
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 (Self – Assessment Report : SAR) 

ป�การศึกษา 
òõöô

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ



ก 

 

 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขท่ี 575 หมู่ 13 ต าบลทุ่งรวงทอง  
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประเภท        
อยู่ประจ า เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 32 ห้องเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีผู้ เรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ ด้อยโอกาสทางการศึกษาทางสังคม  และ           
ทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและใกล้เคียง มาเข้าเรียนจ านวน 1,015 คน บริหารงาน                        
โดยนางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อ านวยการโรงเรียน มีรองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน ๔ คน ข้าราชการครู                    
50 คน พนักงานราชการ จ านวน 29 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ คน ลูกจ้างประจ า 5 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน  
           จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น โดยเน้น
ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะอาชีพติดตัว และมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่ดีตาม
เอกลักษณ์ที่กล่าวว่า   “ ระเบียบวินัย คือ หัวใจลูกราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ” และมีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) มาใช้บริหารจัดการตามฝ่ายงานต่างๆ อย่างครอบคลุม พร้อมทั้ง         
จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยตลอดเวลา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
โดย 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จัดการประชุมวางแผนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ด าเนินการปฏิบัติตามแผนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมตามหลักสูตร                           
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และทักษะด้วย
ตนเองโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการพัฒนาให้ผู้เรียน               
มีคุณธรรม จริยธรรม มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิด
กับผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                                 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 10 ทีม 
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตัวแทนนักเรียนได้ผลิตสื่อวีดีโอเรื่องความปลอดภัย ประเภทสร้างสรรค์ 
สอดแทรกเรื่องของสถาบันหลักของชาติ ผ่านการเผยแพร่ด้วยสื่อยุคใหม่ ช่องทางออนไลน์ ผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2564 ด้านคุณภาพผู้เรียนในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป และเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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 ด้านการบริหารจัดการ  
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน เป็น ๕ ฝ่าย เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการโดยใช้ VILAONE 
MODEL มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง จัดการเรียนการรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท า ด้วยโครงการนักธุรกิจ
น้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เหมาะสม สวยงามและปลอดภัย เน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเสริมสร้างความรัก สามัคคี 
ปรองดอง ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผน ผลการประเมินในปี
การศึกษา 2564 ด้านการบริหารจัดการในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป และเผยแพร่ผลการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผล 
แบบวิเคราะห์ผู้ เรียนรายบุคคล ใช้แอพพลิเคชั่นสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้
แอพพลิเคชั่น Kahoot ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ใช้เครื่องมือของ google suite, live worksheet, Word 
wall, class dojo ในขั้นสอน และใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot, Plicker, google form ในขั้นสรุปผล 
วัดผลและประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  น ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และมี
การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาใน
ปีการศึกษาถัดไป และเผยแพร่ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  
จังหวัดพะเยา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ผู้เรียน    ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๖5 จึงก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๒ จัดท าโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     ๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความยั่งยืน 

     ๒.๒ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

    ๓.๑  ส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
๓.๒ สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 

Learning Community) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 ก าลังพัฒนา    ปานกลาง       ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

รวม 3 มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

 

ลงชื่อ………………………………………….. 

(นางวิลาวัลย์ ปาลี) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัด
พะเยา ได้น าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 และลงมติเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๑             
ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ให้น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

   

 

        ลงนาม 
                     (นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๔  จังหวัดพะเยา 

  

ง 



ฉ 

 

ค าน า 

 รายงานการะประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :  SAR)                   
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ จัดท าขั้น
เพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)                      
ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานข อง
สถานศึกษา ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา  

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนา                     
ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR) ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่ายิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะใน
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น ต่อไป 

 

 

    ลงนาม  
                     (นางวิลาวัลย์   ปาลี) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๔  จังหวดัพะเยา 
 

จ 
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สารบัญ 
 หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สรุปผลการประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ค 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ง 

ค าน า จ 

สารบัญ ฉ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
     1. ข้อมูลทั่วไป 1 
     2. ข้อมูลผู้บริหาร 1 
     3. ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา 2 
     4. ข้อมูลด้านผู้เรียน 8 
     5. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 9 
     6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 11 
     7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 11 
     8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 
     9. ผลงานดีเด่นสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมา 13 
     10. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา 17 
     11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 19 
     12. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 21 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 24 
     1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

               มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 24 
               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 34 
               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 40 
ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 45 
     1. สรุปผล 45 
     2. แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 46 
ส่วนที่ 4 การรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 48 
ภาคผนวก 49 

 

ฉ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา เลขที่ 575 หมู่ 13 ต าบลทุ่งรวงทอง 
อ า เภอจุ น  จั งหวั ดพะ เย า  56150 โ ทรศั พท์  054-468128 , 054-468129 E-mail : 
py2chun130@gmail.com website : www.rpk24.ac.th สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา                 
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 33 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา 
 ประวัติความเป็นมาสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้ก่อตั้ งตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ 
บริเวณป่าแม่น้ าแวน – ขุนห้วยไคร้ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวาเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
รับนักเรียนสหศึกษา (ชาย–หญิง)ประเภทอยู่ประจ า เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา(ป.๑ – ป.๖)                
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑– ม.๓) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔–ม.๖) สังกัดกองการศึกษา
สงเคราะห์ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น 
          ในการก่อสร้างเบื้องต้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส าหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล (ปรับปรุง๒๙) 
และได้รับเงินงบประมาณ (งบกลาง) จ านวน ๑ หลัง อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จ านวน ๑ หลัง 
บ้านพักครู ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง และหอประปาถังสูง ๑ ชุดคิดเป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท                     
(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์                
ส่วนพระองค์ ส าหรับการก่อสร้างอาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จ านวน ๑ หลัง เป็นเงินจ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖  
โดยกองพลพัฒนาที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ จนแล้วเสร็จและเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๓๗ เป็นต้นมา 
          ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางวิลาวัลย์  ปาลี 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท      สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 087-1805595      E-mail : ywilawan5770@gmail.com 
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 
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2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๔ คน 
     2.1) นายปิยะ   นามบ้าน 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท      สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 087-1805595      E-mail : namban604@hotmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
     2.2) นายไพรวัลย์   โมกศิร ิ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท      สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 086-1860460      E-mail : Krupriwan@gmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
     2.3) นางสาวณทิพรดา   ภูมิชัย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท      สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 094-7255852      E-mail : Nitchakarn_ung@hotmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
     2.4) นายนพดล   ธรรมใจอุด 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท      สาขา : การบริหารการศึกษา 
  โทรศัพท์ : 086-1815978      E-mail : Noppadon086@hotmail.com 
  รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3.1 ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1 นางสาวยุพา   มณีกร ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ป.โท หลักสูตรและกำรสอน ภำษำต่ำงประเทศ 
2 นางพัณณินน์   ใจค า ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.ตรี ประถมศึกษำ ภำษำไทย 
3 นางสาวชญาดา   สมวงศ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.ตรี จิตวิทยำและกำรแนะ

แนว 
ภาษาต่างประเทศ 

4 นางสาวนิศาธร   กองมงคล ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.โท ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ ศิลปะ 
5 นายวิชา   ภิมุข ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ ศิลปะ 
6 นายนันท์   ก้อค า ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
7 นายสยาม   ชิดสนิท ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำ 

ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

8 นางสาวจิรสุตา   เมืองอินทร์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ 

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

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

9 นางพิมลพันธ์     ปันแปง ครชู ำนำญกำร ป.โท หลักสูตรและกำรสอน สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

10 นางสาววันทิตา   บุญยัง ครชู ำนำญกำร ป.โท หลักสูตรและกำรสอน สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

11 นางนฤมล    บุญตัน ครชู ำนำญกำร ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ 
12 นายอุเทน   บุญตัน ครชู ำนำญกำร ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ สุขศึกษำและ 

พลศึกษำ 
13 นางสาวดุษฎี   เย็นใจ ครชู ำนำญกำร ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำไทย 
14 นายธีระยุทธ   บัวขาว ครชู ำนำญกำร ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ สุขศึกษำและ 

พลศึกษำ 
15 นางบุญทวี    กาวิระชัย ครชู ำนำญกำร ป.ตรี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
16 นายพงษ์พัฒน์   เมืองมูล ครชู ำนำญกำร ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ สุขศึกษำและ 

พลศึกษำ 
17 นางพิมพ์ใจ   กาวีละ ครู  ป.ตรี แนะแนว กำรงำนอำชีพ 
18 นายจวด   แซ่ซ้ง ครู  ป.ตรี ศิลปศึกษำ ศิลปะ 
19 นางสาววนัชพร   ค าจิตร ครู  ป.ตรี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
20 นายนัทธวัฒน์     พลเมฆ ครู  ป.โท กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ 
21 นางกมลวรรณ    เสียงเย็น ครู  ป.ตรี กำรบัญชี สังคมศึกษำ 

ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

22 นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร ์ ครู  ป.ตรี ภำษำไทย ภำษำไทย 
23 นางสาวยุวันดา   ตาค า ครู  ป.ตรี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
24 นายวรกันต์   สามแสน คร ู ป.ตรี ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 
25 นางสาวนุชเยาว์   แซ่โซ้ง ครู  ป.ตรี คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
26 นางสาวปุญชรัสมิ์   นาสา คร ู ป.ตรี กำรวัดและประเมินผล

