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รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ตั ้งอยู ่เลขที ่ 575 หมู ่ 13 ตำบลทุ่งรวงทอง  
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150 สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประเภทอยู่ประจำ 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  33  ห้องเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัด
พะเยาและใกล้เคียง มาเข้าเรียนจำนวน 1,042 คน บริหารงานโดย นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน 
มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน ๔ คน ข้าราชการครู 49 คน พนักงานราชการ จำนวน 29 คน ครูอัตราจ้าง 
จำนวน ๑ คน ลูกจ้างประจำ 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน  
           จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทำ หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
หลักสูตรทวิศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพติดตัว 
และมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีตามเอกลักษณ์ท่ีกล่าวว่า “ ระเบียบวินัย คือ หัวใจลูกราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
” และมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้บริหารจัดการตามฝ่ายงานต่างๆ อย่างครอบคลุม พร้อม
ทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยตลอดเวลา 
 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” โดย 
 ด้านคุณภาพนักเรียน มีการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความหลากหลาย 
ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนประจำที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ครูและบุคลากรต้องมีส่วนร่วมกันดูแลและพัฒนานักเรียนร่วมกัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงทำ
ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 
 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งเป็น ๕ ฝ่าย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับบทบาทภาระกิจของโรงเรียน มีการมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบีติงานตามโครงสร้าง มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี จัดการเรียนสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา 
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น และโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่
เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย มีการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ แต่มีข้อจำกัดคือครูผู้สอนจำนวน ๘๐ คน เป็นครูผู้ช่วย ซึ่งไม่มีประสบการณ์ถึง ร้อย
ละ ๓๑.๒๕ เป็นพนักงานราชการและอัตราจ้างถึงร้อยละ ๓๘.๗๕ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน โรงเรียน
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีปริมาณครูที่เพียงพอ ครูได้รับ
โอกาสในการพัฒนาตนเองต้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น การใช้ Application , Google Form , Google sheet , Line , Facebook ใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และมีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเร ียนราชประชานุเคราะห์ 24  
จังหวัดพะเยา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่า “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนก้าว
ทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ จัดระบบการคัดกรองและพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้าน  
      การเรียนรู้และพฤติกรรม 

     ๑.๒ เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
                     จิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตสังคม จนเกิดเป็นกิจนิสัย  
              ๑ .๓ สนับสนุนให้น ักเร ียนมีพ ื ้นฐานงานอาชีพที ่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  
                     และสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ พัฒนากระบวนการกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
     ๒.๒ ตรวจสอบและปรับปรุงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการ  
                    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     ๒.๓ ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะไปใช้  
                     ประโยชน์  
     ๒.๔ พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ  
                     การจัดการเรียนรู้ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มากยิ่งขึ้น 
     ๒.๕ พัฒนาและจัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                     และการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
     ๒.๖ พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนแนวทางตามพระราชดำริฯสู่การปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่อง  
                     และยั่งยืน  
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  

    ๓.๑ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจำ ให้กับครูให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
              ๓.๒ พัฒนาระบบ วิธีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการจัดการเรียนการ  
                    สอนให้เป็นระบบรัดกุม เป็นไปตามระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด  
                    การศึกษา 
              ๓.๓ จัดระบบการสอนงาน การถ่ายทอดกระบวนการจัดการศึกษา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน  
                    จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ และพนักงานราชการซึ่งมีเป็นจำนวนมาก  
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สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา    ปานกลาง       ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

รวม 3 มาตรฐาน ดีเลิศ 

 

ลงชื่อ………………………………………….. 

(นางวิลาวัลย์ ปาลี) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๖๑  
ที่กำหนดให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และให้นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

   

 

         ลงนาม 

                      (นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๔  จังหวัดพะเยา 
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คำนำ 

 รายงานการะประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ จัดทำขั้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  ประกอบด้วย 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนว
ทางการพัฒนาของสถานศึกษา  

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ และ
ร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่ายิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศและข้อเสอนแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ต่อไป 

 

 

    ลงนาม  

                       (นางวิลาวัลย์   ปาลี) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๔  จังหวัดพะเยา 
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สารบัญ 
 หน้า 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ก 
สรุปผลการประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ค 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ง 

คำนำ จ 

สารบัญ ฉ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  เลขที่ 575 หมู่ 13 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน 
จังหวัดพะเยา  56150 โทรศัพท์  054-468128 , 054-468129  E-mail : http://www.rpk24.ac.th    
website: py2chun130@gmail.com  สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถังระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 จำนวน 33 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๔จังหวัดพะเยา  ได้ก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๓พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖ ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ บริเวณป่าแม่น้ำแวน – ขุนห้วยไคร้ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวาเป็น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนสหศึกษา (ชาย–หญิง)ประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา 
(ป.๑ – ป.๖) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑– ม.๓) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔–ม.๖) สังกัดกอง
การศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น 
          ในการก่อสร้างเบื้องต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล (ปรับปรุง๒๙) และได้รับเงินงบประมาณ (งบกลาง)  จำนวน ๑
หลัง อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน ๑หลัง บ้านพักครู ๑หลัง  โรงครัว๑ หลัง และหอประปาถังสูง 
๑ ชุดคิดเป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐บาท(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  สำหรับการก่อสร้างอาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖จำนวน ๑ 
หลัง  เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๓๖ โดยกองพลพัฒนาที่ ๓กองทัพภาคที่ ๓จนแล้วเสร็จและเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๓๗ เป็นต้นมา 
          ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวิลาวัลย์  ปาลี 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 087-1805595  E-mail : ywilawan5770@gmail.com 
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 เดือน 
 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ คน 
     2.1) นายปิยะ   นามบ้าน 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 087-1805595  E-mail : namban604@hotmail.com 

mailto:py2chun130@gmail.com
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  รับผิดชอบฝ่ายงาน กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ 
 
     2.2) นายไพรวัลย์  โมกศิริ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 086-1860460  E-mail : Krupriwan@gmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.3) นางณทิพรดา  ภูมิชัย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 094-7255852  E-mail : Nitchakarn_ung@hotmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายงาน กลุ่มบริหารวิชาการ 
     2.4) นายนพดล  ธรรมใจอุด 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 086-1815978          E-mail : Noppadon_086@hotmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3.1 ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นางสาวยุพา       มณีกร ครู คศ.3 ป.โท หลักสูตรและการสอน ภาษาต่างประเทศ 

2 นางพัณณินน์      ใจคำ ครู คศ.3 ป.ตรี ประถมศึกษา ภาษาไทย 

3 นายวิชา           ภิมุข ครู คศ.3 ป.โท การบริหารหารศึกษา ศิลปะ 

4 นายนันท ์         ก้อคำ ครู คศ.3 ป.โท การบริหารหารศึกษา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

5 นายสยาม         ชิดสนิท ครู คศ.3 ป.โท การบริหารหารศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 นางสาวจิรสุตา   เมืองอินทร์ ครู คศ.3 ป.โท การบริหารหารศึกษา การงานอาชีพ 

7 นางพิมลพันธ์     ปันแปง ครู คศ.2 ป.โท หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 นางสาววันทิตา   บุญยัง ครู คศ.2 ป.โท หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 นางนฤมล         บุญตัน ครู คศ.2 ป.โท การบริหารหารศึกษา ภาษาต่างประเทศ 

10 นายอุเทน        บุญตัน ครู คศ.2 ป.โท การบริหารหารศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 

11 นางสาวดุษฎี     เย็นใจ ครู คศ.2 ป.โท การบริหารหารศึกษา ภาษาไทย 

12 นายธีระยุทธ     บัวขาว ครู คศ.2 ป.โท การบริหารหารศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 

mailto:Krupriwan@gmail.com
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

13 นางเกศรา        บัวขาว ครู คศ.2 ป.โท การบริหารหารศึกษา คณิตศาสตร์ 

14 นางบุญทวี        กาวิระชัย ครู คศ.2 ป.ตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

15 นายพงษ์พัฒน์    เมืองมูล ครู คศ.1 ป.โท การบริหารหารศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 