กำรศึกษำ 
คณิตศำสตร์ 

27 นางสาวธิดา   เหตุผลด ี คร ู ป.ตรี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

28 นายวิทวัส   อินทะรังษี คร ู ป.ตรี ศิลปศึกษำ ศิลปะ 
29 นางสาวสายชล   อุดทาค า คร ู ป.ตรี สังคมวิทยำและ

มนุษยวิทยำ 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

30 นางสาววิไล   วนาพงศากุล คร ู ป.ตรี สุขศึกษำ สุขศึกษำและ 
พลศึกษำ 

31 นางสาวโสภา   บุญม ี คร ู ป.ตรี กำรบัญชี กำรงำนอำชีพ 
32 นางสาวจารุวรรณ   สะสม ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 
33 นางสาวอภิญญา    ผัดวงค์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภำษำไทย ภำษำไทย 
34 นางสาวสุกัญญา   วงศ์อภิชน ครูผู้ช่วย ป.ตรี สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 

ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

35 นายนวพล    คมบาง ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
36 นายณัฏฐชัย   มาตา ครูผู้ช่วย ป.ตรี เทคโนโลยีกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
37 นางสาวพิกุล   เปี้ยฝั้น ครูผู้ช่วย ป.โท บริหำรธุรกิจ สังคมศึกษำ 

ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

38 นางสาวทิพย์สุดา  หอมนาน ครูผู้ช่วย ป.ตรี ฟิสิกส์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

39 นำยนิพล   โทรักษำ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภำษำจีน ภำษำต่ำงประเทศ 
40 นำงตรีสุคนธ์    สุโท ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร

สื่อสำรสำกล 
ภำษำต่ำงประเทศ 

41 นางสาวภาสินี   ใจมาลัย ครูผู้ช่วย ป.โท วิจัยและประเมินผล
กำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

42 นางสาวจิรนันท์   เกตุทหาร ครูผู้ช่วย ป.ตรี ฟิสิกส์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

43 นางสาวพัชญา   ผัดหน้า ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
44 นางสาวรัตนวลี   อ่ินศิริ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
45 นางสาววทันยา   กันจะนะ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
46 นายธวัชชัย   สันติประเสริฐกุล ครูผู้ช่วย ป.ตรี การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
47 นางสาวพสิิฐณี   ธนาวิทรรศน์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศิลปศึกษา ศิลปะ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

48 นายอภิสิทธิ์   เชื้อสะอาด ครูผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
49 นายชิดชนก   โลกค าลือ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
50 นางสาวกฤษติยาภรณ์

ไชยวรรณ์ 
ครูผู้ช่วย ป.ตรี เคมี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
    
 3.2 พนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1 นางสาวแสงแก้ว   ไชยมงคล พนักงานราชการ  ป.ตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก) 

ภาษาไทย 

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

พลศึกษา 
4 นายอภิลักษ์   กันค า พนักงานราชการ  ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพ 
5 นายสมบัติ   ชมภูชัย พนักงานราชการ  ป.ตรี เทคโนโลยีการเกษตร การงานอาชีพ 
6 นางสาวกาญจนี   สังวรกาญจน ์ พนักงานราชการ  ป.ตรี สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 นายณัฐดนัย   ค าคง พนักงานราชการ  ป.โท การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ 
8 นายปิยะพงษ ์  ต้นวงค์ พนักงานราชการ  ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
9 นางชานกี   แก้วรากมุข พนักงานราชการ  ป.ตรี นาฏศิลป์และการละคร ศิลปะ 

10 นางสาวทิพยรัตน์  ไชยทิพย์ พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
11 นางสาวทิพย์เกษร วงศ์ใหญ่ พนักงานราชการ  ป.โท การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
12 นายวีรพนธ์   พลเมฆ พนักงานราชการ  ป.ตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
13 นายปริญญา   ไวรักษ์ พนักงานราชการ  ป.ตรี พลศึกษา วิชาโทสุข

ศึกษา 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

14 นางฐิติมา   สุริหาร พนักงานราชการ  ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

15 นางพัทธนันท์   กองทิพย์ พนักงานราชการ  ป.ตรี การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ 
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

16 นายองอาจ   ชาติเผือก พนักงานราชการ  ป.ตรี การจัดการทั่วไป วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 นางสาวเมษา   กาติ๊บ พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 
18 นางสาวธัญสุดา   ยะมงคล พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาไทยและ

วัฒนธรรม 
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 นางสาวขวัญฤดี   ศิริธนากร พนักงานราชการ  ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย 
23 นางสาวจุฑามาศ   แซ่จาง พนักงานราชการ  ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ 
24 นายวีรานันท์   ธนันฐิติวัชร ์ พนักงานราชการ  ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า การงานอาชีพ 
25 นายธรรมรักษ์   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 การจัดการ

อุตสาหกรรม 
การงานอาชีพ 

 
3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สายงานการสอน) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
สาขาวิชา 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1 นางสาวสุภา  แซ่หาญ ธุรการ ป.ตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
2 นางลภัสรดา  อินทะรังษี ครูอัตราจ้าง ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาต่างประเทศ 

 
3.4 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 นางจิราวรรณ  แจ่มประชา แม่บ้าน มัธยมศึกษาตอนต้น 
2 นางทัศนีย์  ปัญสุวรรณ ผู้ถนอมอาหาร ปวช. 
3 นางวรรณา  ศรีธิด้วง แม่บ้าน ป.4 
4 นายสมบูรณ ์ กันธิยะ ช่างไม้ ป.4 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
5 นายสงบ  กองทิพย์ ช่างไฟฟ้า มัธยมศึกษาตอนปลาย 
6 นายเจริญ  อ้ายเหมย ช่างปูน มศ.3 
7 นายมานิตย์  เหล็กชุมภู ช่างสี มศ.3 

 
   3.5 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน - คนครัว) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 นายสมพงษ ์ ชาวเวียง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2 นายศิวกร  อินทร์กิ่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3 นายกฤษฎา  กาวิระชัย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปวส. 
4 นายไกรศักดิ ์ ล าไยงาม พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มัธยมศึกษาตอนต้น 
5 นายปิยพงษ ์ สันชุมภู พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มัธยมศึกษาตอนต้น 
6 นางรัตนา  เอ้ียงไธสง คนงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 3.4 สรุปจ านวนบุคลากร 
 3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน)  

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
   - ผู้อ านวยการ   1  1 
   - รองผู้อ านวยการ   4  4 

รวม   5  5 
2. สายงานการสอน      
   - ข้าราชการคร ู  35 15  50 
   - พนักงานราชการ  25 4  29 
   - ครูอัตราจ้าง  1   1 
   - อ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราว)  1   1 

รวม  62 19  81 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      
   - ลูกจ้างประจ า 7    7 
   - อ่ืนๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) 6    6 

รวม 13    13 
รวมทั้งหมด 13 62 24  99 
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3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 11 13.58 
คณิตศาสตร์ 8 9.88 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 17.28 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 7.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 7.41 
ศิลปะ 9 11.11 
การงานอาชีพ 13 16.05 
ภาษาต่างประเทศ 13 16.05 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 1 1.23 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 81 100.00 

 ๓.๔.๓  อัตราส่วนครู : ผู้เรียน   
  ระดับประถมศึกษา  1 : 10 
  ระดับมัธยมศึกษา    1 : 14 
 
4. ข้อมูลด้านผู้เรียน 
 4.1 จ านวนผู้เรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,015 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่
เปิดสอน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 8 15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 18 8 26 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 19 22 41 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 29 18 47 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 20 35 55 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 20 28 48 

รวม 11 113 119 232 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 89 157 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 89 149 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 69 71 140 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 38 87 125 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 39 66 105 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 70 107 

รวม 21 311 472 783 
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ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

รวมทั้งหมด 32 424 591 1,015 
 
4.2 อัตราส่วนห้อง : ผู้เรียน   

  ระดับประถมศึกษา  1 : 22 
  ระดับมัธยมศึกษา    1 : 38 
 
 4.3 จ านวนผู้เรียน เปรียบเทียบ 3 ปี การศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 31 15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 37 26 
ประถมศึกษาปีที่ 3 41 46 41 
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 54 47 
ประถมศึกษาปีที่ 5 51 48 55 
ประถมศึกษาปีที่ 6 55 55 48 

รวม 256 271 232 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 160 158 157 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 142 162 149 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 135 121 140 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 120 114 125 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 113 109 105 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 107 107 107 

รวม 777 771 783 
รวมทั้งหมด 1,033 1,042 1,015 

 
 4.4  จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  

ระดับการศึกษา จ านวนเต็ม จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 48 48  
การศึกษาภาคบังคับ (ม.๓)  140 140  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6)  107 107  
       รวม 247 247  

 
 
 



10 

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภท ที ่ ชื่อแนบอาคาร 
จ านวนหลัง/ 
หน่วยที่มีแล้ว 