16 นางพิมพ์ใจ       กาวีละ ครู คศ.1 ป.ตรี แนะแนว การงานอาชีพ 
17 นางสาววรรณิกา  ริกากรณ ์ ครู คศ.1 ป.โท การบริหารหารศึกษา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

18 นายจวด          แซ่ซ้ง 
 

ครู คศ.1 ป.ตรี ศิลปศึกษา ศิลปะ 

19 นางสาววนัชพร   คำจิตร ครู คศ.1 ป.ตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

20 นายนัทธวัฒน์     พลเมฆ ครู คศ.1 ป.โท การบริหารหารศึกษา การงานอาชีพ 
21 นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์ ครู คศ.1 ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 

22 นางสาวยุวันดา    ตาคำ ครู คศ.1 ป.ตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

23 นายวรกันต์        สามแสน ครู คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

24 นางสาวนุชเยาว์   แซ่โซ้ง ครู คศ.1 ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

25 นางสาวปุญชรัสมิ์    นาสา ครูผู้ช่วย ป.ตรี การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

26 นางสาวธิดา       เหตุผลดี ครูผู้ช่วย ป.ตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

27 นายวิทวัส         อินทะรังษี ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศิลปศึกษา ศิลปะ 

28 
นางสาวสายชล   อุดทาคำ 

ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

29 นางสาววิไล   วนาพงศากุล ครูผู้ช่วย ป.ตรี สุขศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 

30 นางสาวโสภา      บุญม ี ครูผู้ช่วย ป.ตรี การบัญชี การงานอาชีพ 

31 นางสาวจารุวรรณ   สะสม ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 

32 นางสาวอภิญญา    ผัดวงค์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 

33 นางสาวสุกัญญา    วงศ์อภิชน ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34 นายนวพล          คมบาง ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

35 นายณัฏฐชัย        มาตา ครูผู้ช่วย ป.ตรี เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

36 นางสาวพิกุล       เปี้ยฝั้น ครูผู้ช่วย ป.ตรี บริหารธุรกิจ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

37 นางสาวทิพย์สุดา  หอมนาน ครูผู้ช่วย ป.ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

38 นายนิพล            โทรักษา ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 
39 นางตรีสุคนธ์       สุโท ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล 
ภาษาต่างประเทศ 

40 นางสาวภาสินี     ใจมาลัย ครูผู้ช่วย ป.โท วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

41 นางสาวจิรนันท์   เกตุทหาร ครูผู้ช่วย ป.ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

42 นางสาวพัชญา     ผัดหน้า ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
43 นางสาวรัตนวลี   อ่ินศิริ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
44 นางสาววทันยา   กันจะนะ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
45 นายธวัชชัย     สันติประเสริฐกุล ครูผู้ช่วย ป.ตรี การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
46 นางสาวพิสิฐณี   ธนาวิทรรศน ์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศิลปศึกษา ศิลปะ 
47 นายอภิสิทธิ์      เชื้อสะอาด ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
48 นายชิดชนก      โลกคำลือ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
49 นางสาวกฤษติยา ภรณ์ไชยวรรณ ์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี เคมี วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 

    
 3.2 พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1 นางสาวแสงแก้ว   ไชยมงคล พนักงานราชการ  ป.ตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

ภาษาไทย 

2 นางจุฑารัตน์       ชิดสนิท พนักงานราชการ  ป.โท การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
3 นายวินัย            ปางพรม พนักงานราชการ  ป.โท 

การบริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4 นายอภิลักษ์        กันคำ พนักงานราชการ  ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ 
5 นายสมบัติ          ชมภูชัย พนักงานราชการ  ป.ตรี เทคโนโลยีการเกษตร การงานอาชีพ 
6 นางสาวกาญจน ี  สังวรกาญจน์ พนักงานราชการ  ป.ตรี 

สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 นายณัฐดนัย        คำคง พนักงานราชการ  ป.โท การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
8 นายปิยะพงษ ์    ต้นวงค์ พนักงานราชการ  ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

9 นางชานก ี    แก้วรากมุข พนักงานราชการ  ป.ตรี นาฏศิลป์และการละคร ศิลปะ 
10 นางสาวทิพยรัตน์  ไชยทิพย์ พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
11 นางสาวทิพย์เกษร วงค์ใหญ่ พนักงานราชการ  ป.โท การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
12 นายวีรพนธ์         พลเมฆ พนักงานราชการ  ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
13 นายปริญญา         ไวรักษ์ พนักงานราชการ  ป.ตรี พลศึกษา วิชาโทสุข

ศึกษา 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

14 นางฐิติมา           สุริหาร พนักงานราชการ  ป.ตรี 
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15 นางพัทธนันท์      กองทิพย์ พนักงานราชการ  ป.ตรี การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ 
16 นายองอาจ        ชาติเผือก พนักงานราชการ  ป.ตรี 

การจัดการทั่วไป 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 นางสาวเมษา      กาติ๊บ พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 
18 นางสาวธัญสุดา   ยะมงคล พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาไทยและวัฒนธรรม ภาษาไทย 
19 นายภราดร         ไชยวุฒิ พนักงานราชการ  ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
20 นางสาวนฤมล      ปินใจ พนักงานราชการ  ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
21 นางสาวกฤตินี    ฉายวัฒนา พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาจีนธุระกิจ ภาษาต่างประเทศ 
22 นางสาวขวัญฤด ี  ศิริธนากร พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
23 นางสาวจุฑามาศ   แซ่จาง พนักงานราชการ  ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ 
24 นายวีรานันท์    ธนันฐิติวชัร์ พนักงานราชการ  ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า การงานอาชีพ 
25 นายธรรมรักษ ์   สร้อยทอง พนักงานราชการ  ป.ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ 
26 นายวิทวัส        บุญเทพ พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
27 นายวรพงษ์       ใจดี พนักงานราชการ  ป.ตรี เกษตรศาสตร์ การงานอาชีพ 
28 นายผไท          ต๊ะหล้า พนักงานราชการ  ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
29 นางสาวนัฏยา   กันธิยะ พนักงานราชการ  ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม การงานอาชีพ 

 
    3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1 นางสาวสุภา  แซ่หาญ ธุรการ ป.ตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
2 นางลภัสรดา  อินทะรังษี ครูอัตราจ้าง ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาต่างประเทศ 
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  3.4 สรุปจำนวนบุคลากร 
 3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน)  

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
   - ผู้อำนวยการ   1  1 
   - รองผู้อำนวยการ   4  4 

รวม   5  5 
2. สายงานการสอน      
   - ข้าราชการคร ู  33 16  49 
   - พนักงานราชการ  25 4  29 
   - ครูอัตราจ้าง  1   1 
   - อ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราว)  1   1 

รวม  60 20  80 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      
   - ข้าราชการคร ู      
   - ลูกจ้างประจำ 9    9 
   - พนักงานราชการ      
   - ครูอัตราจ้าง      
   - อ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) 7 1   8 

รวม 16 1   17 
รวมทั้งหมด 16 61 25  102 
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 3.4.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 11 13.75 
คณิตศาสตร์ 9 11.25 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 20.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 8.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 7.50 
ศิลปะ 7 8.75 
การงานอาชีพ 12 150 
ภาษาต่างประเทศ 11 13.75 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 1.25 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80 100.00 

 
 ๓.๔.๓  อัตราส่วนครู : นักเรียน   
  ระดับประถมศึกษา  1 : 12 
  ระดับมัธยมศึกษา  1 : 12 
 
4. ข้อมูลนักเรียน 
 4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,042 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 20 11 31 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 18 19 37 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 29 17 46 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 19 35 54 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 20 28 48 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 22 33 55 

รวม 12 128 143 271 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 97 160 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 75 87 142 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 43 78 135 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 74 120 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 39 70 113 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 39 68 107 

รวม 9 297 474 771 
รวมทั้งหมด 21 425 617 1,042 
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 4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปี การศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2561 – 2563 
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษาปีที่ 1 32 34 31 
ประถมศึกษาปีที่ 2 39 30 37 
ประถมศึกษาปีที่ 3 44 41 46 
ประถมศึกษาปีที่ 4 50 45 54 
ประถมศึกษาปีที่ 5 53 51 48 
ประถมศึกษาปีที่ 6 49 55 55 