 1 อาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46 1 หลัง 
 2 อาคารเรียน แบบ 108 ล/30 1 หลัง 
 3 อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 (ปรับปรุง 29) 2 หลัง 
 5 โรงมวย 1 หลัง 
 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง 
 7 อาคารดนตรีสากล และนาฏศิลป์ 1 หลัง 
 8 อาคารศิลปะ และดนตรีไทย 1 หลัง 
 9 อาคารคหกรรม 1 หลัง 
 10 อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 1 หลัง 
 11 อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง 
 12 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 16 หลัง 
 13 หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 3 หลัง 
 14 บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 3 หลัง 
 15 หอนอนมาตรฐาน (5) พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (40 ที่) 
 16 บ้านพักครู แบบ 207 1 หลัง 
 17 บ้านพักครูแบบ 203/27 11 หลัง 
 18 บ้านพักครู แบบ 205/26 1 หลัง 
 19 บ้านพักครู แบบแฟลต 8 หน่วย 3 หลัง 
 20 โรงหุงต้มและประกอบอาหาร 1 หลัง 
 21 อาคารพยาบาล 2 หลัง 
 22 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง-ชาย 6 ที่/49 10 หลัง 
 23 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2 หลัง 
 24 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 2 หลัง 
 25 ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 15 หลัง 
 26 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ า 18 หลัง 
 27 อาคารหอประชุมแบบ 100/27 2 หลัง 
 28 หลังคาอเนกประสงค์  1 หลัง 
 29 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด 1 สนาม 
 30 สนามวอลเลย์บอลทั่วไป 1 สนาม 
 31 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA 1 สนาม 
 32 โรงเลี้ยงไก่เนื้อ 1 หลัง 
 33 โรงเรือนสุกรขุน 1 หลัง 
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ภาพแผนผังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณสถานศึกษามีลักษณะเป็นที่ราบ มีประชากรประมาณ ๔,๒๕๒ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบสถานศึกษา ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ าริน หมู่ 13 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว หมู่ ๒               
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว หมู่ ๖ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ หมู่ ๑ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ หมู่ ๘ อาชีพหลักของชุมชน 
คือ อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สลากภัต ประเพณีทอดผ้าป่า ประเพณีทอดกฐิน และ
ประเพณีลอยกระทง 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้างและ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว/ต่อปี 
๑๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 จุดเด่น  
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน หน่วยงาน องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 7.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
 7.2 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
  7.2.1 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 
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  7.2.2 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  7.2.3 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งแผนการเรียนเป็น 

          ดังนี ้
   7.2.3.1 แผนการเรียนวิทย์-คณิตศาสตร์     
   7.2.3.2 แผนการเรียนศิลป์ภาษา        
   7.2.3.3 แผนการเรียนดนตรี 

7.2.3.4 แผนการเรียนกีฬา    
   7.2.3.5 แผนการเรียนคหกรรมและการโรงแรม      
   7.2.3.6 แผนการเรียนเกษตรนวัตกรรมสมัยใหม่ 

7.2.3.7 แผนการเรียนอาชีพ(เกษตร-พาณิชย์-ช่างอุตสาหกรรม) 
  7.2.4 หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น  

7.2.4.1 สมรรถนะอาชีพประเภทอุตสาหกรรม 
7.2.4.2 สมรรถนะอาชีพประเภทพาณิชยกรรม 
7.2.4.3 สมรรถนะอาชีพประเภทเกษตรกรรม 
7.2.4.4 สมรรถนะอาชีพประเภทศิลปกรรม 
7.2.4.5 สมรรถนะอาชีพประเภทคหกรรม   

 
8. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. แหล่งเรียนรู้งานโครงการพระราชด าริโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2. แหล่งเรียนรู้นากก/สวนวิทยาศาสตร์ 
 3. แหล่งเรียนรู้โรงเพาะเห็ด 
 4. แหล่งเรียนรู้มะนาววงบ่อ 
 5. แหล่งเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลา 
 6. แหล่งเรียนรู้สวนกล้วย 
 7. แหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 8. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการท าอาหารปลา 
 9. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพกัดกระจก 
 10. แหล่งเรียนรู้งานอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 11. แหล่งเรียนรู้สบู่จากน้ ามันร าข้าว  
 12. แหล่งเรียนรู้มวยไทย 
 13. แหล่งเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 
 14. แหล่งเรียนรู้แชมพูจากน้ ามันร าข้าว  
 15. แหล่งเรียนรู้ปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 16. แหล่งเรียนรู้โรงสีข้าว 
 17. แหล่งเรียนรู้เลี้ยงไส้เดือน 
 18. แหล่งเรียนรู้ท าอิฐบล็อก 
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 19. แหล่งเรียนรู้รีสอร์ท/การโรงแรม 
 20. แหล่งเรียนรู้นาในวงบ่อ 
 21. แหล่งเรียนรู้ร้านเสริมสวย 
 22. แหล่งเรียนรู้งานช่าง 
 23. แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
 24. แหล่งเรียนรู้ Zero waste โรงเรียนปลอดขยะ 

25. แหล่งเรียนรู้ลานธรรมลานปัญญา 
26. แหล่งเรียนรู้คหกรรม 
27. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา (สังคม-อาเซียน) 
28. แหล่งเรียนรู้ดนตรี 
29. แหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ 
30. แหล่งเรียนรู้น้ ายาหิดเหา 
31. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา (อาเซียน) 
32. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
33. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
34. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
35. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
36. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
37. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
38. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
39. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (จีน) 
40. แหล่งเรียนรู้โคกหนองนา 
41. แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้า 
42. แหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน 
43. แหล่งเรียนรู้ตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม 
44. แหล่งเรียนรู้ RAJ 24 studio 
45. แหล่งเรียนรู้ร้านกาแฟ 

 
9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 9.1 ผลงานดีเด่น สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
ผู้บริหาร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว 

นางวิลาวัลย์   ปาล ี
28 

เมษายน
2564 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามรอยพ่อ พอเพียง 
ตอน “สบู่น้ ามันร าข้าวผสมกาแฟ”             
(รางวัลชมเชย) 
นางวิลาวัลย์   ปาล ี

28 
มิถุนายน
2564 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางและความงาม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (รางวัลชมเชย) 
นางวิลาวัลย์   ปาล ี

18 - 19 
สิงหาคม
2564 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านวิชาการ (รองชนะเลิศอันดับ 1) 
นางวิลาวัลย์   ปาล ี

1 กันยายน
2564 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  

ผู้บริหารดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 
นายนพดล   ธรรมใจอุด 

5 กันยายน
2564 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

รองผู้อ านวยการดีเด่น ประเภท โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์ 
นายนพดล   ธรรมใจอุด 

17 
พฤศจิกายน 

2564 

สมาคมรองผู้อ านวยการ 
สังกัดส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 
นางวิลาวัลย์   ปาล ี

30 
พฤศจิกายน 

2564 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

การประกวดร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน 
(รางวัลชนะเลิศ) 
นางวิลาวัลย์   ปาล ี

1 
 มกราคม 
2565 

มณฑลทหารบกท่ี 34 

ผู้บริหารดีเด่น ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 
นายนพดล   ธรรมใจอุด 

16 
มกราคม 
2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 
โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา ได้ผ่านการ
ประเมินผล ระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง 
นางวิลาวัลย์   ปาล ี

15 
พฤษภาคม 

2565 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

ครู ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านวิชาการ 
นางสาวดาราวรรณ   ธนันฐิตวิัชร ์

1 
 กันยายน
2564 

ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

การเผยแพร่นวัตกรรมห้องเรียน Inspire 
classroom Inovation 
นางอภิญญา   ธรรมใจอุด 

2 
 ตุลาคม
2564 

inskru 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 
๓๙ รูปแบบ D- Thailand Season 3 
นางพิมลพันธ์   ปันแปง 

15 
มกราคม 
2565 

ชมรมพุธศาสตร์สากล 

ครูต้นแบบด้านการจัดการเรยีนรู้ดีเด่น 
นางสาวโสภา   บุญม ี

16 
มกราคม 
2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 
ครูต้นแบบด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นางสาวสายชล   อุดทาค า 

16 
มกราคม 
2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 
ครูต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางสาวนัฏยา   กันธิยะ 

16 
มกราคม 
2565 

กลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ กลุ่ม6 
ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน 
   1. นายวีรานันท์   ธนันฐิตวิัชร ์
   2. นางสาวดาราวรรณ   ธนันฐิติวัชร ์
   3. นายวีรพนธ์   พลเมฆ 

31 มีนาคม 
2565 

นานมีบุ๊คส์ 

ผู้เรียน การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 
(รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
นางสาวเกตน์สิรี   แซ่ว้า 

25 
กุมภาพันธ์ 

2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”             
ครั้งที่ 39 รูปแบบ D-School : Online 
(รางวัลชนะเลิศระดับประถม) 
เด็กหญิงชโลทร   สุวรรณศร 
(รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา) 
นางสาวรุ่งนภา   พ่านพัฒนกุล 

1  
ธันวาคม 
2564 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”             
ครั้งที่ 39 รูปแบบ D-Thailand Season 3 
(รางวัลชมเชย) นางสาวรุ่งนภา   พ่านพัฒนกุล 

1  
ธันวาคม 
2564 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมนิมิต" 
จังหวัดพะเยา 
เด็กหญิงญานิศา   วุฒิ 

8 
 มกราคม 
2565 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 

การแข่งขันโครงการรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประเภท 
Pitching 
นางสาวทินมณี   ษรเสริม 

5 
 กุมภาพันธ์ 

2565 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบให้ 
ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน โครงการรัฐศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 21 
ประเภทการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธมัยมศึกษาตอนต้น รอบท่ี 1 
เด็กหญิงญานิศา   วุฒิ 

5 
 กุมภาพันธ์ 

2565 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน โครงการรัฐศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 21 
ประเภทการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธมัยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1 
นายศิริจุติ   แซ่เฮง 