รวม 267 256 271 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 143 160 158 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 154 142 162 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 135 135 121 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 129 120 114 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 115 113 109 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 101 107 107 

รวม 777 777 771 
รวมทั้งหมด 1,044 1,033 1,042 

 
 
 4.3  จำนวนนักเรียนที่สำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  

ระดับการศึกษา จำนวนเต็ม จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หมายเหตุ 
การศึกษาภาคบังคับ (ม.๓)  121 121  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ม.6)  107 107  
       รวม 228 228  

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภท ที ่ ชื่อแนบอาคาร 
จำนวนหลัง/ 
หน่วยที่มีแล้ว 

อาคารเรียน 1 อาคารเรียนประถม 1 หลัง 
2 อาคารเรียน 1 (สีเขียว) 1 หลัง 
3 อาคารเรียน 2 (สีม่วง) 1 หลัง 
4 อาคารเรียน 3 (สีเขียว) 1 หลัง 8 ห้อง 

อาคารประกอบ 5 โรงค่ายมวย 1 หลัง 
6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง 
7 อาคารดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 1 หลัง 
8 อาคารศิลปะ และดนตรีไทย 1 หลัง 
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ประเภท ที ่ ชื่อแนบอาคาร 
จำนวนหลัง/ 
หน่วยที่มีแล้ว 

9 อาคารคหกรรม 1 หลัง 
10 โรงฝึกงาน 1 หลัง 
11 อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง 
12 หอนอนมาตรฐาน (1-2) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (80 ที่) 
13 หอนอนมาตรฐาน (3) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
14 หอนอนมาตรฐาน (4) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
15 หอนอนมาตรฐาน (5) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
16 หอนอนมาตรฐาน (6) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
17 หอนอนมาตรฐาน (7) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
18 หอนอนมาตรฐาน (8) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
19 หอนอนมาตรฐาน (9) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
20 หอนอนมาตรฐาน (10) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
21 หอนอนมาตรฐาน (11-12) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (80 ที่) 
22 หอนอนมาตรฐาน (13-14) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (80 ที่) 
23 หอนอนมาตรฐาน (15) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
24 หอนอนมาตรฐาน (16) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
25 หอนอนมาตรฐาน (17) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
26 หอนอนมาตรฐาน (18) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
27 หอนอนมาตรฐาน (19) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
28 หอนอนมาตรฐาน (20) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
29 หอนอนมาตรฐาน (21) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
30 หอนอนมาตรฐาน (22) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
31 บ้านพักครู (บ้านพักผู้บริหาร) 1 หลัง 
32 บ้านพักครู 7 หลัง 
33 บ้านพักนักการภารโรง 3 หลัง 
34 บ้านพักนักกีฬา 2 หลัง 
35 แฟลตครู (1) 1 หลัง 
36 แฟลตครู (2) 1 หลัง 
37 แฟลตครู (3) 1 หลัง 
38 อาคารพยาบาล 1 หลัง 
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ประเภท ที ่ ชื่อแนบอาคาร 
จำนวนหลัง/ 
หน่วยที่มีแล้ว 

39 โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง 12 หลัง 
40 โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนชาย 10 หลัง 
41 ห้องน้ำ – ห้องส้วมแบบ 6 ห้อง 28 หลัง 
42 ห้องน้ำ – ห้องส้วมแบบรับแขก 1 หลัง 
43 โรงครัววิลาวัลย ์ 1 หลัง 
44 หอประชุม - โรงอาหารครู 1 หลัง 
45 โดมอเนกประสงค์ 1 หลัง 
46 ร้านกาแฟ – รา้นเสริมสวย – ห้องนักธกุิจน้อย – บา้นพกัรับแขก 1 หลัง 
47 บ้านพักรับแขก 6 หลัง 
48 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 1 หลัง 
49 โรงน้ำดื่ม 1 หลัง 
50 โรงสีข้าว 1 หลัง 
51 ห้องผลิตแชมพู – ห้องผลิตสบู่ 1 หลัง 
52 โรงถ่านอัดแท่ง 1 หลัง 
53 โรงอัดอิฐบล๊อก 1 หลัง 
54 โรงเลี้ยงไส้เดือน 1 หลัง 
55 โดมปลูกผัก 1 หลัง 
56 โรงยิมเนเซี่ยม 1 หลัง 
57 สนามฟุตซอล 1 หลัง 
58 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
59 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

 



11 

 

 

ภาพแผนผังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
 
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ  มีประชากรประมาณ ๔ ,๒๕๒ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำริน  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว หมู่ ๒ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว หมู่ ๖  ชุมชน
บ้านห้วยไคร้หมู่ ๑  ชุมชนบ้านห้วยไคร้หมู่ ๘  อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที ่รู ้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประเพณีทอดผ้าป่า  ประเพณีทอดกฐิน  ประเพณีลอยกระทง 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๐,๐๐๐ บาทจำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 จุดเด่น  
   1. คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสูง 
   2. ผู้นําชุมชนมีประสิทธิภาพ 
   3. รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการทำนา 
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7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 7.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
 7.2 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
  7.2.1 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 
  7.2.2 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  7.2.3 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งแผนการเรียนเป็นดังนี้ 
   7.2.3.1 แผนการเรียนวิทย์-คณิตศาสตร์     
   7.2.3.2 แผนการเรียนศิลป์ภาษา        
   7.2.3.3 แผนการเรียนดนตรี-กีฬา    
   7.2.3.4 แผนการเรียนคหกรรมและการโรงแรม      
   7.2.3.5 แผนการเรียนเกษตรนวัตกรรมสมัยใหม่ 
  7.2.4 หลักสูตรทวิศึกษา  
   7.2.4.1 สาขาบัญชี (ปวช.) 
   7.2.4.2 สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวช.) 
   7.2.4.3 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) 
  7.2.5 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น  
   7.2.5.1 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
   7.2.5.2 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 
   7.2.5.3 ถักโครเซต ์
   7.2.5.4 กัดกระจก 
   7.2.5.5 การเย็บกระเป๋าผ้า 
   7.2.5.6 ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน 
8. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. แหล่งเรียนรู้งานตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ ๘๙  พรรษา 
 2. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
 3. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน (ร้านกาแฟ) 
 4. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
 5. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
 6. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพคหกรรม (ทำขนม) 
 7. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการทำเครื่องดื่มสมุนไพร 
 8. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการทำอาหารปลา 
 9. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพกัดกระจก 
 10. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 11. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 12. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ     
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 13. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการเลี้ยงไส้เดือน 
 14. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการทำถ่านอัดแท่งจากแกลบ 
 15. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
 16. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
 17. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพโรงสีข้าว 
 18. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการผลิตแชมพูสระผม จากน้ำมันรำข้าว 
 19. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการผลิตสบู่จากน้ำมันรำข้าว 
 20. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพมะนาวในบ่อซีเมนต์ 
 21. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการผลิตน้ำดื่ม  
 22. แหล่งเรียนรู้การทำอิฐบล็อก 
 23. แหล่งเรียนรู้อาชีพช่วงเสริมสวย 
 24. แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่เราเอานักเรียนไปดูงานและฝึกอาชีพ   
 
9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 9.1 ผลงานดีเด่น สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน ปีการศึกษา 2563  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
ผู้บริหาร นายไพรวัลย์   โมกศิริ 

ผู้บริหารดีเด่น 
16 

มกราคม 
2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม6 
ครู ครูผู้สอนดีเด่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
    1. นางสาววทันยา   กันจะนะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
     2.นางสาวนุชเยาว์   แซ่โซ้ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์            
     3.นางสาวยุวันดา  ตาคำ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา    
และวัฒนธรรม 
     4.นางสาวสายชล   อุดทาคำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
     5.นายวินัย   ปางพรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
     6.นายวิทวัส   อินทะรังสี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
     7.นายสมบัติ   ชมพูชัย 
 

16 
มกราคม 
2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม6 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย 
    8.นายวิชา  ภิมุข  
ครูต้นแบบด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นายวีรพล  พลเมฆ  
2. นายรุ่งสุริญัณห์   สุนันต๊ะ 