5 
 กุมภาพันธ์ 

2565 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน โครงการรัฐศาสตร์
วิชาการ ครั้งรั้ที่ 21 
ประเภทการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธมัยมศึกษาตอนต้น รอบสุดท้าย 
เด็กหญิงญานิศา   วุฒิ 

5 
 กุมภาพันธ์ 

2565 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน โครงการรัฐศาสตร์
วิชาการ ครั้งที่ 21 
ประเภทการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบสุดท้าย 
นายศิริจุติ   แซ่เฮง 

5 
 กุมภาพันธ์ 

2565 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
 

9.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 
  1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๔ จังหวัดพะเยา ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้โรงเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ 
   1.2 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ผลิตน้ าดื่ม 
   1.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สบู่น้ ามันร าข้าว 
   1.4 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้โรงสีข้าว 
   1.5 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   1.6 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ 
   1.7 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้รีสอร์ท/การโรงแรม 
   1.8 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
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   1.9 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ร้านเสริมสวย 
   1.10 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ร้านกาแฟ 
 
10. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2563 
      10.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 ก าลังพัฒนา    ปานกลาง       ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

จุดเด่น 
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑ นักเรียนได้รับโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมด้วยวิธีการต่างๆท่ีหลากหลาย 

๑.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ มีบุคลากรสายบริหารครบตามจ านวน  
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

๓.๑ มีจ านวนครูเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
จุดทีค่วรพัฒนา 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่ไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ 
๑.๒ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า การมีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และจิตสังคม ให้มากขึ้น 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ พัฒนาการจัดท าสารสนเทศการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นระบบ 

     ๒.๒ พัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถือ 
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     ๒.๓ ควรพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการปฏิบัติงานเชิงระบบให้ยั่งยืนต่อเนื่อง 
     ๒.๔ ควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในให้บุคลากร
ทุกคนให้เข้าใจอย่างชัดเจน เป็นในแนวทางเดียวกัน 
     ๒.๕ ควรพัฒนาทีมงานฝ่ายบริหารให้สามารถนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน                      
เชิงระบบ 
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

    ๓.๑ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนประจ า ให้กับครูให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
๓.๒ พัฒนาระบบ วิธีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็นระบบ รัดกุม เป็นไปตามระเบียบการริหารราชการ เพ่ือประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการจัดกรศึกษา 

๓.๓ จัดระบบการสอนงาน การถ่ายทอดกระบวนการจัดการศึกษา การปฏิบัติงาน                    
การปฏิบัติตนให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  
จังหวัดพะเยา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๖4 จึงก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ จัดระบบการคัดกรองและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดจ านวนผู้เรียนที่มีปัญหา  

ด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม 
๑.๒ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านความพอเพียง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล จิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตสังคม จนเกิดเป็นกิจนิสัย  
     ๑.๓ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลและ

สภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ พัฒนากระบวนการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

     ๒.๒ ตรวจสอบและปรับปรุงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     ๒.๓ ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมที่จะไป
ใช้ประโยชน์  
     ๒.๔ พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการจัดการเรียนรู้ในลักษณะโรงเรียนประจ าให้มากยิ่งขึ้น 
     ๒.๕ พัฒนาและจัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
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     ๒.๖ พัฒนากระบวนการน้อมน าแนวทางตามพระราชด าริฯ สู่การปฏิบัติให้เกิดความ
ยั่งยืน และต่อเนื่อง  
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

    ๓.๑ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ าให้กับครูให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
๓.๒ พัฒนาระบบ วิธีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการ

เรียนการสอน ให้เป็นระบบ รัดกุม เป็นไปตามระเบียบการริหารราชการ เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 

๓.๓ จัดระบบการสอนงาน การถ่ายทอดกระบวนการจัดการศึกษา การปฏิบัติงาน      
การปฏิบัติตนให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่  
     3.4 จัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและงาน 
อาชีพ 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1) การบริหารจัดการตามโครงสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
มีประสิทธิภาพ  
 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3) พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในเรื่องการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ   

 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี(พ.ศ.2558 – 2562)   
 11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง     ไม่รับรอง 
กรณีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ...........................................................................................  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงข้ึน 
 สถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดซึ่งสถานศึกษาได้ก าหนดจุดเน้น
คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทางสถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ มีวิธีการส่งเสริมและการพัฒนา Special Model และต้นเหตุ 
(problems) ของการเกิดนวัตกรรม มีโครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม           
มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสร้างนวัตกรรม มีกิจกรรมค่ายอบรมส่งเสริมนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ มีกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   
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 สถานศึกษาได้รับรางวัลความเป็นเลิศหรือ Best Practice ของผู้เรียนจากสิ่งประดิษฐ์สมอง
กลฝังตัว เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ และสถานศึกษายังได้รับคัดเลือกผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านอาชีพของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล                
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 จากกระทรวงมหาดไทย  
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้รับ Best Practice โครงการโรงเรียนคุณธรรม
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิธีการคัดกรองผู้เรียนกลุ่มที่มีความเสี่ยง          
ทั้งในเรื่องของสารเสพติด ปัญหาชู้สาวเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าโดยผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนนักเรียนและคุณครูท าให้ชุมชนยอมรับ
และชื่นชมการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
สถำนศึกษำมีร่องรอยหลักฐำนครบถ้วนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดซึ่งสถำนศึกษำก ำหนดจุดเน้น คือ         
กำรบริหำรเชิงระบบโดยกำรมีส่วนร่วม ดังนั้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถานศึกษาที่ก ำหนดไว้  
จึงขับเคลื่อนด้วยวงจรกำรพัฒนำคุณภำพ (PDCA) น ำไปสู่ผลผลิต (๔Q) ได้แก่ โรงเรียนคุณภำพ (Q๑) 
ผู้บริหำรคุณภำพ (Q๒) ครูคุณภำพ (Q๓) และผู้เรียนคุณภำพ (Q๔) นอกจำกนี้ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้อง         
ทุกฝ่ำยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมวำงแผนและร่วมตัดสินใจด้วย (SPECIAL MODEL)               
ส่งผลให้เกิดคุณภำพทั้ง ๔Q อย่ำงต่อเนื่อง มีหลักฐำนร่องรอยของควำมส ำเร็จอย่ำงชัดเจน เช่น 
ผลงำนรำงวัลของผู้เรียน ครูและโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้กำรพัฒนำทั้ง ๔Q มีระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษา
ควรใช้กำรบริหำรเชิงระบบโดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่องโดยก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำทั้ง ๔Q  
ให้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนำคตอันน ำไปสู่กำรยอมรับ 
เชื่อมั่นและศรัทธำในกำรบริหำรสถำนศึกษำ เช่น ให้ผู้ เรียนผลิต เครื่องให้อำหำรปลำอัตโนมัติ        
ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์จ ำหน่ำยตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงข้ึน 
 สถานศึกษามีจุดเน้นครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้เรียน วิถีชีวิต ชุมชน สาระการเรียนรู้มากขึ้น สถานศึกษาอาจพิจารณาท าวิจัยในชั้นเรียนใน
หลายรูปแบบ เช่น การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงงานโดยการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
ชุมชน และน าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของครูมาเป็ นกลไกในการพัฒนานวัตกรรม                
ทั้งด้านการศึกษาและนวัตกรรมด้านอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. สถานศึกษามีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แต่เนื่องจากผู้ เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นการพัฒนาผู้ เรียนจึงต้องมีทั้งทักษะ           
ทางวิชาการ ทักษะอาชีพตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลัก           
พร้อมเสริมด้วยทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นในอนาคต เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการระดมสมอง เป็นต้น   
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๒. สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ผู้ เรียนที่มีความสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น สบู่        
และแชมพูน้ ามันร าข้าว ได้เป็นผู้ประกอบการ (Teenpreneurs) เพ่ือสามารถสร้างรายได้ในขณะเรียน 

๓. สถานศึกษาควรเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนสู่สาธารณะและ
จดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองงานประดิษฐ์เหล่านั้น เช่น ระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ
ด้วยสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนี้หากมีผู้สนใจ
สั่งซื้อสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอาจผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้นตามความสนใจ และความต้องการ 

๔. เนื่องจากสถานศึกษามีคณะครู และผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ประกอบกับยุคปัจจุบัน และอนาคตต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาเพ่ือให้บริการแก่ชุมชน  และสังคม          
เช่น การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการใช้แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม ได้แก่ Application RDU รู้เรื่องยา  
ที่สามารถใช้มือถือสแกน QR Code บนซองยาเพ่ือบอกข้อมูลยา Application ปฏิทินเพ่ือใช้เตือน
ความจ าหรือสิ่งที่ต้องท าในชีวิตประจ าวันท าให้ไม่พลาดสิ่งส าคัญในชีวิต เป็นต้น 

๕. เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดท า 1 ครู 1 นวัตกรรม ซึ่งจัดท าเป็นคลิปวิดีโอ มีข้อมูล         
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาการ สถานศึกษาควรมีการ
ก าหนดนโยบายจัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ และวิถีชีวิต
ในชุมชน 
 
12. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 12.1 การบริหารจัดการศึกษา  

สถานศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย 17 กลุ่มงาน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 



๔ 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 
 

 
 

นางวิลาวัลย์  ปาลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

นายปิยะ  นามบ้าน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

(10 ภาระงาน) 

นายไพรวัลย์  โมกศิริ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(16 งาน) 

นางสาวณทิพรดา  ภูมิชยั 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

(9 งาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

(22 งาน) 

นายสยาม  ชิดสนิท 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

(12 งาน) 

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์  
(นำงสำวโสภำ  บุญมี)  
1. งำนกำรเงิน  
2. งำนบัญชี  
3. งำนพัสดุ  
งานนโยบายและแผน 
(นำงสำวยวุันดำ ตำค ำ)  
1. งำนแผนงำน  
2. งำนประกันคุณภำพ  
3. งำนควบคุมภำยใน  
4. งำนสำรสนเทศ  
5. งำนส ำนักงำนกลุ่ม  
6. งำนสหกรณ์โรงเรียน 
- งำนนิเทศ / ก ำกับ / ติดตำมและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (นำยนัทธวฒัน์ พลเมฆ) 
1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
2. งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง และโอนย้ำย 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. งำนทะเบียนประวัตแิละเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
4. งำนวินัยและกำรรักษำวินยั 
5. งำนออกจำกรำชกำร 
6. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนขั้น 
เงินเดือน 
7. งำนเล่ือนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
8. งำนสำรสนเทศและฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 
กลุ่มงานอ านวยการ (นำงนฤมล บุญตนั) 
1. งำนส ำนักงำน 
2. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
3. งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำร 
4. งำนกองทุนสวัสดิกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร 
5. งำนพัฒนำวิชำชพี 
6. งำนบริกำรบุคลำกร 
- งำนนิเทศ / ก ำกับ / ติดตำมและประเมินผล 

กลุ่มงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
(นำงสำวญำณินญำ สะสม) 
1. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
กลุ่มงานวินัยนักเรียน 
1. งำนวินัยนักเรียนหญิง 
2. งำนวินัยนักเรียนชำย 
กลุ่มงานบริหารหอนอน 
1. งำนหอนอนชำย 
2. งำนหอนอนหญิง 
3. งำนพัสดุหอนอน 
กลุ่มงานสภานักเรียน 
(นำงพิมลพันธ์ ปันแปง) 
1. งำนวันส ำคัญ 
2. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
กลุ่มงานสถานศึกษาสีขาว 
กลุ่มงานทักษะด ารงชีวติ 
กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
กลุ่มงานส านักงานกลุ่ม 
1. งำนนเิทศ / ก ำกับ / ติดตำมและประเมนิผล 

กลุ่มงานวิชาการประถมศึกษา 
(นำงพัณณินน์ ใจค ำ) 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
(นำยวิชำ ภิมุข) 
1. งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. งำนหลักสูตร 
3. งำนวัดผลประเมินผล 
4. งำนเรียนรวมมัธยม 
5. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัด 
กำรศึกษำ 
6. งำนนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
(นำงสำวนิสำธร  กองมงคล) 
1. งำนทะเบียนนักเรียน 
2. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 
4. งำนโครงกำรเนื่องด้วยงำน 
พระรำชด ำริ 
5. งำนเครือข่ำยกำรศึกษำ 
6. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
7. งำนห้องเรียนสีขำว 
- งำนนิเทศ / ก ำกับ / ติดตำมและประเมินผล 

กลุ่มงานบริการ  
(นำงสำวจิรสุตำ เมืองอินทร์)  
1. งำนโภชนำกำร  
2. งำนอนำมัยโรงเรียน  
3. งำนเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
โสตทัศนูปกรณ์  
4. งำนชุมชนสัมพันธ์  
5. งำนปฏิคม  
6. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป  
กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละ สิ่งแวดล้อม 
 (นำยวิทวัส อินทะรังษี)  
1. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  
2. งำนระบบสำธำรณูปโภค  
3. ยำนพำหนะ  
4. งำนควำมปลอดภยัในสถำนศึกษำ  
5. พนักงำนบริกำรและลูกจำ้ง  
6. งำนกิจกรรมโรงเรียน 
- งำนนิเทศ / ก ำกับ / ติดตำมและ
ประเมินผล 

นิเทศ / ก ากบั / ตดิตามและประเมินผล 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
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12.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
  สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 

 1. พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการด ารงชีวิต  
 ๓. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
 ๔. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ 

เรียนรู้ 
 ๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์สถานศึกษา  
  ๑. พัฒนาครูและบุคลากร 
  ๒. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
           ๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           ๔. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
            ๕. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
            ๖. พัฒนากระบวนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 อัตลักษณ์ผู้เรียน  
  คุณธรรมดี มีภูมิปัญญาไทย 
 เอกลักษณ์โรงเรียน 
  ระเบียบวินัย คือ หัวใจลูกราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
 
12.3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้ประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
        จุดเน้น : ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.การก าหนดเป้าหมาย 
 1.1 ตารางแสดงค่าเป้าหมายและผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 90.85 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 93.82 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 86.71 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90.91 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 85.00 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 97.48 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ  
ร้อยละ 85.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.56 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 85.00 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 81.59 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 88.00 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 88.27 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 87.25  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.11 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ดีเลิศ  

ร้อยละ 90.00 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 91.43 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.00 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.73 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 98.79 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.63 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.07 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.00 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 98.29 
5) มีทักษะการด าเนินชีวิตส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8 
ประการ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95.88 

     
 1.2 แผนภูมิแสดงค่าเป้าหมายและผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. กระบวนการด าเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA โดยการประชุมวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปฏิบัติตามแผนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ในทุกประเด็น ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการ
ตรวจสอบติดตามผลเป็นระยะและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรมดังนี้ 
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 ๒.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานทางวิชาการและก้าวทันเทคโนโลยี 
ดังต่อไปนี้ 
  ๒.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ ด าเนินการ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการสื่อสารและคิดค านวณเป็นไปตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยระดับชั้นประถมศึกษาได้จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการอ่าน การเขียน 
สื่อสารและคิดค านวณ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนปนเล่นเพ่ิมพูนทักษะการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อาทิ  เช่น กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ท่องสูตรคูณ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมค่ายภาษา เป็นต้น 
  ในส่วนระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านการเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณที่บูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น 
กิจกรรมค่ายภาษา กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาได้สอดแทรกทักษะการอ่าน การเขียน            
การสื่อสาร และคิดค านวณ โดยมีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนอย่างเป็นระบบตาม
คู่มือการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามแนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์                    
และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งสถานศึกษายังมี       
เเนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร เเละการคิดค านวณ โดยจัด
กิจกรรมคัดกรองผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมสอน          
ซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ เเละกิจกรรมติว O-NET ใน 5 กลุ่มสาระหลัก 
  ๒.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
เปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

โดยสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการห้องเรียนสีขาวทั้งระบบ ท าให้ผู้เรียนมีการระดม         
การวางแผน คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน 
ทั้งนี้มีการจัดท าโครงงานคุณธรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีคว ามสามารถในการ            
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาพิจารณาอย่างรอบครอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละ
ระดับชั้น อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมค่าย
บูรณาการศิลป์ภาษา และสังคม กิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 บูรณาการสู่ศาสตร์
ภาษาไทย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลให้ผู้เรียน                    
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มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
       ๒.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ 
ฝึกการคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้  
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในรูปแบบ โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ซึ่งผู้เรียนได้ร่วมสร้าง
นวัตกรรมจนได้รับรางวัล เช่น โครงงานอาชีพสบู่จากน้ ามันร าข้าว ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ              
วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ตามรอยพ่อพอเพียง ตอน “สบู่น้ ามันร าข้าวผสมกาแฟ”  
       ๒.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการหาความรู้ 
โดยการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่เรียน เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งงานรายบุคคล และรายกลุ่ม 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทดสอบออนไลน์ทั้งสอบวัดผลระหว่างปี กลางภาค และปลาย
ภาคเรียน ที่เป็นข้อสอบแบบปรนัย ผู้เรียนสามารถทราบผลการทดสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จนผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม คือ Project ตรวจสอบคุณภาพของผักกวางตุ้ง ด้วย 
System on CIRA CORE และถังรักษ์โลก  นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการถ่ายท า
และตัดต่อวิดีโอ โดยผู้เรียนมีการจัดท าวีดีโอบทเพลง“บ้านเกิดเมืองนอน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ    
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Social Media ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา และผ่านการคัดเลือก 1 
ใน 10 ทีม โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ของมูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ ผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สอดแทรกในเรื่องของสถาบันหลักของชาติ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อยุคใหม่ หรือช่องทาง
ออนไลน์  

๒.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกกระบวนการคิด           

ใหผู้้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและฝึกทักษะต่างๆ โดยการลงมือปฏิบัติ มีการจัดกิจกรรมบูรณาการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ได้มีการจัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและมีเป้าหมาย
ในการศึกษางานอาชีพ มีเจตคติที่ดี มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานด้านงานอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยสถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรทวิศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ
ระยะสั้น โครงการนักธุรกิจน้อยเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน 
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 ๒.2 คุณภาพผู้เรียน : ด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
  สถานศึกษาเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน            
และตามนโยบาย โรงเรียนคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร  
  ๒.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและยึด
แนวทางการด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงตนอยู่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความกตัญญูกตเวที                       
ต่อผู้มีพระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย                           
อ่อนน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อ่ืน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
พูดจาสุภาพอ่อนโยนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย                        
มีความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ                  
ที่มีโอกาส 
  ๒.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกความเป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พ้ืนเมือง และ
กิจกรรมเด็กดี V-Star  
  ๒.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