16 
มกราคม 
2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม6 
ครูต้นแบบด้านต่อต้านยาเสพติด 
1. นายธีระยุทธ   บัวขาว  
2. นายดัสกร   สุริหาร 

16 
มกราคม 
2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม6 
ครูต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. นายอุเทน   บุญตัน    
2. นายผไท  ต๊ะหล้า 

16 
มกราคม 
2563 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม6 
นักเรียน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๓ 
1. นายศิริจุติ แซ่เฮง 

7 สิงหาคม 
2563 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

จังหวัดพะเยา 
การแข่งขันกีฬาไทยภูเขา จังหวัดพะเยา 
กีฬาวอลเลย์บอล (ชนะเลิศ) 
1. นางสาวพัชรี แซ่เจียง 
2. นางสาวศิริพร แซ่เจียง 
3. นางสาวดวงฤทัย แซ่เจียง 
4. นางสาวปราณี แซ่โซ้ง 
5. นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อปงปัน 
6. เด็กหญิงสุวนันท์ เชอมือ 
7. เด็กหญิงบุษยมาส เดินเร็ว 
8. เด็กหญิงณิชกมล แก่นจันทร์ 
9. เด็กหญิงนภัส สุวรรณ 
10. นายอาแม เชอมือ 

ทุ่มน้ำหนักหญิง (ชนะเลิศ) 
1. นางสาวรัตนา แซ่โซ้ง 

ทุ่มน้ำหนักชาย (ชนะเลิศ) 
1. นายอินทรชัย หาญสุวรรณชัย 

ว่ิง 100 เมตร หญิง (ชนะเลิศ) 
1. เด็กหญิงพิตตินันท์ พจนาวรากุล 

ว่ิง 400 เมตร หญิง (ชนะเลิศ) 
1. เด็กหญิงพิชชาภา แซ่เติ๋น 

ประจำปี
การศึกษา 
2563 

จังหวัดพะเยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 

ว่ิง 800 เมตร ชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. นายสรนันท์ เลาสาร 

ว่ิง 400 เมตร ชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. นายสกนธ์ จตุโชคอุดม 

ว่ิง 100 เมตร ชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. นายปฏิภาณ แสนท้าว 

ว่ิง 100 เมตร หญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กหญิงนัทธิรา แซ่ว่าง 

เปตอง ประเภทคู่หญิง (ชนะเลิศ) 
1. นางสาวทริตา เจษฤทัยทิพย์ 
2. นางสาวศศิวิมล  สิริพงศ์เวช 

เปตอง ประเภทคู่ผสม (ชนะเลิศ) 
1. นางสาวชนารดี สิริเล่าสกุล 
2. เด็กชายณัฐภูมิ ชาญชัยพิทักษ์สิน 

เปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว (ชนะเลิศ) 
1. นางสาวลลิตา สง่าผากุล 

เปตอง ประเภทชายเดี่ยว (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. เด็กชายมนตรี  แซ่ย่าง 

เปตอง ประเภททีมหญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. เด็กหญิงอริสา อรรถพลภูษิต 
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลีฤทธิ์กุล 
3. เด็กหญิงสุทธิดา แซ่มัว 

เปตอง ประเภททีมหญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่จาง 
2. เด็กหญิงพิยดา แซ่โซ้ง 
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แซ่ลี 

เปตอง ประเภททีมชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กชายณัฐภูมิ ชาญชัยพิทักษ์สิน 
2. นายธนวัฒน์ แซ่เต็ม 
3. นายพลอธิป เกษตรกุลทรัพย์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 

เปตอง ประเภทคู่หญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กหญิงดวงดาว แซ่ว่าง 
2. เด็กหญิงไหมเลีย แซ่กือ 

เปตอง ประเภทคู่ผสม (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์บุญชัยเลิศ 
2. นายพลอธิป เกษตรกุลทรัพย์ 

เปตองประเภทเดี่ยวชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กชายพิทยา วัฒนศรพันธ์ 

เปตองประเภทเดี่ยวหญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. นางสาวกัญจนา แซ่ย่าง 

เปตอง ประเภททีมชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. เด็กชายมนตรี  แซ่ย่าง 
2. นายพานทอง  แซ่โซ้ง 
3. นายภูรินทร์ แซ่เฒ่า 

ฟุตบอล 7 คนชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. นายพัทธพล เชอมือ 
2. นายเจตนิพัทธ์ แซ่เติ๋น 
3. นายทวีศักดิ์ การะ 
4. นายสว่าง ใจปิง 
5. นายหือ แซ่ฟ้า 
6. นายวศิน แซ่เติ๋น 
7. นายปรเมศร์ ตั้วซ้วน 
8. นายติ๊ก กาละ 
9. นายสมใจนึก หาญสุวรรณชัย 
10. นายเสนีย์ แซ่ย่าง 
11. นายสิทธิโชติ แซ่จาง 
12. นายจิตวัลย์ กมลาสน์บูชา 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
ว่ิงขาหยั่ง 4 *100 ม. ชาย (ชนะเลิศ) 
1. เด็กชายจีรวัฒน์ แซ่ล ี

ว่ิงแบกก๋วย 100 ม. หญิง (ชนะเลิศ) 
1. นางสาวอาพอ แชหมือ 

ประจำปี
การศึกษา 
2563 

จังหวัดพะเยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 

ขว้างสากมอง (ชนะเลิศ) 
1. นายรัฐวัฒน ์ แซ่ย่าง 

เป่าลูกดอก (ชนะเลิศ) 
1. นายศุภกร แซ่ซ้ง 

ว่ิงขาหยั่ง 4 *100 ม.ชาย (ชนะเลิศ) 
1. เด็กชายธีร์กวิน แซ่กู 
2. เด็กชายชาญชัย แซ่โซ่ง 
3. นายอนันต์ ขันคำ 

ว่ิงขาหยั่ง 4 *100 ม.หญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. เด็กหญิงศกุนี พรชัยสุนทร 
2. เด็กหญิงสุรีนา แซ่จาง 
3. เด็กหญิงเปมิกา พิทักษ์วนากุล 
4. เด็กหญิงพิชชาภา แซ่เติ๋น 

พุ่งหอกซัด (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. นายเทียมแก้ว จำปา 

ปามีดสั้น (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. นายเทียมแก้ว จำปา 

ตักน้ำใส่กระบอก (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. นายณัฐพงศ์ อนุชิตวรการ 

ว่ิงแบกก๋วย 100ม.ชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. นายชินวัตร แซ่จาง 

ขว้างสากมองหญิง (รองชนะเลิศ อันดับ 2) 
1. นางสาวรัตนา แซ่โซ้ง 

ฟุตบอล 7 คนชาย (รองชนะเลิศ อันดับ 1) 
1. นายพัทธพล เชอมือ 
2. นายเจตนิพัทธ์ แซ่เติ๋น 
3. นายทวีศักดิ์ การะ 
4. นายสว่าง ใจปิง 
5. นายหือ แซ่ฟ้า 
6. นายวศิน แซ่เติ๋น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
7. นายปรเมศร์ ตั้วซ้วน 
8. นายติ๊ก กาละ 
9. นายสมใจนึก หาญสุวรรณชัย 
10. นายเสนีย์ แซ่ย่าง 
11. นายสิทธิโชติ แซ่จาง 
12. นายจิตวัลย์ กมลาสน์บูชา 
การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  
(แบบออนไลน์) โครงงานตู้ฟักไข่อัตโนมัติ 
(รางวัลเหรียญทอง) 
1. นางสาวธัญสุดา อภิชัยพรกุล 
2. นางสาวณัฐนันท์  จิตมะโน 
3. นายญาณกร แซ่จ๋าว 

การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  
(แบบออนไลน์) โครงงานเครื่องให้อาหารไก่
อัตโนมัติ (รองชนะเลิศอันดับ 1) 
1. นางสาวเฝยเซ็ง  แซ่ตั้ง 
2. นายวิเชียร ลีภิวัฒนว์งศ์ 
3. นายพีระพล สุริผัด 

11 
กันยายน 
2563 

มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตาม

พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

การแข่งขันวาดภาพ จินตนาการวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถม“กว่างนักสู้แห่งภูเขา” เทศกาลโลก
ของกว่างและของดีเมืองปัว 
1. นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง  (เข้าร่วม) 
2. เด็กหญิงอินฟ้า แซ่ย่าง (รางวัลสร้างสรรค์) 
3. นางสาวนิรา เกษตรโสภาพันธ์ (เข้าร่วม) 

17 ตุลาคม 
2563 

กลุ่มศิลปินปัว ชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อำเภอปัว 

การแข่งขันเครื่องบินเล็ก กิจกรรมวิหคสายฟ้า 
เทศกาลท่องเที่ยว แม่เมาะ ครั้งที่ 16 ได้ลำดับท่ี 
4 จากทั้งหมด 36 ทีม 
1. เด็กชายดาวแดง นนทอง  
2. เด็กชาย วีระ กาติ๊บ 
3. นายพิพัฒน์ แซ่โซ้ง  
4. นายอัครพล แซ่ฟ้า 

7 - 8 
พฤศจิกายน 

2563 
การท่องเที่ยวแม่เมาะ 

การแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การบินด้านอากาศยานเขาชะโงก 
ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 63 ชิงถ้วยพระราชทาน 
 
 

28 - 29 
พฤศจิกายน 

2563 

โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
ประเภทเครื่องร่อนด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา 
1. นายพิพัฒน์ แซ่โซ้ง  
2. นายอัครพล แซ่ฟ้า 
ประเภทเครื่องบินยาง stick บินในเวลากำหนด 
1. นายสิรวชิญ์ พงศ์มณเฑียร 
2. นายภาคภูมิ พงศ์ธัญวัฒน์ 

 
 9.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที ่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 
  1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือกำจัดขยะอินทรีย์ 
   1.2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ผลิตน้ำดื่ม 
   1.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สบู่น้ำมันรำข้าว 
   1.4 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้โรงสีข้าว 
   1.5 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ 
   1.7 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้รีสอร์ท/การโรงแรม 
   1.8 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
   1.9 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เสริมสวย 
   1.10 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ร้านกาแฟ 
 
10. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 
      10.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา    ปานกลาง       ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูง มีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย และนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้อย่างสะวดก ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความหลากหลาย และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี การนำนำ ICT มา
ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลสารสนเทศในระบบประกันคุณภาพ 
 
จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนได้  พัฒนาระบบการประกันคูรภาพโดยนำ ICT  
มาบริหารงานและแผนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อ
ความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง และการคิดคำนวณ 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนและสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบ ICT ในการทำงานของแต่ะละฝ่ายงานให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
 5) ครูควรได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1)  เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยการให้ความสำคัญการพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งเร่งพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูง และการคิดคำนวณให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 2) พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)   
 11.1 ระดับบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.42 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.35 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.85 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                  สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
                 การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.60 ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  85.60  คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง     ไม่รับรอง 
กรณีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ........................................................................................... 
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12. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 12.1 การบริหารจัดการศึกษา  
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  
10 กลุ ่มงาน ผู ้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
เศรษฐกิจพอเพียง  
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12.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู ้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองกรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต  
 ๓. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
 ๔. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ 

                         เรียนรู ้
 ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ 

                         เศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์สถานศึกษา  
  ๑. พัฒนาครูและบุคลากร 
  ๒. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
           ๓. พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
           ๔. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
            ๕. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
            ๖. พัฒนากระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

 อัตลักษณ์นักเรียน  
  คุณธรรมดี มีภูมิปัญญาไทย 

 เอกลักษณ์โรงเรียน 
  ระเบียบวินัย คือ หัวใจลูกราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
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ส่วนที่ 2  
  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้ประเมินคุณภาพภายใน 
เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

        จุดเน้น : ทักษะด้านเทคโนโลยี 
     ๑.การกำหนดเป้าหมาย  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ ๗๔ – ๘๔ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ ๗๔ – ๘๔ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี (71) 
ร้อยละ 63 – 73 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี (71) 
ร้อยละ 63 – 73 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี (71) 
ร้อยละ 63 – 73 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 - 89 

7) มีทักษะการดำเนินชีวิตสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ ๗๔ – ๘๔ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 – 89 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 – 89 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 – 89 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 – 89 
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     ๒. กระบวนการดำเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพที่ครอบคลุมมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนทุก
ประเด็น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้ 

 ๒.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และมีความสอดคล้องเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดคำนวณ เน้นให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้ สื่อสารและคิกคำนวณเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยระดับชั้นประถมศึกษาได้จัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน สื่อสาร 
และคิกคำนวณ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเล็กในโณงเรียนใหญ่มีการการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู ้เรียน  
เรียนปนเล่นเพิ่มพูนทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดคำนวณ ด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อาทิ
เช่น กิจกรรมคลินิกหมอภาษา กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมค่ายภาษา เป็นต้น 
  ในส่วนระดับมัธยมศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ควบคู่กับกิจกรรม
พัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณที่บูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
และในรูปแบบกิจกรรมคลินิกภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียน กิจกรรมค่ายภาษา กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้แต่ละรายวิชาได้สอดแทรกทักษะ
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนอย่าง
เป็นระบบตามคู่มือการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคามแนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ๒.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยโรงเรียนได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวทั้งระบบ ทำให้ผู้เรียนมีการระดม
การวางแผน คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้
มีการจัดทำโครงงานคุณธรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ 
พิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกำหนดไว้ในแต่ละระดับชั้นทำให้ผลความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาผู้เรียน 
      ๒.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยเน้นให้ผู ้เรียนเรียนรู้การทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์การมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบ โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนได้ร่วมสร้างนวัตกรรมจนได้รับรางวัลต่างๆ คือ 
  1)โครงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “Show &Share 2020 :สิ ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”  

(แบบออนไลน์) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับประเทศ)  เรื ่อง เครื ่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ   
ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  
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  2) โครงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “Show &Share 2020 :สิ ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”  

(แบบออนไลน ์ ) ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย (ระด ับประเทศ)  เร ื ่อง ต ู ้ฟ ักไข ่ระบบอัตโนมัติ  
ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง 
  3) โครงงานอาชีพสบู่จากน้ำมันรำข้าว  ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอจุน 
      ๒.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ครูผู ้สอนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จนผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูล 
ข่าวสาร เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่เรียน เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อต่อ สื่อสาร รวมทั้งทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทดสอบ
ออนไลน์ทั้งสอบบวัดผลระหว่างปี กลางภาค และปลายภาคเรียน ที่เป็นข้อสอบแบบปรนัย ผู้เรียนสามารถ
ทราบผลการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
  ครูผู ้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จนผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดังนี้ 
  ๑) โครงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “Show &Share 2020 :สิ ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”  

(แบบออนไลน์) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับประเทศ)  เรื ่อง เครื ่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ   
ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  
  ๒)โครงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม “Show &Share 2020 :สิ ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”  