ผู้เรียนที่มาเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา มีความแตกต่าง
หลากหลายทางชนเผ่า เชื้อชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม แต่เมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกัน ได้จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศ และแจ้งแนวทางปฏิบัติเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในวันประชุมผู้ปกครอง
ประจ าปี มีการก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใหผู้้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่าง         ที่
หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นคนมีเหตุผล 
ผ่านกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมหอนอน กิจกรรมจิตอาสา
พยาบาลน้อย กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมค่ายคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ดี ให้มีการช่วยเหลือ          
เอ้ืออาทรต่อกัน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา การแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนประจ าวัน การจัดระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายและทรงผม การจัดระเบียบ
ของหอนอนโดยความร่วมมือของครูและผู้เรียนทุกคน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เคารพสิทธิ            
ของตนเองและผู้อ่ืน กล้าแสดงความคิดเห็น แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง แสดงถึงความรับผิดชอบ และ
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา มีความสามัคคี 
สามารถท างานกับผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  ๒.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ

ร่างกาย รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน การป้องกันโรคและภัย
อันตรายใกล้ตัวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับผู้เรียนได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้
ตัวที่สามารถน ามารักษาโรคและสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกก าลัง
กายอย่างถูกวิธี เพ่ือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส มี พัฒนาการทางร่างกายเหมาะสม
ตามวัยและรักการออกก าลังกาย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้อย่างเหมาะสม 
  งานอนามัยได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้เรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานด้านสุขภาพผู้เรียนที่เก่ียวข้อง คือ การเจริญเติบโตตามช่วงวัย โรคประจ าตัว การใช้ยา การแพ้
ยาหรืออาหารต่าง ๆ โดยสอบถามจากผู้เรียนและผู้ปกครองที่น าผู้เรียนมาตรวจสุขภาพเพ่ือเป็น
แนวทาง ในการช่วยเหลือ และป้องกันร่วมกับทางสถานศึกษาต่อไป มีการคัดกรองนักเรียนเจ็บป่วย
ทุกวันในหอนอน ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมการออกก าลังกาย ในกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย                       
ท าใหผู้้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ตามฤดูกาล และการดูแลสุขอนามัย จากการจัด
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขอนามัยในช่องปาก                     
โรคต่าง ๆ ตามฤดูกาล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศศึกษา และอนามัยการเจริญพันธุ์ การดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล และการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ จากเครือข่าย และหน่วยงาน
ภายนอก การจัดบอร์ด นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โรคต่าง  ๆ การท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้เรียน และผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักการดูแล
ป้องกันตนเอง และสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ และน าความรู้ไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 
  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีสุขภาพจิตที่
ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อม่ันในตนเอง และเห็นคุณค่าแห่งตน โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อ 
ซึ่งได้แก่ กิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 

 ๒.2.5 มีทักษะการด าเนินชีวิตส าหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ 
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ประกอบด้วย  

  1) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย              
ส่วนบุคคล เรื่องความสะอาด เครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว และเครื่องแต่งกาย  

  2) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพร่างกาย
แข็งแรง รักการออกก าลังกาย ออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

  3) กิจกรรมหลักโภชนาการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการรับประทาน
อาหาร รู้จักการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
มารยาททางสังคม การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
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  4) กิจกรรมหลักไตรรงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยจงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 

  5) กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น า เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะภาวะผู้น า และ                
ผู้ตามที่ด ีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความ
สามัคคี 

  6) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก           
ในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เรื่องการประหยัดน้ า การประหยัดไฟ ดูแลความสะอาดของ
อาคารสถานที ่และการจัดการขยะ 

  7) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ และความรู้ด้าน
งานอาชีพ มีทักษะประสบการณ์เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   8) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และนันทนาการตามความถนัดความสนใจ 

 ๓. ผลการด าเนินงาน 
  จากการประเมินคุณภาพภายในโดยการตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน ข้อมูลที่ปรากฎ
และการสอบถามผู้เกี่ยวข้องสรุปว่า ภาพรวม ผู้เรียนมีผลการประเมินตามมาตรฐาน ร้อยละ 93.82
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

 ๔. จุดเด่น 
  4.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงคด์ีขึ้น 
  4.๒  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฏหมายและวัฒนธรรมที่ดีของสังคม โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักสูตรต่างๆ อย่างหลากหลายให้นักเรียนสามารถด ารงตนให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
                    4.3 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกาย และจิตสังคมที่ดี โดยสามารถดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยผ่านการท ากิจกรรมสันทนาการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกก าลังกายอย่างถูกวิธี เสริมสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรงสดชื่นแจ่มใส มีพัฒนาการทางร่างกายเหมาะสมตามวัย ผู้เรียนทุกคนอยู่ในสถานศึกษาได้
อย่างมีความสุข 
                     ๔.๔ ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจ าได้เป็นอย่างดี โดย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สมรรถภาพทางกาย หลักโภชนาการ หลักไตรรงค์ ภาวะผู้น า 
การอนุรักษ์พลังงาน อาชีพท้องถิ่น และทางด้านสุนทรียภาพ ให้กับผู้เรียนทุกคน 



31 

 

๕. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๕.๑ จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
                     ๕.๒  จัดท าโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

5.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.๑ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่
เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนจึงต้องมีทั้งทักษะทางวิชาการ
และทักษะอาชีพตามความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมเสริมด้วย
ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในอนาคต เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการระดมสมอง เป็นต้น   

6.2 สถานศึกษาควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน           
สู่สาธารณะ และจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองงานประดิษฐ์เหล่านั้น เช่น ระบบผสมปุ๋ย              
ไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น 
นอกจากนี้หากมีผู้สนใจสั่งซื้อสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอาจผลิตสิ่งประดิษฐ์นั้นตามความสนใจ และความ
ต้องการ 

6.3 สถานศึกษามีคณะครูและผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ประกอบกับยุคปัจจุบัน และอนาคตต้องมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาเพ่ือให้บริการแก่ชุมชน  และสังคม            
เช่น การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการใช้แอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม ได้แก่ Application RDU รู้เรื่องยา   
ที่สามารถใช้มือถือสแกน QR Code บนซองยาเพ่ือบอกข้อมูลยา Application ปฏิทินเพ่ือใช้เตือน
ความจ าหรือสิ่งที่ต้องท าในชีวิตประจ าวันท าให้ไม่พลาดสิ่งส าคัญในชีวิต เป็นต้น 

 7. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/Best Practice/นวัตกรรม 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนผ่านการ
คัดเลือก 1 ใน 10 ทีม โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ของมูลนิธิราช
ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตัวแทนนักเรียนได้ผลิตสื่อวีดีโอเรื่องความปลอดภัย 
ประเภทสร้างสรรค์ สอดแทรกเรื่องของสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ผ่านการ
เผยแพร่ด้วยสื่อยุคใหม่ ช่องทางออนไลน์ และพัฒนาตนเองด้านการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในอีกทาง
หนึ่งด้วย 
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ผลการคัดเลือกรอบแรก 1 ใน 10 ทีม โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” 
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทีม RAJ24  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
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8. ร่องรอยหลักฐาน 
8.1 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน           

การสื่อสาร และคิดค านวณ 
8.2 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
8.3 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
8.4 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
8.5 แบบประเมิน และแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8.6 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 

งานอาชีพ 
8.7 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8.8 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
8.9 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
8.10 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต

สังคม 
8.11 แบบประเมิน และแบบสรุปผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตส าหรับโรงเรียน

การศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ 
8.12 เกียรติบัตร/โล่รางวัลการแข่งขันต่างๆ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเน้น : กระบวนการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๑. การก าหนดเป้าหมาย  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.7 สถานศึกษา บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
 ๒. กระบวนการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศตามนโยบายของรัฐต้นสังกัด การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง ระดับ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาส เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา โดย
สร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มงานในการน าพันธกิจสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการและกิจกรรมที่สนอง
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) น าไปสู่ผลผลิต (4Q) ได้แก่ 
โรงเรียนคุณภาพ (Q1) ผู้บริหารคุณภาพ (Q2) ครูคุณภาพ (Q3) และผู้เรียนคุณภาพ (Q4) นอกจากนี้
ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจด้วยรูปแบบ 
VILAONE MODEL ในการขับเคสื่อนระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
      จัดท าและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของผู้ เรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖3)หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม   
และหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
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       ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงานของครู เพ่ือค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง น ามาจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพตามโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้คณะครูมีการพัฒนาตามจุดอ่อน          
ของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ แหล่งเรียนรู้อ่ืน  ๆ หรือจากผู้รู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเป็นนโยบายจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) ในช่วงสิ้นปีการศึกษาคณะครูมีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID PLAN)                
ที่ได้จัดท าไว้ ประกอบการประเมินสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตาม วPA 
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียนประจ า
อย่างมีความสุข โดยมีกระบวนการบริหารงานอาคารสถานที่ ดังนี้ 
  ๑) ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารของสถานศึกษา 
  ๒) ดูแล และพัฒนาอาคารอาคารประกอบของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
  3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาเพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     เพ่ือให้การบริหารจัดการเอกสารสารและข้อมูลสนเทศเป็นระบบ จัดให้มีการให้ความรู้
คณะครูและบุคลากรเรื่อง ครูยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ เพ่ือจัดเก็บ
เอกสารวิชาการ และส่งเอกสารวิชาการในระบบออนไลน์ เพ่ือลดการใช้เอกสารและส่งเสริมให้ครูใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา   
เรื่องต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้ การปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกฝ่าย            
เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังได้น า
เทคโนโลยีมาบริหารจัดการในฝ่ายบริหารกิจการเรียนเช่น การายงานยอดนักเรียนหอนอน การลาของ
นักเรียน การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอนประจ าเดือน เป็นต้น 
      ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้สนับสนุนให้มีการติดตั้งสมาร์ททีวี
ส าหรับการเรียนการสอนทุกห้องเรียน การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยระบบออนไลน์ 