(แบบออนไลน ์ ) ระด ับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย (ระด ับประเทศ)  เร ื ่อง ต ู ้ฟ ักไข ่ระบบอัตโนมัติ  
ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง 
  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โดยผู้เรียนมีการทำ
ภาพยนตร์สั ้นเรื ่อง ฝ่าวิกฤตซอมบี้ไวรัสโควิด-19 และภาพยนตร์สั ้นเรื ่อง กว่าจะมีวันนี้  ภายใต้แนวคิด  
“ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ๒.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะผและกระบวนการต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มี
การจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  
  ๒.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในระการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยโรงเรียนได้
จัดหลักสูตรวิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตอาชีพระยะสั้นและหลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ รวมถึงหลักสูตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน 
 ๒.2 คุณภาพผู้เรียน : ด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
  โรงเรียนเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบาย 
โรงเรียนคุณธรรม โดยการจัดการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  
   ๒.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมี
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คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ตามหลักสูตร และยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดำรงตนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตนต่อ
บุคคลอื่น แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน พูดจาสุภาพอ่อนโยน ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ วินัยมีความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
มีน้ำใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อที่มีโอกาส 
   ๒.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้
ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่นเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย -
พ้ืนเมือง การแสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมเด็กดี V-Star  
   ๒.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนที่มา
เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา มีความแตกต่าง หลากหลายทางชนเผ่า เชื้อชาติ  
ศาสนา และวัฒนธรรม แต่เมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกัน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและแจ้งแนวทางปฏิบัติเงื่อนไข
ต่างๆให้ผู้ปกครองได้รับทราบในวันประชุมผู้ปกครองประจำปี  มีการกำหนดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้นักเรยีน
สามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างที่หลากหลาย   
        จัดกิจกรรมฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นคนมีเหตุผล 
ผ่านกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมหอนอน กิจกรรมจิตอาสาพยาบาล
น้อย  กิจกรรมโฮมรูม   กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมค่ายคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ของสถานศึกษา เน้นให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ดี ให้มีการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน  จัด
กิจกรรมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนประจำวัน 
การจัดระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย และทรงผม  การจัดระเบียบของหอนอนโดยความร่วมมือของครู
และนักเรียนทุกคน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงความคิดเห็น 
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง แสดงถึงความรับผิดชอบและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความมี
ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา มีความสามัคคี สามารถทำงานกับผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ๒.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา ให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่น การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารักษาโรค และสนุกสนานกับการออกกำลังด้วยกีฬาประเภทต่างๆ  
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถออก
กำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส มีพัฒนาการทางร่างกายเหมาะสมตาม
วัย และรักการออกกำลังกาย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้อย่างเหมาะสม 

   งานอนามัยได้จัดให้นักเรียนตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพนักเรียน ที่เกี่ยวข้อง คือ โรคประจำตัว การใช้ยา การแพ้ยา แพ้อาหารต่างๆโดย
สอบถามจากนักเรียนและผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาตรวจสุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและป้องกัน
ร่วมกับทางโรงเรียนต่อไป มีการคัดกรองนักเรียนเจ็บป่วยทุกวันในหอนอนของนักเรียน 
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   นักเรียนหญิง ได้รับการกำจัดเหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ใบน้อยหน่า ใบยอ  
ผลมะกรูด ใบสะเดา และใช้แชมพูหมักเหา ยาฆ่าเหา กำจัดเหาสัปดาห์ ละ ๒ วัน มีการจัดโซนแยกนอนสำหรับ
นักเรียนที่เป็นเหานอนในหอนอน และแยกเครื่องนอนซักเพ่ือป้องกันการติดต่อ 

   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการออกกำลังกาย ในกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ทำ
ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆตามฤดูกาล และการดูแลสุขอนามัย จากการจัด
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขอนามัยในช่องปาก โรคต่างๆตาม
ฤดูกาล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธ์ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และการ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ จากเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก การจัดบอร์ด นิทรรศการความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โรคต่างๆการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้กับนักเรยีน
และผู้ปกครองเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการดูแลป้องกันตนเองและสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ และ
นำความรู้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป 
   จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีสุขภาพจติที่
ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อม่ันในตนเองและเห็นคุณค่าแห่งตน โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อ ซึ่งได้แก่
กิจกรรม ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 

  ๒.2.5 มีทักษะการดำเนินชีวิตสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ  
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที ่ส ่งผลให้ผู ้ เร ียนมีทักษะการดำเนินชีว ิตในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยส่วน
บุคคล เรื่องความสะอาด เครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว และเครื่องแต่งกาย  

  2) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกาย
แข็งแรง รักการออกกำลังกาย ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ 

  3) กิจกรรมหลักโภชนาการ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร รู้จัก
การรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาททางสังคม การใช้
และดูแลรักษาอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

  4) กิจกรรมหลักไตรรงค์ เพื ่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยจงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  5) กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความสามัคคี 

  6) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องการประหยัดน้ำ การประหยัดไฟ ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่
และการจัดการขยะ 

  7) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ด้านงานอาชีพ 
มีทักษะประสบการณ์เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   8) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ เพ่ือให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และนันทนาการตามความถนัดความสนใจ 
 



29 

 

 ๓. ผลการดำเนินงาน 
  จากการประเมินคุณภาพภายในด้วยการตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน ข้อมูลที่ปรากฎ และการ
สอบถามผู้เกี่ยวข้องสรุปว่า ภาพรวม ผู้เรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐาน ร้อยละ  91.45 อยู่ในระดับดีเลิศ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้  
 ๔. จุดเด่น 
  ๓.๑ นักเรียนได้รับโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมด้วยวิธีการต่างๆท่ีหลากหลาย 
  ๓.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย  
 ๕. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๕.๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  ๕.๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำหลักปรัชญาของ 
                               เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า  
                               การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตสังคม ให้มากขึ้น  
 ๖. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/Best  Practice /นวัตกรรม 

 ๗. ร่องรอยหลักฐาน 
  ๗.1 แบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๗.2 แบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                           แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๗.3 แบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๗.4 แบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๗.5 แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๗.6 แบบสรุปผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
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  ๗.7 แบบสรุปผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด  
                           กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๗.8 แบบสรุปผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๗.9 แบบสรุปผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๗.10 แบบสรุปผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  ๗.11 แบบสรุปผู ้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตสำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8  
                             ประการ 
  ๗.12 เกียรติบัตร/โล่รางวัลการแข่งขันต่างๆ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จุดเน้น : บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๑.การกำหนดเป้าหมาย  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 - 84 

๒.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 - 84 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 – 84 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 – 84 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  

ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 – 84 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 – 84 

2.7 การบริหารจัดการเชิงบวก ดีเลิศ (82) 
ร้อยละ 74 - 84 

 
 ๒. กระบวนการดำเนินงาน 
  โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนำ การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศตามนโยบายของรัฐต้นสังกัด การเปลี่ยนแปลงต้านสังคม เศษฐกิจการเมือง ระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น รวมถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส และ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาส เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มงานในการนำพันธกิจสู่การ
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ปฏิบัติในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สนองมาตรฐานการศึกษา โดยนำวงจรคุณภาพPDCA , หลักการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : S8M ) และได้คิดนวัตกรรมการ
บริหารงานภายในโรงเรียนเพื่อให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ 
VILA_ONE Model ในการขับเคสื่อนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
      ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย  หลักสูตร
สถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖3)หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
       ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำสายงานของครู เพ่ือค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง นำมาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้คณะครูมีการพัฒนาตามจุดอ่อนของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การศึกษาผ่านสื ่อออนไลน์ แหล่งเรียนรู้อื ่นๆ หรือจากผู ้รู ้ ผู ้เชี ่ยวชาญ กำหนดเป็นนโยบายจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) 
ในช่วงสิ้นปีการศึกษาคณะครูมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ที่ได้จัดทำไว้ ประกอบการประเมินสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
วิทยฐานะตาม ว.๒๑ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
       โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้ มีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียนประจำอย่างมีคว ามสุข โดยมี
กระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่ ดังนี้ 
  ๑) กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารของโรงเรียน 
  ๒) ดูแลและพัฒนาอาคารอาคารประกอบของโรงเรียนให้อยู ่ในสภาพที่มั ่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
  3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
     เพ่ือให้การบริหารจัดการเอกสารสารและข้อมูลสนเทศเป็นระบบ จัดให้มีการให้ความรู้คณะครูและ
บุคลากรเรื่องจัดทำ E-Book ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือนำเอกสารจัดเก็บไว้บนชั้นหนังสือของตนเองที่ได้กำหนด
ไว้ใน Website ของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ผ่านขั้นหนังสือของครูผู้สอนในรูปแบบออนไลน์ได้ การปรันปรุงระบบสารสนเทศโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกฝ่าย
เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการเจ้าถึงและนำไปใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีมา
บริหารจัดการด้านพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อช่วยการบริหารงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ด้วยระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประจำ 
      ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้สนับสนุนให้มีการติดตั้งสมาร์ททีวีสำหรับการเรียนการ
สอนทุกห้องเรียน สอบกลางภาคและปลายภาคด้วยระบบออนไลน์ 

 ๓. ผลการคำเนินงาน  
  ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอย
หลักฐานการปฏิบัติงาน การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง สรุปว่า มีคุณภาพ ระดับ "ดีเลิศ" เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนด  



32 

 

  
 ๔. จุดเด่น 
  มีบุคลากรสายบริหารครบตามจำนวน 

 ๕. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๕.๑ พัฒนาการจัดทำสารสนเทศการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นระบบ 
  ๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือนำไปสู่การ 
                           พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือ  
                     ๕.๓ ควรพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบให้ยั่งยืนต่อเนือง 
                     ๕.๔ ควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรทุก  
                           คนให้เข้าใจอย่างชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน 
                     ๕.๕ ควรพัฒนาทีมงานฝ่ายบริหารให้สามารถนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติงาน เชิงระบบ  
 
 ๖. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/Best  Practice /นวัตกรรม 

 
    

 ๗. ร่องรอยหลักฐาน 
  ๗.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
  ๗.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
  ๗.3 หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๗.4 ข้อมูลผู้มาศึกษาดูงานในโรงเรียน 
  ๗.5 ระแบบ Check-In การบริหารงานกิจการนักเรียนและงานวิชาการ 
  ๗.6 เว็บไซส์การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จุดเน้น : การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
 ๑.การกำหนดเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 - 89 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 - 89 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 - 89 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 - 89 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ (87) 
ร้อยละ 80 - 89 

 
 ๒. กระบวนการดำเนินงาน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการขับเคลื่อนผ่านกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูด้วย งานโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖3) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ครูจัดทำแผนการการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แ ละ
สอนตามแผน ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ใด้ด้วยตนเอง เน้นทักษะการคิดผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบของการจัดทำโครงงานคุณธรรม ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง รวมถึงการกระตุ้นให้ครูนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาชั้นเรียน  
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
          ด้านการบริหารจัดการชั ้นเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัด
กิจกรรม/โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปีการศึกษา มีการจัดทำรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเป็น
สารสนเทศสำหรับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมHomeroom เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียนประจำชั้น มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
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ครอบคลุมทุกด้าน (การเรียน สุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัวและสังคม) มีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
ประจำชั้นในเรื่องการดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสารเพติด สร้างภาวะผู้นำในชั้นเรียน เปิดโอกาสใน
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการห้องเรีย นสีขาว การจัด
ป้ายนิเทศในห้องเรียนเพื่อสร้างความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมถึงการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
        ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะคนเองโดยจัดทำ
แผนการพัฒนาตนเอง (ID-Plan) และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานและความต้องการจำเป็น มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา และแสดงบทบาท
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ผลการดำเนินงาน 
       ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนภาพรวม ระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้กำหนด 

 ๓. จุดเด่น 
  มีจำนวนครูเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๔.๑ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประจำ ให้กับครูให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
                     ๔.๒ พัฒนาระบบ วิธีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการจัดการเรียน 
                          การสอนให้เป็นระบบ รัดกุม เป็นไปตามระเบียบการริหารราชการ เพื่อประสิทธิภาพ  
                          และประสิทธิผลของการจัดกรศึกษา 
  ๔.๓ จัดระบบการสอนงาน การถ่ายทอดกระบวนการจัดการศึกษา การปฏิบัต ิงาน  
                           การปฏิบัติตนให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 ๖. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/Best  Practice /นวัตกรรม 



35 

 

 

 ๗. ร่องรอยหลักฐาน 
  ๗.๑ แบบรายงานสรุปการนิเทศครูผู้สอนตามแบบ ว ๒๑ 
  ๗.๒ แบบประเมินการสอนของครูผู้สอน 
  ๗.๓ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
  ๗.4 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  ๗.5 แบบบันทึกการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูผู้สอน 
  ๗.6 แบบเก็บข้อมูลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๗.๗ แบบกำหนดการสอนของครูผู้สอน 
  ๗.๘ เอกสารประกอบการจัดการเรียนในชั้นเรียน 
  ๗.๙ แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
  ๗.๑๐  แบบรายงานการพัฒนาตนเอง (ID - Plan) 
  ๗.๑๑ แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
  ๗.๑๒ แบบรายงานสรุปการอบรมของครูผู้สอน 
  ๗.๑๓ แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 3  
  สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
 
สรุปผล 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่มีความหลากหลาย ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนประจำที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครู และบุคลากรต้องมีส่วนร่วมกันดูแลและพัฒนานักเรียน
ร่วมกัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จึงทำให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งเป็น ๕ ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท
ภาระกิจของโรงเรียน การมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบีติงานตามโครงสร้าง มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี  
  จัดการเรียนสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะสั้น และ
โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานทำ มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีเหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย  
  มีการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ  
  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  มีปริมาณครูที่เพียงพอ ครูได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองต้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น การใช้ Application , Google 
Form , Google sheet , Line , Facebook ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และมีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ใน
การแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

แต่มีข้อจำกัดคือครูผู้สอนจำนวน ๘๐ คน เป็นครูผู้ช่วย ซึ่งไม่มีประสบการณ์ถึง ร้อยละ  
๓๑.๒๕ เป็นพนักงานราชการและอัตราจ้างถึงร้อยละ ๓๘.๗๕ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยข้าราชกรรุ่นพ่ี 
จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องจัดระบบการสอนงาน และการนิเทศ กำกับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเร ียนราชประชานุเคราะห์ 24  
จังหวัดพะเยา ให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษา 6๕๖4 โรงเรียนมีความจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
ที่นำไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ จัดระบบการคัดกรองและพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้าน 

การเรียนรู้และพฤติกรรม 
     ๑.๒ เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล จิต
สาธารณะ จิตอาสา และจิตสังคม จนเกิดเป็นกิจนิสัย  
              ๑.๓ สนับสนุนให้นักเรียนมีพื ้นฐานงานอาชีพที ่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ พัฒนากระบวนการกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
     ๒.๒ ตรวจสอบและปรับปรุงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการ                  
                    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     ๒.๓ ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะไปใช้  
                    ประโยชน์  
     ๒.๔ พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ  
                     การจัดการเรียนรู้ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มากยิ่งข้ึน 
     ๒.๕ พัฒนา และจัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
                     และการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
     ๒.๖ พัฒนากระบวนการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริฯสู่การปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน และ  
                     ต่อเนื่อง  
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

    ๓.๑ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประจำ ให้กับครูให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
              ๓.๒ พัฒนาระบบ วิธีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการจัดการเรียน 
                    การสอน ให้เป็นระบบ รัดกุม เป็นไปตามระเบียบการริหารราชการ เพื่อประสิทธิภาพ และ  
                    ประสิทธิผลของการจัดกรศึกษา 
              ๓.๓ จัดระบบการสอนงาน การถ่ายทอดกระบวนการจัดการศึกษา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตน 
                     ให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก  
 
 
 



๓๙ 

 

ส่วนที่ 4  
  การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 
 
1. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  รับรอง 
  ไม่รับรอง 
 
      ลงชื่อ.......................................................  
                        ( นางวิลาวัลย์  ปาลี ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
 
2. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  รับรอง 
  ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
3. การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
  รับรอง 
  ไม่รับรอง 
 
      ลงชื่อ.......................................................  
                        ( นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 
 

 



๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   ภาคผนวก ก การกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมาย 
   ภาคผนวก ข ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
   ภาคผนวก ค เอกสารแหล่งข้อมูลอ้างอิงแต่ละมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
การกำหนดมาตรฐาน และค่าเปา้หมาย 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารแหล่งข้อมูลอ้างองิแต่ละมาตรฐาน 

  



๖๘ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๑.สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  

ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
จำนวน
ผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

ผลการดำเนินงาน 
ความต่าง 

จำนวนผู้เรียน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
851 82.00 864 83.33 + 1.33 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

903 87.00 929 89.59 + 2.59 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 736 71.00 856 82.52 + 11.52 
4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
736 71.00 854 82.29 + 11.29 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

736 71.00 843 81.23 + 10.23 

6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

799 77.00 925 89.21 + 12.21 

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

851 82.00 853 82.24 + 0.24 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 903 87.00 916 88.29 + 1.29 
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
736 71.00 785 75.69 + 4.69 

4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 736 71.00 800 77.16 + 6.16 
5 มีทักษะการดำเนินชีวิตสำหรับโรงเรียน

การศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ *** 
736 71.00 823 79.38 + 8.38 

สรุปประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 82.81 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 

 



๖๙ 

 

๒.สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 

จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจได้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลและต้นสังกัด โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้าน
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วม
ได้อย่างชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 30 ชัว่โมง/ปี ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน 6 เรื่อง/ปี 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

6 สถานศึกษามีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการบริหารจัดการได้
อย่างชัดเจนและมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาได้
อย่างดี 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

7 ผู้บริหารมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานการปฏิสัมพันธ์กับครู บุคลากร 
นักเรียน จัดสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจ ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
๓.สรุปผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ประเด็นพิจารณา จำนวนคร ู
ค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 
ผลการดำเนินงาน 

ความต่าง 
จำนวนคร ู ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

69 87.00 71 88.96 + 1.96 

2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 69 87.00 71 89.5 + 2.50 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 69 87.00 70 87.75 + 0.75 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

69 87.00 71 88.76 + 1.76 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

69 87.00 70 87.75 + 0.75 

สรุปประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 3 88.54 + 1.54 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 
  



๗๑ 

 

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 70.77 60.39 69.03 + 8.64 
การอ่านรู้เรื่อง 58.89 74.48 74.06 - 0.42 
รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 2 สมรรถนะ 
64.83 67.43 71.55 + 4.12 

 
หมายเหตุ 
 การอ่านออกเสียง  ร้อยละ 69.03  ต้นสังกัดร้อยละ 74.13   ต่ำกว่าร้อยละ 5.10 
      ระดับประเทศร้อยละ 74.14 ต่ำกว่าร้อยละ 5.11 
 การอ่านรู้เรื่อง      ร้อยละ 74.06  ต้นสังกัดร้อยละ 72.23   สูงกว่าร้อยละ 1.83 
      ระดับประเทศร้อยละ 71.86 สูงกว่าร้อยละ 2.2 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



๗๒ 

 

2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)  
 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 37.75 40.27 46.08 + 5.81 
ด้านคำนวณ 33.26 27.86 30.47 + 2.61 
ด้านเหตุผล 33.60 - - - 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน 34.87 - - - 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 35.51 20.64 38.27 + 17.63 

 
หมายเหตุ 
 ด้านภาษา ร้อยละ 46.08 ต้นสังกัดร้อยละ 47.76   ต่ำกว่าร้อยละ 1.68 
     ระดับประเทศร้อยละ 47.46 ต่ำกว่าร้อยละ 1.38 
 ด้านคำนวณ ร้อยละ 30.47 ต้นสังกัดร้อยละ 41.30   ต่ำกว่าร้อยละ 10.83 
     ระดับประเทศร้อยละ 40.47 ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมความสามารถ 
๓ ด้าน

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562



๗๓ 

 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ความก้าวหน้าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561 – 2563 (เม่ือผลคะแนนเฉลี่ยเทียบกับ 100 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็น) 
วิชา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ผลความก้าวหน้า 

ภาษาไทย 50.06 42.90 45.75 + 2.85 
ภาษาอังกฤษ 29.22 25.36 32.50 + 7.16 
คณิตศาสตร์ 30.11 28.67 20.00 - 8.67 
วิทยาศาสตร์ 36.79 28.86 37.09 + 8.23 
 
หมายเหตุ 
 ภาษาไทย  ร้อยละ 45.75  ต้นสังกัดร้อยละ 42.66   สูงกว่าร้อยละ 3.09 
      ระดับประเทศร้อยละ 56.20 ต่ำกว่าร้อยละ 10.45 
 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 32.50  ต้นสังกัดร้อยละ 30.12  สูงกว่าร้อยละ 2.38 
      ระดับประเทศร้อยละ 43.55 ต่ำกว่าร้อยละ 11.05 
 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20.00  ต้นสังกัดร้อยละ 23.86  ต่ำกว่าร้อยละ 3.86 
      ระดับประเทศร้อยละ 29.99 ต่ำกว่าร้อยละ 9.99 
 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 37.09  ต้นสังกัดร้อยละ 31.55  สูงกว่าร้อยละ 5.54 
      ระดับประเทศร้อยละ 38.78 ต่ำกว่าร้อยละ 1.69 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



๗๔ 

 

 ความก้าวหน้าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 (เม่ือผลคะแนนเฉลี่ยเทียบกับ 100 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) 

วิชา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ผลความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 53.17 53.10 49.44 - 3.66 
ภาษาอังกฤษ 26.47 28.35 30.07 + 1.72 
คณิตศาสตร์ 25.50 23.06 20.64 - 2.42 
วิทยาศาสตร์ 35.78 27.74 28.42 + 0.68 
 
หมายเหตุ 
 ภาษาไทย  ร้อยละ 49.44  ต้นสังกัดร้อยละ 46.64   สูงกว่าร้อยละ 2.80 
      ระดับประเทศร้อยละ 54.29 ต่ำกว่าร้อยละ 4.85 
 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30.07  ต้นสังกัดร้อยละ 27.82  สูงกว่าร้อยละ 2.25 
      ระดับประเทศร้อยละ 34.38 ต่ำกว่าร้อยละ 4.31 
 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20.64  ต้นสังกัดร้อยละ 20.05  สูงกว่าร้อยละ 0.59 
      ระดับประเทศร้อยละ 25.46 ต่ำกว่าร้อยละ 4.82 
 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 28.42  ต้นสังกัดร้อยละ 26.70  สูงกว่าร้อยละ 1.72 
      ระดับประเทศร้อยละ 29.89 ต่ำกว่าร้อยละ 5.47 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



๗๕ 

 

 ความก้าวหน้าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 – 2563  (เม่ือผลคะแนนเฉลี่ยเทียบกับ 100 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็น) 

วิชา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ผลความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 38.18 37.64 36.79 - 0.85 
ภาษาอังกฤษ 23.98 22.64 21.89 - 07.5 
คณิตศาสตร์ 20.93 17.71 20.52 + 2.81 
วิทยาศาสตร์ 27.94 28.93 27.39 - 1.54 
สังคมศึกษา 31.79 33.48 34.30 + 0.82 
หมายเหตุ 
 ภาษาไทย  ร้อยละ 36.79  ต้นสังกัดร้อยละ 34.27  สูงกว่าร้อยละ 2.52 
      ระดับประเทศร้อยละ 44.36 ต่ำกว่าร้อยละ 7.57 
 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 21.89  ต้นสังกัดร้อยละ 21.88  สูงกว่าร้อยละ 0.01 
      ระดับประเทศร้อยละ 29.94 ต่ำกว่าร้อยละ 8.05 
 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20.52  ต้นสังกัดร้อยละ 17.97  สูงกว่าร้อยละ 2.55 
      ระดับประเทศร้อยละ 26.04 ต่ำกว่าร้อยละ 5.52 
 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 27.39  ต้นสังกัดร้อยละ 26.66  สูงกว่าร้อยละ 0.73 
      ระดับประเทศร้อยละ 32.68 ต่ำกว่าร้อยละ 5.29 
 สังคมศึกษา ร้อยละ 34.30  ต้นสังกัดร้อยละ 32.02  สูงกว่าร้อยละ 2.28 
      ระดับประเทศร้อยละ 35.93 ต่ำกว่าร้อยละ 1.63 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



๗๖ 

 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 - 2563 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2561 - 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลความก้าวหน้า 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
ภาษาไทย 91.05 90.35 82.28 - 8.07 

คณิตศาสตร์ 91.10 85.82 71.96 - 13.86 
วิทยาศาสตร์ 93.04 88.80 84.73 - 4.07 
ภาษาอังกฤษ 91.15 92.32 56.91 - 35.41 
สังคมศึกษา 100.00 99.13 65.065 - 34.07 

สุขศึกษาและพลศึกษา 99.84 94.60 96.965 2.37 
ศิลปะ 97.62 98.49 88.99 - 9.50 

การงานอาชีพ 87.66 83.19 93.125 9.94 
รวมเฉลี่ย 93.93 91.59 80.00 - 11.59 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ระดับ 3 ขึ้นไป
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