๓. ผลการด าเนินงาน  
  ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ด้วยวิธีการตรวจสอบ
ร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง สรุปว่า มีคุณภาพ ระดับ "ยอดเยี่ยม" 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
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 ๔. จุดเด่น 
  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสะดวก             
ในการใช้งาน ลดการใช้กระดาษ เก็บผลงานออนไลน์ ท าให้สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว 

 ๕. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๕.๑ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความยั่งยืน 
                     ๕.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๖. ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ ขับเคลื่อนด้วยวงจรการ

พัฒนาคุณภาพ (PDCA) น าไปสู่ผลผลิต (4Q) ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพ (Q1) ผู้บริหารคุณภาพ (Q2)   
ครูคุณภาพ (Q3)  และผู้เรียนคุณภาพ (Q4) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจด้วย รูปแบบ VILAONE MODEL ในการขับเคสื่อนระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพทั้ง 4Q อย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานร่องรอยของ
ความส าเร็จอย่างชัดเจน เช่น ผลงานรางวัลของผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาทั้ง 
4Q มีระดับที่สูงขึ้น สถานศึกษาควรใช้การบริหารเชิงระบบโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง            
โดยก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาทั้ง 4Q ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง             
ในปัจจุบันและ อนาคตอันน าไปสู่การยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารสถานศึกษา เช่น               
ให้ผู้เรียนผลิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ าหน่ายตามความต้องการของ
ผู้ใช้ เป็นต้น 

7. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/Best  Practice /นวัตกรรม 
  VILAONE MODEL เป็นนวัตกรรมที่ทางสถานศึกษาน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
จากผู้บริหาร ครู ผู้เรียน บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยกระบวนบริหารจัดการนี้ส่งผล
ให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 และระดับ 3 ดาว และผ่านการ
ประเมินผล ระดับดีเยี่ยมเหรียญทองในโครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล 
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VILAONE MODEL 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
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 โล่ประกาศเกียรติคุณและเหรียญเชิดชูเกียรติ โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
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 8. ร่องรอยหลักฐาน 
  8.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  8.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

8.3 รายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
8.4 สารสนเทศ/เว็บไซต์การด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
8.5 แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
8.6 แบบสรุปผลและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน/โครงการ 
8.7 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
8.8 ปฏิทินการปฏิบัติงาน/โครงการ 

  8.9 หลักสูตรสถานศึกษา 
8.10 แบบรายงานผลพัฒนาผู้เรียน/แบบรายงานผลคุณลักษณะพึงประสงค์  
8.11 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
8.12 แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการวัดและประเมินผล 
8.13 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โล่รางวัล  
8.14 แบบรายงานสรุปการอบรมของครูผู้สอน 
8.15 สถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เช่น ห้องสมุด 
8.16 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8.17 ทะเบียนคุม ยืม-คืนการใช้สื่อ 

  8.18 ข้อมูลผู้มาศึกษาดูงานในโรงเรียน 
  8.19 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
  8.20 ค าสั่งปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเน้น : กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.การก าหนดเป้าหมาย 
 1.1 ตารางแสดงค่าเป้าหมายและผลการประเมินตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๙1.00 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๙1.52 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 94.66 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.00 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 88.83 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.00 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.48 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 96.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 92.14 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 92.00 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.76 

3.6 ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 80.00 
ดีเลิศ 

ร้อยละ 87.20 
 
 1.2 แผนภูมิแสดงค่าเป้าหมายและผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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๒. กระบวนการด าเนินงาน 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทัน
เทคโนโลยี และมีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรม 1 ครู 1 นวัตกรรม โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  ด้านการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูด้วย งานโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การประชุมปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                  
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖3) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)           
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ ได้จริ ง  ใช้สื่ อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                  
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่ วมกันอย่ างมีความสุข ครู ร่ วมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และน าข้อมูลมาร่ วมพัฒนาปรับป รุ ง                                   
การจัดการเรียนรู้  ปรับโครงสร้ างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้   ลดเวลาเรียน เ พ่ิมเวลารู้                                 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้                      
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะ
การคิดผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบของ
การจัดท าโครงงานคุณธรรม มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของจัดการเรียนการสอน                     
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง รวมถึงการส่งเสริมให้ครูน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาชั้นเรียน 
          ด้านการบริหารจัดการชั้น เรียน  ส่ ง เสริมให้ครูรู้ จั กผู้ เรียนเป็นรายบุคคล                               
จัดกิจกรรม/โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปีการศึกษา มีการจัดท ารายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพ่ือเป็นสารสนเทศส าหรับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม 
Homeroom เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้เรียนประจ าชั้น มีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกด้าน (การเรียน สุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัวและสังคม)                     
มีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนประจ าชั้นในเรื่องการดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสารเสพติด                 
สร้างภาวะผู้น าในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ ผ่านกระบวนการห้องเรียนสีขาว การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเพ่ือสร้างความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
รวมถึงการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
        ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมครูให้มีกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะตนเองโดยจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID-Plan) และด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผน
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการจ าเป็น ครูมีการรายงานแผนการ
พัฒนาตนเอง(ID-Plan Report) มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา และแสดง
บทบาทในชุมชนแห่ งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community :  PLC)                   
ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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 3. ผลการด าเนินงาน 
       ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาพรวม ระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม”เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 

4. จุดเด่น 
  จัดกิจกรรมการเรียนการรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและส่งเสริมงานอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ 

 5. จุดที่ควรพัฒนา 
  5.๑ ส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 5.2 สนับสนุนให้ครู ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC : 
Professional Learning Community) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ เรียน วิถีชีวิต ชุมชน สาระการเรียนรู้มากขึ้น สถานศึกษา                      
อาจพิจารณาท าวิจัยในชั้นเรียนในหลายรูปแบบ เช่น การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงงานโดย       
การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ชุมชน และน าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของครู          มา
เป็นกลไกในการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านการศึกษาและนวัตกรรมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และชุมชน 

6.2 สถานศึกษามีการจัดท า 1 ครู 1 นวัตกรรม ซึ่งจัดท าเป็นคลิปวิดีโอ มีข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาการ สถานศึกษาควรมี             การ
ก าหนดนโยบายจัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้            และ
วิถีชีวิตในชุมชน 

 7. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/Best  Practice /นวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้แห่งรอยยิ้ม SMILES MODEL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น              

ให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ กล้าแสดงออก น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในชีวิตได้ ท าให้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งที่ 10 (ระดับภาค) 
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กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ SMILES MODEL 

 

SMILES MODEL 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 
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8. ร่องรอยหลักฐาน 
8.๑ แบบรายงานสรุปการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
      เป็นส าคัญ 

  8.2 แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
  8.3 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  8.4 แบบบันทึกการสร้าง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาของ 

      ครูผู้สอน 
  8.5 แบบก าหนดการสอนของครูผู้สอน 
  8.6 เอกสารประกอบการจัดการเรียนในชั้นเรียน 
  8.7 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 

8.8 แบบรายงานการจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
  8.9 แบบรายงานการพัฒนาตนเอง (ID - Plan) 
  8.๑0 แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
  8.๑1 แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 3 
  สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 

สรุปผล 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จัดการประชุมวางแผนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ด าเนินการปฏิบัติตามแผนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมตามหลักสูตร                           
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และทักษะด้วย
ตนเองโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการพัฒนาให้ผู้เรียน               
มีคุณธรรม จริยธรรม มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิด
กับผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์                                 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 10 ทีม 
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน” ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยตัวแทนนักเรียนได้ผลิตสื่อวีดีโอเรื่องความปลอดภัย ประเภทสร้างสรรค์ 
สอดแทรกเรื่องของสถาบันหลักของชาติ ผ่านการเผยแพร่ด้วยสื่อยุคใหม่ ช่องทางออนไลน์ ผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2564 ด้านคุณภาพผู้เรียนในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป และเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 ด้านการบริหารจัดการ  
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน เป็น ๕ ฝ่าย เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการโดยใช้ VILAONE 
MODEL มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง จัดการเรียนการรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสมรรถนะอาชีพระยะสั้น และโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท า ด้วยโครงการนักธุรกิจ
น้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการ
จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เหมาะสม สวยงามและปลอดภัย เน้นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเสริมสร้างความรัก สามัคคี 
ปรองดอง ส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผน ผลการประเมินในปี
การศึกษา 2564 ด้านการบริหารจัดการในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
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ก าหนด น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป และเผยแพร่ผลการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผล 
แบบวิเคราะห์ผู้ เรียนรายบุคคล ใช้แอพพลิเคชั่นสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้
แอพพลิเคชั่น Kahoot ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ใช้เครื่องมือของ google suite, live worksheet, Word 
wall, class dojo ในขั้นสอน และใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot, Plicker, google form ในขั้นสรุปผล 
วัดผลและประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  น ากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และมี
การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยมเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาใน
ปีการศึกษาถัดไป และเผยแพร่ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  
จังหวัดพะเยา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดว่า “โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผู้เรียน    ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๖5 จึงก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๒ จัดท าโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

     ๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๒.๑ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความยั่งยืน 

     ๒.๒ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

    ๓.๑  ส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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๓.๒ สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
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๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   ภาคผนวก ก การก าหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมาย 
   ภาคผนวก ข ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
   ภาคผนวก ค เอกสารแหล่งข้อมูลอ้างอิงแต่ละมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ก 
การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารแหล่งข้อมูลอ้างอิงแต่ละมาตรฐาน 

  



๗๔ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๑.สรุปผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
จ านวน
ผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

ผลการด าเนินงาน 
ความต่าง 

จ านวนผู้เรียน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1,015 85.00 1,015 97.48 + 12.48 

2 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1,015 85.00 1,015 91.56 + 6.55 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 1,015 85.00 1,015 81.59 - 3.41 

4 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1,015 88.00 337 88.27 + 0.27 

5 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1,015 87.25 1,015 95.11 + 7.86 

6 
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

1,015 90.00 1,014 91.43 + 1.43 

มาตรฐานที่ 1 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1,015 95.00 1,018 98.79 + 3.79 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 1,015 95.00 1,015 95.63 + 0.63 

3 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

1,015 95.00 913 95.07 + 0.07 

4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 1,015 95.00 1,015 98.29 + 3.29 

5 
มีทักษะการด าเนินชีวิตส าหรับโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์ 8 ประการ *** 

1,015 95.00 1,015 95.88 + 0.88 

สรุปประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 1 93.82 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
 



๗๕ 
 

๒.สรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2 สถานศึกษาน าระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

7 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สรุปประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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๓.สรุปผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียน              
ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ประเด็นพิจารณา จ านวนคร ู
ค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 
ผลการด าเนินงาน 

ความต่าง 
จ านวนคร ู ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

81 90.00 81 94.66 + 4.66 

2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

81 95.00 81 88.83 - 6.17 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 81 95.00 81 95.48 + 0.48 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

81 96.00 81 92.14 - 3.86 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

81 92.00 81 91.76 - 0.24 

6 ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น 

81 80.00 81 87.20 +7.20 

สรุปประเด็นพิจารณา มาตรฐานที่ 3 91.52 

ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
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1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 60.39 69.03 98.50 + 29.47 
การอ่านรู้เรื่อง 74.48 74.06 97.00 + 22.94 
รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 2 สมรรถนะ 
67.43 71.55 97.75 + 26.21 

ปีการศึกษา 2564 
หมายเหตุ 
การอ่านออกเสียง  ร้อยละ 98.50   ต้นสังกัดร้อยละ  69.04  สูงกว่าร้อยละ 29.46 
       ระดับประเทศร้อยละ 69.95 สูงกว่าร้อยละ 28.55 
การอ่านรู้เรื่อง      ร้อยละ 97.00   ต้นสังกัดร้อยละ 72.30  สูงกว่าร้อยละ 24.70 
       ระดับประเทศร้อยละ 72.79 สูงกว่าร้อยละ 24.21 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปี
การศึกษา 

ด้านภาษา 40.27 46.08 57.11 + 11.03 
ด้านค านวณ 27.86 30.47 45.61 + 15.14 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 20.64 38.27 51.36 + 13.09 
ปีการศึกษา 2564 
หมายเหตุ 
ด้านภาษา ร้อยละ 57.11  ต้นสังกัดร้อยละ 55.48   สูงกว่าร้อยละ 1.63 
     ระดับประเทศร้อยละ 56.14 สูงกว่าร้อยละ 0.97
ด้านค านวณ ร้อยละ 45.61  ต้นสังกัดร้อยละ 48.73   ต่ ากว่าร้อยละ 3.12 
     ระดับประเทศร้อยละ 49.44 ต่ ากว่าร้อยละ 3.83 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ รวมความสามารถ 2 ด้าน

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 3.1 ความก้าวหน้าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-net)                    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 – 2564 (เมื่อผลคะแนนเฉลี่ยเทียบกับ 100 คะแนน             
คิดเป็นเปอร์เซ็น) 

วิชา ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 42.90 45.75 62.55 + 16.80 
ภาษาอังกฤษ 25.36 32.50 31.88 - 0.62 
คณิตศาสตร์ 28.67 20.00 42.74 - 22.74 
วิทยาศาสตร์ 28.86 37.09 35.83 - 1.26 
ปีการศึกษา 2564 
หมายเหตุ 
ภาษาไทย  ร้อยละ 62.55    ต้นสังกัดร้อยละ 40.68  สูงกว่าร้อยละ 21.87 
           ระดับประเทศร้อยละ 50.38 สูงกว่าร้อยละ 12.17 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 31.88    ต้นสังกัดร้อยละ 29.11 สูงกว่าร้อยละ 2.77 
       ระดับประเทศร้อยละ 39.22 ต่ ากว่าร้อยละ 7.34 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 42.74    ต้นสังกัดร้อยละ 31.69 สูงกว่าร้อยละ 11.05 
       ระดับประเทศร้อยละ 36.83 สูงกว่าร้อยละ 5.91 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 35.83    ต้นสังกัดร้อยละ 30.06 สูงกว่าร้อยละ 5.77 
       ระดับประเทศร้อยละ 34.31 สูงกว่าร้อยละ 1.52 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 3.2 ความก้าวหน้าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-net)                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2562 – 2564 (เมื่อผลคะแนนเฉลี่ยเทียบกับ 100 คะแนน 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) 

วิชา ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 53.10 49.44 52.37 + 2.93 
ภาษาอังกฤษ 28.35 30.07 26.56 - 3.51 
คณิตศาสตร์ 23.06 20.64 19.23 - 1.41 
วิทยาศาสตร์ 27.74 28.42 31.26 + 2.84 
ปีการศึกษา 2564 
หมายเหตุ 
ภาษาไทย  ร้อยละ 52.37  ต้นสังกัดร้อยละ 42.99   สูงกว่าร้อยละ 9.38 
     ระดับประเทศร้อยละ 51.19 สูงกว่าร้อยละ 1.18 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 26.56  ต้นสังกัดร้อยละ 25.65  สูงกว่าร้อยละ 0.91 
     ระดับประเทศร้อยละ 31.11 ต่ ากว่าร้อยละ 4.55 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 19.23  ต้นสังกัดร้อยละ 19.60  ต่ ากว่าร้อยละ 0.37 
     ระดับประเทศร้อยละ 24.47 ต่ ากว่าร้อยละ 5.24 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 31.26  ต้นสังกัดร้อยละ 28.66  สูงกว่าร้อยละ 2.60 
     ระดับประเทศร้อยละ 31.45 ต่ ากว่าร้อยละ 0.19 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 3.3 ความก้าวหน้าของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-net)               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2562 – 2564  (เมื่อผลคะแนนเฉลี่ยเทียบกับ 100 คะแนน 
คิดเป็นเปอร์เซ็น) 

วิชา ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 37.64 36.79 45.74 + 8.98 
ภาษาอังกฤษ 22.64 21.89 20.65 - 1.24 
คณิตศาสตร์ 17.71 20.52 19.34 - 1.18 
วิทยาศาสตร์ 28.93 27.39 29.66 + 2.27 
สังคมศึกษา 33.48 34.30 38.10 + 3.80 
หมายเหตุ 
ภาษาไทย  ร้อยละ 45.74  ต้นสังกัดร้อยละ 40.10  สูงกว่าร้อยละ 5.64 
     ระดับประเทศร้อยละ 46.40 ต่ ากว่าร้อยละ 0.66 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20.65  ต้นสังกัดร้อยละ 19.67  สูงกว่าร้อยละ 0.98 
     ระดับประเทศร้อยละ 25.56 ต่ ากว่าร้อยละ 4.91 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 19.34  ต้นสังกัดร้อยละ 16.02  สูงกว่าร้อยละ 3.32 
     ระดับประเทศร้อยละ 21.28 ต่ ากว่าร้อยละ 1.94 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.66  ต้นสังกัดร้อยละ 26.27  สูงกว่าร้อยละ 3.39 
     ระดับประเทศร้อยละ 28.65 สูงกว่าร้อยละ 1.01 
สังคมศึกษา ร้อยละ 38.10  ต้นสังกัดร้อยละ 34.19  สูงกว่าร้อยละ 3.91 
     ระดับประเทศร้อยละ 36.87 สูงกว่าร้อยละ 1.23 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37
.6

4

22
.6

4

17
.7

1

28
.9

3

33
.4

8

36
.7

9

21
.8

9

20
.5

2 27
.3

9 34
.3

45
.7

4

20
.6

5

19
.3

4 29
.6

6 38
.1

0

10

20

30

40

50

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 
 

รายวิชา จ านวนร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 

เปรียบเทียบ 

ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้ 
ภาษาไทย 90.00 97.99 7.99 
คณิตศาสตร ์ 85.00 89.55 4.55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85.00 95.43 10.43 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

90.00 97.98 7.98 

สุขศึกษาพลศึกษา 97.00 99.83 2.83 
ศิลปะ 96.00 97.60 1.60 
การงานอาชีพ 90.00 98.68 8.68 
ภาษาต่างประเทศ 65.00 83.87 18.87 
รวม 87.25 95.11 7.87 
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แผนภูมิแสดงคา่เปา้หมายและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน




