


ค ำน ำ 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนเชียงใหม่
ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่าน
มาให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา อีกท้ัง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : 
SAR) ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ต่อไป 

 

 

 

 

                                                                                       โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

                     โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 ตั้งอยู่  
เลขที่ 209 หมู่ที่ 8 บ้านเชียงใหม่ ต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45230  
โทรศัพท์ 043-625079 website http://www.cmps.ac.th (e-mail)  maiphacha60@ ac.th ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
                    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  มัธยมศึกษา  ครู  :  30 คน  นักเรียน  :  590 คน 
 

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ย่อย ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       

      1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       
      2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
      1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
      2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
      3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

      4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ       

      5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

      6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

      1. จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

      2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       
      3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
      4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

      5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

http://www.cmps.ac.th/
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           สรุปผลการประเมินภาพรวมแต่ละมาตรฐาน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 

พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน        
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

ระดับคุณภำพ      

            จุดแข็ง 

                1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต

สังคมท่ีดี มีความสุขกับการเรียนรู้ 

                 2. การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทานและพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                3. ผู้บริหารมีคุณภาพ ครมูีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ 
                 4. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                 5. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีพัฒนาการและประสิทธิภาพ 

             จุดควรพัฒนำ 
               1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น    
               2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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              กำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
                3. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสภานักเรียน 
                4. สถานศึกษาที่มีสื่อเทคโนโลยีก้าวล้ า 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 ชื่อโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ที่ตั้ง 209 หมู่ 8 ต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
รหัสไปรษณีย์ 45230  รหัสสถานศึกษา 1045450835 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
โทร043-625079  โทรสาร 043-625017 .E-mail maipracha60@cmps.ac.th  website 
http://www.cmps.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อท่ี 98 ไร่  
ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน นายจ ารอง  จันทร์ห้างหว้า หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 2607200  
E-mail chamrongchanhangwoa@gmail.com 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559" ตั้งอยู่เลขท่ี209 
หมู่ที่ 8 บ้านเชียงใหม่ ต าบลเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวดัร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45230 โทรศัพท ์043-
625079 website http://www.cmps.ac.th (e-mail) maipracha60@cmps.ac.th ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2521 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดท าการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา โดยอาศัยอาคารสภาต าบลเชียงใหม่เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ปัจจุบันมีอาคาร
เรียนแบบ 216 ค. จ านวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 324 ล/41 จ านวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ CS 208 A 
จ านวน 1 หลัง  อาคารโรงฝึกงาน A จ านวน 2 หลัง อาคารโรงฝึกงาน GEN H จ านวน 1 หลัง หอประชุมแบบ 
100/27 จ านวน 1 หลัง 

สภำพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท เป็นกลุ่มหมู่บ้านจ านวน 12 หมู่ 
อยู่รวมเป็นกลุ่มหมู่บ้านใหญ่ ปัจจุบันมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอโพธิ์ชัยอยู่ 
ห่างจากตัวอ าเภอโพธิ์ชัย 12 กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 29 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 
12,085 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่บ้านพักอาศัยของคนในชุมชน ทั้ง 4 ด้าน อาชีพหลัก 
ของชุมชน คือ ท านา ท าไร่มันส าปะหลังเลี้ยงสัตว์ และค้าขาย เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ซึ่งในฤดู 
แล้งอากาศร้อนมาก ฤดูหนาวอากาศหนาวมาก และมีลมแรง ฤดูฝนมีน้ ามาก สภาพของดินในบริเวณ 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เป็นดินร่วนปนทรายปลูกไม้ยืนต้นได้ทุกชนิด ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ 
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอย 
กระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ บุญกฐิน บุญข้าวประดับดิน และประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
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2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลักคือ ท านาคิด 
เป็นร้อยละ 95 และในเวลาว่างหลังฤดูการท านาประชากรส่วนหนึ่งไปท างานที่กรุงเทพและเมืองใหญ่ๆ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 36,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจ าต าบลชุมชน 
โดยรอบเป็นชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชียงใหม่จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชนผู้น า
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่อยู่
ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร แต่เนื่องจากระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 29 กิโลเมตร 
การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว จึงท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
"โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดการศึกษาชั้นพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพตาม  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล" 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์ (GOAL) 
1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ และเป็นพลโลกตามท่ี

โรงเรียนก าหนด 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐาน 
5. โรงเรียนบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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ค่ำนิยม (VALUES) 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. มีความสามัคคี มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
3. มีความรัก ความผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร 
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
5. ท างานเป็นทีม 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (SCHOOK IDENTITY) 
"คุณธรรมน าความรู้ : Moral lead to Education" 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (School Uniqueness)  

“  ก้าวไกลเทคโนโลยี  : Advances Technology ”  

แผนที่โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ 
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1.2 บุคลำกรของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565)  
 1) จ ำนวนผู้บริหำร 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
จ ำนวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับกำรพัฒนำ/ปี 

1 นายจ ารอง  จันทร์ห้างหว้า 57 34 ผู้อ านวยการ ปรด. บริหาร
การศึกษา 

30 

2 นางสุภา  วิชพล 43 19 รองผู้อ านวยการ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

30 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5 
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 2) จ ำนวนครู (เฉพำะข้ำรำชกำรครู) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

1 นางวัลภา  บุตรพรหม 49 26 คศ.3 กษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

40 

2 นางรุ้งนภา ทิพเจริญ 58 33 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ 

31 

3 นายอรรถพร  สุนทรพงศ์ 59 30 คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 24 

4 นางบังอร  สุนทรพงศ์ 52 27 คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

การงาน
อาชีพ 

24 

5 น.ส.รุ่งทิพย์ บุญกิจ 50 26 คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

เคมี 24 
 

6 นายนิพนธ์  ชมภูพฤกษ์ 55 30 คศ.3 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 24 

7 นางสุวารี ชมภูพฤกษ์ 57 
 

30 คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

24 

8 นายนาวิน  คณะนาม 
 

56 30 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 18 

9 นายเกษม  ฉายวิไชย 52 27 คศ.3 วท.บ. เกษตรศึกษา
พืชไร่นา 

สังคมศึกษา 30 

10 นางทิพย์ชญาดา  สิมมาเคน 56 29 คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 24 

11 น.ส.พิมพ์พรรณ  ถิ่นวิจารย ์ 48 24 คศ.3 กศ.ม. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ 24 
12 นางวลัยพร  พรมเกต ุ 54 29 คศ.3 วท.บ. สัตวศาสตร ์ สังคมศึกษา 30 
13 นายบุญสี  ทิพจรญู 49 27 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ ชีววิทยา 24 
14 นางอ าพร  ทิพจรูญ 50 25 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ ชีววิทยา 24 
15 นายถาวร  เรืองบุญ 42 18 คศ.3 วท.ม. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ 20 
16 นายประวิทย์  ชมพูพฤกษ ์ 49 25 คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรม

ศิลป ์
ศิลปะ 

 
18 

17 นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ 50 23 คศ.3 ค.บ. เกษตรกรรม การงาน 
อาชีพ 

 

33 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

ที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

18 น.ส.กาญจนา  โคตรบุญม ี 44 18 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิต 
 

28 

19 นายประภาส  ยศปยิะโชต ิ 45 20 คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอม 
พิวเตอร์   

24 
 

20 นายศราวุธ  จันทรโคตร 46 14 คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

พละ 
 

20 

21 นายพยงค์  นาก้อนทอง 40 12 คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอม 
พิวเตอร์   

33 

22 นายยิ่งยง  ประดับกรณ ์ 36 12 คศ.2 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิต 
 

19 

23 น.ส.บุญล้อม  บรรจมาตย ์ 40 11 คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย  20 

24 นางจันทิมา  บ ารุงเอื้อ 42 15 คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิต  
 

140 

25 นางเบญจวรรณ  วิระทูล 38 11 คศ.2 ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์  
 

55 

26 น.ส.สโรชินี  สุดานิช 41 13 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยา 
ศาสตร ์

55 

27 นางอัจฉรา  กลมเกลียว 36 12 คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  24 
28 นายอนันต์  งอยภูธรณ ์ 48 7 คศ.3 ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
สุขศึกษา
พลศึกษา 

19 

29 นางสาวณัชชาท์  เช้ือแก้ว   37 4 คศ.1 ศษ.บ. นาฎศิลปไ์ทย
ศึกษา 

ศิลปะ 19 

30 นางสาวศศิลดัดา  ศิรเิวช 33 8 คศ.2 ศษ.ม. การสอน
คณิตศาสตร ์

คณิต  
 

38 
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 3) จ ำนวนบุคลำกรอ่ืน (พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ครูธุรกำร เจ้ำหน้ำที่ ครูพี่เลีย้ง พนักงำน  
ขับรถ คนสวน พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย นักกำรภำรโรง) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 

ประสบ 
กำรณ์ 

กำรสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 

จ ำนวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับกำร

พัฒนำ/ปี 
1 นายคณิต  ศาตราวาหา 41 17 วทบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษาและ 

พละศึกษา 
(พนักงาน
ราชการ) 

24 

2 นางสาวโชติรส  เหมือนทอง 40 10 บธบ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
(ครูอัตราจ้าง) 

24 

3 นางดวงเดือน  เพชรโรจน์ 44 13 คบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธุรการ - 
4 Mr. Djam Remigus Nditoh 36 7 ป.โท child and adult 

education 
ภาษาอังกฤษ 
(ครูอัตราจ้าง) 

- 

5 นางสาววรางคณางค์   อุดรรัตน ์ 23 2 ก าลัง
ศึกษา 
ป.ตร ี

การสอนภาษาจีน ภาษาจีน 
(ครูอัตราจา้ง) 

 
- 

6 นายเสฏฐวุฒิ  สุขใส 35 
 

4 ป.ตรี 
ร.บ. 

การเมืองการ
ปกครอง 

สังคมศึกษา 
(ครูอัตราจา้ง) 

- 

7 นายสายัน  ผลาชิต 51 17 ม.6 วิทย์ - คณิต นักการ 
ภารโรง 

- 

8 นายสายยันธ์  บุระภักดิ์ 34 3 ป.6 - นักการ 
ภารโรง 

- 

 

 4) สรุปจ ำนวนบุคลำกร   

 

ผู้บริหำร (รวมรองผอ.) ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ หมำยเหตุ 
2 30 1 4 3  
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   5) จ ำนวนครูจ ำแนกตำมสำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน (รำยงำนเฉพำะครูผู้สอน) 

 

 
สำขำวิชำ 

 
จ ำนวน(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 
1 คน ในแต่ละสำขำวิชำ 

(ชั่วโมง/สัปดำห์) 

 

ภาษาไทย 4 24.25  
คณิตศาสตร์ 4 29.50  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 24.70  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5  22.80  
สุขศึกษาพลศึกษา 3 23.67  
ศิลปะ 2 23.00  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 21.50  
ภาษาต่างประเทศ 5  25.60  

รวม 35 24.38  
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 24.38  

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

     1) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  ทั้งหมด 590 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 53 59 112 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 55 58 113 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 66 46 112 37.33 

รวม 11 174 163 337 30.64 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 37 62 99 24.75 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 32 39 71 17.75 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 32 51 83 20.75 

รวม 12 101 152 253 21.08 
รวมทั้งหมด 23 275 315 590 25.65 
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   2) จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 – 2564 

                         เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562–2564 
 

ระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
ม.1 109 115 112 
ม.2 117 109 113 
ม.3 109 128 112 
รวม 335 352 337 
ม.4 87 72 99 
ม.5 84 85 71 
ม.6 97 90 83 
รวม 268 247 253 

รวมทั้งหมด 603 599 590 
   

 3) จ านวนนักเรียน ชั้นม.3 และม.6 ที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 – 2564   

 

                   ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 
2562 84 92 75 88 
2563 111 82 92 75 
2564 109 83 50 70 
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1.4  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
  

 ชื่อ
อำคำร 

กำรใช้ประโยชน์ จ ำนวนห้อง ห้องสุขำ 

ขุนศรีเชียงใหม่ 
 

ห้องดนตรีสากล ห้องธนาคาร ห้องสภานักเรียน  
ห้องประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักเรียน ห้อง To Be Number 
One ห้องศิลปะ ห้องดนตรีพื้นเมืองและห้องนาฏศิลป์ห้อง
School Information  ห้องประชุมเล็ก ห้องผู้อ านวยการ  
ฝ่ายอ านวยการ ห้องพัสดุ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
ฝ่ายงบประมาณและฝ่ายวิชาการ ห้องงานแนะแนว  
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

23 2 

จัตุรมุข 
 
 

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมล าดวน ส านักงานห้องเรียนพิเศษ 
ห้องพยาบาล ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

30 

 

6 

 

สรัสวดี     ห้องสมุด  ห้อง presentation ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

6 1 

คหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม ประดิษฐ์ อาหาร) 1 - 
เกษตรกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) 1 - 
อุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง ) 1 - 
หอประชุม ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ประชุม 1 2 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่  อาคารเรียนแบบ คสล. 216 ค.จ านวน  1 หลัง  อาคารเรียน

แบบ 324 ล/41 จ านวน  1 หลัง  อาคารเรียนแบบ คสล.  CS 208 A  จ านวน  1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ A 

จ านวน 2 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ GEN H จ านวน 1 หลัง หอประชุม แบบ 100/27  จ านวน 1 หลัง บ้านพัก

ครู จ านวน 5 หลัง 

2. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   23  ห้องเรียน  แบ่งเป็น  

  ชั้น ม.1 – ม.6 =  4 : 4 : 3 : 4 : 4 : 4 
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1.5  ข้อมูลงบประมำณ 
       งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 2,138,900 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,705,620 
เงินนอกงบประมาณ 795,800 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,092,000 
เงินอ่ืนๆเงินสนับสนุน
จากเทศบาลต าบล
เชียงใหม่ 

70,000 งบอ่ืนๆเงินสนับสนุนจากเทศบาล
ต าบลเชียงใหม่ 

70,000 

    
รวมรำยรับ 3,004,700 รวมรำยจ่ำย 2,867,620 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ    56.76   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ    36.34   ของรายรับ 
 เงินอ่ืนๆเงินสนับสนุนจากเทศบาลต าบลเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ    2.33   ของรายรับ  
    
1.6   ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 เขตพ้ืนที่การให้บริการศึกษาของโรงเรียนประกอบด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่
พัฒนา โรงเรียนบ้านดอนเรือ โรงเรียนดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านหนองอ่ึง-
โปโล โรงเรียนบ้านท่าเสียว โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว และโรงเรียนชุมชนบัวค า ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการ
ให้บริการ มีสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท เป็นกลุ่มหมู่บ้านจ านวน 12 หมู่บ้าน อยู่รวม
เป็นกลุ่มหมู่บ้านใหญ่ ปัจจุบันมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอโพธิ์ชัยอยู่ห่างจากตัว
อ าเภอโพธิ์ชัย 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 29 กิโลเมตรมีประชากรประมาณ 12,085 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่บ้านพักอาศัยของคนในชุมชนทั้ง 4 ด้าน อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าไร่
มันส าปะหลัง เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ซึ่งในฤดูแล้งอากาศร้อนมาก ฤดูหนาว
อากาศหนาวมาก และมีลมแรง ฤดูฝนมีน้ ามาก สภาพของดินในบริเวณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เป็นดิน
ร่วนปนทรายปลูกไม้ยืนต้นได้ทุกชนิด ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ี
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ บุญกฐิน บุญข้าว
ประดับดินและประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลักคือท านาคิดเป็นร้อยละ 95 
และในเวลาว่างหลังฤดูการท านา ประชากรส่วนหนึ่งไปท างานที่กรุงเทพฯและเมืองใหญ่ๆฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 36,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
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3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจ าต าบล ชุมชน
โดยรอบเป็นชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชียงใหม่ จึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชน ผู้น า
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ อยู่
ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร แต่เนื่องจากระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 29 
กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว จึงท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 
 อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเชียงใหม่มีพ้ืนที่ 27 ตารางกิโลเมตร 
 4 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลบัวค า อ าเภอโพธิ์ชัย 
  ทิศใต้ ติดกับ ต าบลดอนโอง อ าเภอโพธิ์ชัย 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลสะอาด อ าเภอโพธิ์ชัย 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มๆดอนๆเป็นพื้นที่ท านาเป็นส่วนใหญ่ ป่าไม้มี
จ านวนลดลงซึ่งป่าสงวนก็ถูกบุกรุกจากนายทุนจากทีต่่างๆแต่ก็ยังมีแม่น้าที่ส าคัญๆอยู่จึงท าให้พื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์น้ ามากมาย 
สภำพสังคมกำรปกครอง 
 1. การปกครองในเขตความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การบริการของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ประกอบด้วยเขตการปกครอง 12 หมู่บ้านคือ 
  1.ชุมชนบ้านเชียงใหม่หมู่ที่ 1 ,5,8,9,10,11  
  2.ชุมชนบ้านหนองหูลิงหมู่ที่ 2 , 7  
  3.ชุมชนบ้านพานลุยหมู่ที่ 3  
  4.ชุมชนบ้านหนองอ่ึงหมู่ที่ 4  
  5.ชุมชนบ้านเทวาประสิทธิ์หมู่ที่ 6  
  6.ชุมชนบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 12  
 2. ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เช่นการท านาท าไร่เลี้ยงสัตว์ (วัวควาย) ปลูกมันส าปะหลังและรับจ้างทั่วไป 
 3. ด้านศาสนาประชากรในพ้ืนที่เขตบริการการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ 100 % มีศาสนาสถานที่เป็นวัด 6 แห่งคือวัดศรีษะเกษ วัดกลางบ้านเชียงใหม่ วัดป่าเมตตาธรรม 
วัดป่ามหาศาล วัดบ้านเทวาประสิทธิ์ วัดมาลาภิรมย์ 
1.7 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

 รำยวิชำพ้ืนฐำน 

ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 

นก) 

120 (3 นก) 240 (6 นก) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 

นก) 

120 (3 นก) 240 (6 นก) 

วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ี

120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

120 (3 

นก) 

40 (1 

นก) 

120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

160(4 นก) 

120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ์

 

120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

120 (3 

นก) 

40 (1 

นก) 

120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

240 (6 นก) 

  80 (2 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 

นก) 

80 (2 นก) 120 (3 นก) 

ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 

นก) 

80 (2 นก) 120 (3 นก) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก) 40 (1 

นก) 

40 (1 นก) 80 (2 นก) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 

นก) 

120 (3 นก) 240 (6 นก) 

รวมเวลำเรียน (รำยวิชำพ้ืนฐำน) 880 (22นก) 880 

(22นก) 

880 (22นก) 1,640 (41 นก) 

 รำยวิชำเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200 ชม. 

(ไม่น้อยกว่า 5 นก) 
ไม่น้อยกว่า1,600 ชม.: 
(ไม่น้อยกว่า 40นก) 

    หน้าท่ีพลเมือง ต้องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)                  ต้องเรียน   80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

 กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 
 
 
สาธารณประโยชน์ 

 
120 

 
 
 

 
120 

 
 
 

 
120 

 
 
 

 
360 

 
 
 

รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 ชม./ป ี ไม่น้อยกว่ำ 3,600 ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    - เทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   - ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1 หน้าที่พลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

   2.3 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 

  ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2   

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

  2.1 หน้าที่พลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

  2.6การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 94.0 
รวมเวลาเรียน 630ชม. รวมเวลาเรียน 630ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (ห้องเรียนปกติ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4(ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (ภำคเรยีนที่ 2) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 
ท31101  ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102  ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101  คณิตศาสตร์1 1.0 (40) ค31102  คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ว31104  วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ว31103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ส31102  สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31101  สังคมศึกษา 1 1.0 (60) ส32103  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล)     0.5 (20) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา

(ฟุตบอล)     

0.5 (20) 
ศ31101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0(320) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (380) 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS1 1.0 (40)  I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ: IS2 

 

1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 
ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
  อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

1 

1.0 (40) 
จ30201 ภาษาจีน  0.5 (20) จ30202 ภาษาจีน 0.5 (20) 

รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) 
รวมเวลำเรียน 670ชม. รวมเวลำเรียน 670ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์(ห้องเรียนปกติ) 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5(ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5(ภำคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท32101  ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102  ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101  คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว32101  วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 

2 

0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 

(ลีลาศ)     

0.5 (20) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา

(แบดมินตัน)     

0.5 (20) 
ศ32101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102  ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101  ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (320) รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ว30203  ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204  ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว30223  เคมี 3 1.5 (60) ว30224  เคมี 4 1.5 (60) 
ว30243  ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244  ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตรร์ายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) ว...(เลือกวิทยาศาสตรร์ายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

2 

1.0 (40) อ30203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 1.0 (40) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) ก32904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก32905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก32906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 
รวมเวลำเรียน 670 ชม. รวมเวลำเรียน 670 ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์(ห้องเรียนปกติ) 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6(ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6(ภำคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (260) 
ท33101  ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102  ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว32103  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว33103  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
  ส33103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสิน1) 0.5 (20) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสิน2) 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31103  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 8.0(320) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (380) 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค33205  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 (60) 
ว30205  ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30206  ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว30225  เคมี 5 1.5 (60) ว30226 เคมี 6 1.5 (60) 
ว30245  ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246  ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233  หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 

อ30205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 (20) อ30206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) 

  จ30203 ภาษาจีน 0.5 (20) 

รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901  แนะแนว 0.0 (20) ก32902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมติว 0.0 (20) ก32904  กิจกรรมติว 0.0 (20) 
ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3

สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) I20203  กิจกรรมบริการสังคม:IS3

สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) 
รวมเวลำเรียน 670ชม. รวมเวลำเรียน 670ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -  คณิตศำสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4(ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4(ภำคเรียนที่ 2) 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต (ชม.) รำยวิชำพื้นฐำน 7.0(280) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 
ท31101  ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102  ภาษาไทย 2 1.0(40) 
ค31101  คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102  คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 
ว31101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ว31104  วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 
ว31103  การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ส31102  สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ส31101  สังคมศึกษา 1 1.0 (60) ส32103  ประวัติศาสตร์  0.5 (20) 
พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา (ฟุตซอล)     0.5 (20) พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา

(ฟุตบอล)     

0.5 (20) 
ศ31101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31101  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31102  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ31101  ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40) อ31102  ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0(360) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (380) 
  ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) 
I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำ และสรำ้งองค์ควำมรู้ : IS 1 1.0 (40)  I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ: IS2 1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 
ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ30202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2 

1.0 (40) 
จ 30201 ภาษาจีน  0.5 (20) จ30202 ภาษาจีน 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ 
0.0 (10) 

รวมเวลำเรียน 710 ชม. รวมเวลำเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -  คณิตศำสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5(ภำคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5(ภำคเรียนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 
รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) 
ท32101  ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102  ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101  คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102  คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว32101  วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 

2 

0.5 (20) ว32104  วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ส32103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา 

(ลีลาศ)     

0.5 (20) พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา

(แบดมินตัน)     

0.5 (20) 
ศ32101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102  ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101  ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102  ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0 (360) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 
ว30203  ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว30204  ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว30223  เคมี 3 1.5 (60) ว30224  เคมี 4 1.5 (60) 
ว30243  ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว30244  ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตรร์ายวิชาเพิ่มเติม)

เพ่ิมเติม) 

1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตรร์ายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 

รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901  แนะแนว 0.0 (20) ก31902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรมติว 0.0 20) ก31904 กิจกรรมติว 0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 
รวมเวลำเรียน 710 ชม. รวมเวลำเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์   พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ -  คณิตศำสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 
ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (ภำคเรยีนที่ 2) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

 

 

หน่วยกิต 

(ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน 7.0 (280) รำยวิชำพื้นฐำน 6.5 (260) 
ท33101  ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102  ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101  คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102  คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว32103  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)   
ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว33103  วิทยาการค านวณ 3 0.5 (20) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 
  ส33103  ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ33101  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้

ตัดสิน1) 

0.5 (20) พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตดัสิน2) 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 0.5 (20) 
ง31103  การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104  การงานอาชีพ 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 9.0(360) รำยวิชำเพิ่มเติม 9.5 (380) 
  ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค33205  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค33206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5(60) 
ว30205  ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว30206  ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว30225  เคมี 5 1.5 (60) ว30226เคมี 6 1.5 (60) 
ว30245  ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว30246  ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพ่ิมเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพ่ิมเติม) 1.0 (40) 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 

จ30203  ภาษาจีน 0.5 (20) จ30204  ภาษาจีน 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901  แนะแนว 0.0 (20) ก32902  แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมติว 0.0 (20) ก32904  กิจกรรมติว 0.0 (20) 
ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906  ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3

สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3

สาธารณประโยชน์ 

0.0 (10) 
รวมเวลำเรียน 710ชม. รวมเวลำเรียน 710ชม. 
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1.8 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
      1.8.1 แหล่งเรียนรู้  
            1) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  

1. มีห้องสมุดขนาด 352 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 17,727 เล่ม 
ห้องสมุด การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ โปรแกรม Library2000 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 63  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 10.68 ของนักเรียนทั้งหมด 

2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 60 เครื่อง ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูล 
ทางอินเทอร์เน็ต 15 เครื่อง จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน 
เฉลี่ย 250 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 29.67 ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 20 เครื่อง 

3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรีห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต 
แหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 3 ศูนย์ 9 ฐานการ 
เรียนรู้ ดังนี้คือ 

ศูนย์ที่ 1 : ศูนย์ทักษะวิชาการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข ประกอบด้วย 

1) ฐานการเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิต จิตใฝ่รู้ สู่ความพอเพียง เป็นฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามโดยผ่านการถอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติตน 
ในชีวิตประจ าวัน 

2) ฐานอ่ิมท้อง สมองใส ใส่ใจวิธีพอเพียง เป็นฐานการเรียนรู้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ครบทั้ง 5 หมู่ 
ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร 

3) ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต รู้คิดอ่านอย่างสร้างสรรค์ สู่วัฒนธรรมความพอเพียง 
เป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษามีอุปนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัด 
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอ่าน 
ของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมี 
ความรู้อย่างหลากหลาย มีทักษะการอ่านโดยการใช้แหล่งเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อแหล่งเรียนรู้มีความคิด
สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

4) ฐานการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี ในวิถีพอเพียง เป็นฐานการ 
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้าน 
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ภาษาเพ่ือการสื่อสารและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะ 
พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและมีศักยภาพของตนเป็นที่สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ 
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิจารณญาณ มีการ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์องค์ความรู้ด้านภาษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีทักษะในการคิดค านวณ 
สามารถท าการค้าผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานของผู้เรียนและชุมชน 
ความเมตตาต่อผู้อ่ืน ยอมรับตนเองและผู้อื่น และเพ่ือนที่มีปัญหาสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองเป็นคน 
ดี เก่งและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

ศูนย์ที่ 2 : ศูนย์ทักษะอาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมตัวเพ่ือประกอบ
อาชีพในอนาคตผ่านฐานความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย 

1) ฐานการเรียนรู้สร้างอาชีพ สร้างชีวิต แปรรูปผลผลิต ปลอดจากสารพิษ ใช้ชีวิตพอเพียง 
เป็นฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ด้านการถนอมอาหาร เพ่ือให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง 
อาหารนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก การคิดกระบวนการการถนอม 
อาหารและการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตากแห้ง การดองหรือแม้แต่การทอดก็ล้วน 
แต่เป็นการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารที่สามรถเก็บไว้ทานนาน ๆได้และสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งผลให้ 
ผู้เรียนสามารถน าทักษะการแปรรูปอาหารไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

2) ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญางานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ สู่ความพอเพียง เป็นฐานการ 
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้มีทักษะมีความรู้ในด้านงานประดิษฐ์ โดยได้เชิญ 
ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรในการช่วยสอนและแนะน าวิธีการแก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด 
ความรักในการสืบสานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณ สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ 

ศูนย์ที่ 3 : ศูนย์ทักษะชีวิต เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดฐานการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมที่สร้างทักษะใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งทักษะชีวิตมีความส าคัญต่อบุคคล ครอบครัวประเทศ และสังคมโลก เนื่องจาก 
ทักษะชีวิตมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ประกอบด้วย 

1) ฐานการเรียนรู้ออม ประหยัด มัธยัสถ์ อย่างพอเพียง เป็นฐานการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง 
นิสัยรักการออมให้กับผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลองที่ด าเนินการ
โดยผู้เรียนในโรงเรียน มีครู-เจ้าหน้าที่ และพนักงานธนาคารเป็นที่ปรึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานในธนาคาร
โรงเรียน จะต้องมีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของการออม มีความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักคิดก่อนใช้ ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้หลักการบริหาร และการ
บริการที่ถูกต้อง ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบ
ให้กับผู้เรียน ซึ่งการออมจึงเป็นพื้นฐานของความพออยู่พอกินและความมั่นคงในชีวิต 

2) ฐานการเรียนรู้สภานักเรียนเข้มแข็ง สร้างแหล่งประชาธิปไตย หัวใจพอเพียง เป็นฐาน 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมหลักประชาธิปไตย โดยเน้นคุณธรรม 3 ประการคือ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญา 
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ธรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพราะบุคคลที่มีพ้ืนเพชีวิต วิถีชีวิตประจ าวันและมีกิจกรรมร่วมกันจะสนิทสนม คุ้นเคย และไว้วางใจ 
สามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผยและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่าย มุ่งให้นักเรียนที่มีสัมพันธภาพ ที่ดีกับ 
เพ่ือนๆ ได้มีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวให้ค าปรึกษาเพ่ือนนักเรียน ด้วยกันและ 
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการชี้แนะของครูแนะแนว ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า 

3) ฐานการเรียนรู้ศิลป์ดนตรี คู่กีฬา เพื่อชีวาอย่างพอเพียง เป็นฐานการเรียนที่ส่งเสริม 
กิจกรรมที่สนับสนุนด้านสุขภาวะที่ดีแก่ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเล่นกีฬาและรู้จักการออกก าลังกาย 
เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดกิจกรรรมให้ผู้เรียนมีทักษะมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสากล และ 
ดนตรีไทยรวมทั้งด้านร าไทย ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านจิตใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 
 
                  ตำรำงแสดงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/นันทนำกำร 

ที ่ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม จ ำนวน 
1 สนามฟุตบอล 1 
2 สนามตะกร้อ 2 
3 สนามวอลเลย์บอล 2 
4 สนามฟุตซอล 2 
5 สนามกรีฑา 1 
6 โต๊ะปิงปอง 6 
7 ลานดนตรีกวีศิลป์ 1 
8 สวนสุขภาพ 1 

             
    2)  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

  ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 
1.วัดกลางบ้านเชียงใหม่ 5 
2.วัดศรีษะเกษ 5 
3.วัดป่าเมตตาธรรม 5 
4.วัดศิริเทวาราษฎร์วนาราม 5 
5.วัดป่ามหาศาล 5 
6. สถานีต ารวจภูธร ต าบลเชยีงใหม่  2 
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงใหม่ 4 
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   1.8.2 ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
     ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2564 
  1)  นายกมลเทพ  วรรณลา ให้ความรู้เรื่องการจัดท าพานบายสีสู่ขวัญ สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียน จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  2) นายบรรจง  ทนุการ ให้ความรู้เรื่องศาสนพิธีต่างๆสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนจ านวน 2 ครั้ง/ปี 
  3) นายประสิทธิ์  เบญจรูญ ให้ความรู้เรื่องการประดับตกแต่งสถานที่ในงานต่างๆด้วยผ้า. 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน จ านวน  2 ครั้ง/ปี 
 
1.9 ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

ประเภทสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยซูเปอร์กบจูเนียร์ 

ยักษ์ตัวแสบกับแกลบชีวมวลโครงการคน
บันดาลไฟ ปี2 พลังงานสะอาดเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนของทุกคน  

กองทุนพัฒนาการไฟฟ้า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการคัดเลือก
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เป็นผู้สนับสนุนการประกวดอ าเภอทูบีนัม
เบอร์วัน ระดับประเทศ ปี 2564 

อ าเภอโพธิ์ชัย 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการอิ่มท้องสมอง
ใส ใส่ใจวิถีพอเพียง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการส่งผลการ
ด าเนินงานโรงเรียน อย.น้อย เฉพาะกิจ 
ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุข 
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ประเภทผู้บริหำร ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญการ

นิเทศ 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน เรียนรู้ PA สู่การ
ปฏิบัติจริง 

 
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการคัดเลือก
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ี
เลี้ยงและเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ประเภทครู ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายประภาส  ยศปิยะโชติ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 

ประเภท ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประเภทคลิป
วีดีโอสั้น  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางวัลภา  บุตรพรหม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภท ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประเภทคลิป
วีดีโอสั้น 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาค 
ประเภท ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประเภทคลิป
วีดีโอสั้น  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นายยิ่งยง  ประดับกรณ์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ครู-อาจารย์  
ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลง โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางณัฐชา  เชื้อแก้ว ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ครู-อาจารย์  
ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลง โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
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ประเภทนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาววรกมล  เพ็ชรโรจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 

ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นางสาวจันทรา  ประชานอก ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นายศุภวัฒน์   กันยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

เด็กชายภูวรินทร์   ภูมิประเสริฐ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

เด็กชายชาคริต  แสนสุข ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

เด็กชายกชกร  ประดับสิน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

เด็กชายยศธร  กองณษร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

เด็กชายบดินทร์เดชา บุตรพรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดบัภาค 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้นโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
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1.10  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ 4  (2559-2563)  
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2. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 2.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.  
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย            
ม.1 202 2 9 15 18 20 16 15 77 108 53.46 
ม.2 108 2 6 1 11 14 13 22 39 74 68.52 
ม.3 194 0 43 1 5 10 8 19 108 135 69.59 
ม.4 113 12 6 5 9 8 25 19 29 73 64.60 
ม.5 79 0 0 0 5 9 13 10 42 65 82.28 
ม.6 97 3 2 5 4 8 23 14 38 75 77.32 
รวม 793 19 66 27 52 69 98 99 333 530 66.83 

 100 2.40 8.32 3.40 6.56 8.70 12.36 12.48 41.99   
คณิตศาสตร์            

ม.1 194 0 7 3 26 19 35 20 58 113 58.24 
ม.2 147 0 0 5 4 13 26 18 48 92 62.59 
ม.3 122 1 0 1 15 16 14 25 50 89 72.95 
ม.4 171 0 17 7 26 12 25 20 43 88 51.46 
ม.5 125 0 11 4 13 7 11 15 49 75 60.00 
ม.6 149 6 1 0 4 10 11 21 94 126 63.30 
รวม 908 7 36 20 88 77 122 119 342 583 64.21 

 100 0.77 3.96 2.20 9.69 8.48 13.44 13.11 37.67 
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กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.  
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

วิทยาศาสตร์       
 

     

ม.1 367 28 44 11 19 19 27 41 130 198 53.96 
ม.2 330 2 51 3 12 60 41 31 89 161 48.79 
ม.3 297 7 42 1 5 29 44 24 145 213 49.05 
ม.4 364 2 21 3 17 26 39 35 210 284 78.02 
ม.5 387 12 18 9 17 30 36 38 225 299 77.26 
ม.6 357 8 7 3 8 18 29 56 226 311 87.11 
รวม 2102 59 183 30 78 182 216 225 1025 1,466 69.74 

 100 2.81 8.71 1.43 3.71 8.66 10.28 10.70 48.76   
สังคมศึกษาฯ            

ม.1 345 2 0 0 0 3 39 51 249 339 98.26 
ม.2 327 0 1 2 12 18 83 122 88 293 89.60 
ม.3 300 6 11 1 9 11 16 20 223 259 86.33 
ม.4 301 2 7 12 4 9 6 13 248 267 88.70 
ม.5 177 0 0 0 0 0 12 27 133 172 97.18 
ม.6 258 3 0 0 1 1 5 14 234 253 98.06 
รวม 1708 13 19 15 26 42 161 247 1175 1,583 92.68 

 100 0.76 1.11 0.88 1.52 2.46 9.43 14.47 68.79   
สุขศึกษาฯ            

ม.1 230 0 0 10 0 0 19 12 185 216 93.91 
ม.2 215 3 3 0 1 4 0 0 204 204 94.88 
ม.3 195 1 0 0 0 0 0 0 195 195 100 
ม.4 116 0 0 0 0 0 0 2 108 110 94.83 
ม.5 82 0 0 0 2 0 2 5 73 80 97.56 
ม.6 100 5 0 0 0 0 0 0 95 95 95.00 
รวม 938 9 3 10 3 4 21 19 859 899 95.84 
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กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.  
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 100 0.96 0.32 1.07 0.32 0.43 2.24 2.03 91.58   
ศิลปะ            
ม.1 114 0 1 3 5 0 1 3 74 78 68.42 
ม.2 111 0 0 2 1 3 5 7 67 79 71.17 
ม.3 100 3 2 10 14 8 20 7 36 63 63.00 
ม.4 96 0 0 2 0 2 0 0 79 79 82.29 
ม.5 69 0 0 2 8 6 7 3 43 53 76.81 
ม.6 97 0 0 1 1 8 8 10 67 85 87.63 
รวม 587 3 3 20 29 27 41 30 366 437 74.45 

 100 0.51 0.51 3.41 4.94 4.60 6.98 5.11 62.35   
การงานอาชีพ            

ม.1 115 0 0 0 0 0 21 14 80 115 100 
ม.2 109 3 1 1 4 1 3 5 68 76 69.72 
ม.3 100 0 0 0 0 0 9 3 85 97 97.00 
ม.4 114 2 7 6 4 0 0 2 92 94 82.46 
ม.5 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13 100 
ม.6 99 1 0 0 1 0 8 2 83 93 93.94 
รวม 550 6 8 7 9 1 41 26 421 488 88.73 

 100 1.09 1.45 1.27 1.64 0.18 7.45 4.73 76.55   
ภาษาต่างประเทศ            

ม.1 285 1 84 21 22 29 28 26 73 127 44.56 
ม.2 254 1 48 16 22 25 28 27 87 142 55.91 
ม.3 221 9 23 29 26 8 24 24 78 126 57.01 
ม.4 270 1 3 7 19 22 48 32 133 213 78.88 
ม.5 137 4 2 4 2 12 23 25 64 112 81.75 
ม.6 244 5 4 0 3 5 28 39 158 225 92.21 
รวม 1411 21 164 77 94 101 179 173 593 945 66.97 



 
  

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองโรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564                      หน้ำ 36 
 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นร.  
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 100 1.49 11.62 5.46 6.66 1.16 12.69 12.26 42.03   
IS            
ม.2 111 8 2 18 20 17 12 9 25 46 41.44 
ม.4 92 2 7 0 0 10 0 0 73 73 79.35 
รวม 203 10 9 18 20 27 12 9 98 119 58.62 

 100 4.92 4.43 8.87 9.85 13.30 5.91 4.43 48.28   
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ปีกำรศึกษำ  2564 
 

 

วิชำ/ชั้น 
 

ม.1 
 

ม.2 
 

ม.3 
 

ม.4 
 

ม.5 
 

ม.6 
ผลเฉลี่ย

รวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 

ภำษำไทย 53.46 68.52 69.59 64.60 82.28 77.32 66.83 80 

คณิตศำสตร์ 58.24 62.59 72.95 51.46 60.00 63.30 64.21 80 

วิทยำศำสตร์ 53.96 48.79 49.05 78.02 77.26 87.11 69.74 80 

สังคมศึกษำ 98.26 89.60 86.33 88.70 97.18 98.06 92.68 80 

ภำษำต่ำงประเทศ 44.56 55.91 57.01 78.88 81.75 92.21 66.97 80 

สุขศึกษำและพลศกึษำ 93.91 94.88 100 94.83 97.56 95.00 95.84 80 

ศิลปะ 68.42 71.17 63.00 82.29 76.81 87.63 74.45 80 

กำรงำนอำชีพ 100 69.72 97.00 82.46 100 93.94 88.73 80 

ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย 77.43 80 
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  2.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ  
         1) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย  

เปรียบเทียบระดับประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย 55.17 49.76 52.13 51.19 สูงกว่ำระดับประเทศ 
คณิตศำสตร ์ 23.01 24.06 24.75 24.47 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
วิทยำศำสตร์ 32.42 31.08 31.67 31.45 สูงกว่ำระดับประเทศ 
ภำษำอังกฤษ 36.25 29.58 30.79 31.11 สูงกว่ำระดับประเทศ 
 
 
 
 
 

      ปีการศึกษา 
รายวิชา 

 ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 หมายเหตุ 
2563 2564 +เพ่ิม  -ลด  

         ภาษาไทย 56.30 55.17 – 1.13 - 

         คณิตศาสตร์ 23.01 24.47 + 0.31 - 
         วิทยาศาสตร์ 28.36 32.42 + 4.06 - 
         ภาษาอังกฤษ 32.34 36.25 + 3.91 - 

 
 

 
 

O-NET ม.3              
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เปรยีบเทยีบผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา 
ระดบัชาต ิช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 (O-NET)  

ปีการศกึษา 2564 และ 2563 

ค่าเฉลีย่มธัยมศกึษาปีที ่3 
2563 

ค่าเฉลีย่มธัยมศกึษาปีที ่3 
2564 

ค่าเฉลีย่มธัยมศกึษาปีที ่3 
+เพิม่  -ลด 
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   2) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (O-NET) ) ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย  

เปรียบเทียบระดับประเทศ โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย 41.87 44.92 47.74 46.40 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
คณิตศำสตร ์ 15.57 19.62 21.83 21.28 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
วิทยำศำสตร์ 26.20 27.63 29.04 28.65 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
สังคมศึกษำ 34.75 35.91 37.45 36.87 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
ภำษำอังกฤษ 21.07 23.50 25.83 25.56 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
 

      ปีการศึกษา 
รายวิชา 

  ค่าเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมายเหตุ 
2563 2564 +เพ่ิม  -ลด  

         ภาษาไทย 37.19 41.40 + 4.68 - 
         สังคมศึกษา 33.68 34.75 + 1.07 - 
         ภาษาอังกฤษ 23.64 21.07 – 2.57 - 
         คณิตศาสตร์ 20.61 15.57 – 5.04 - 
         วิทยาศาสตร์ 28.96 26.20 – 2.76 - 

 
 

 
 

O-NET ม.6        
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เปรยีบเทยีบผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา ระดบัชาต ิ
ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 (O-NET)  
ปีการศกึษา 2564 และ 2563 

ค่าเฉลีย่มธัยมศกึษาปีที ่6 
2563 

ค่าเฉลีย่มธัยมศกึษาปีที ่6 
2564 

ค่าเฉลีย่มธัยมศกึษาปีที ่6 +
เพิม่  -ลด 
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 2.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 112 53 46 13 0 99 88.39 
ม.2 113 65 47 1 0 110 97.35 
ม.3 112 73 25 14 0 98 87.50 
ม.4 99 66 24 9 0 90 90.91 
ม.5 71 35 28 8 0 63 88.73 
ม.6 83 67 11 5 0 78 93.98 
รวม 590 359 181 50 0 540 91.53 

 
 2.4 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน   
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
 ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 112 102 2 8 0 104 91.07 
ม.2 113 102 1 10 0 103 91.15 
ม.3 112 100 2 10 0 102 90.27 
ม.4 99 88 2 9 0 90 90.91 
ม.5 71 60 1 10 0 61 85.92 
ม.6 83 70 2 11 0 72 86.74 
รวม 590 522 10 58 0 532 90.17 
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          2.5 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 112 112 100 0 0 
ม.2 113 113 100 0 0 
ม.3 112 112 100 0 0 
ม.4 99 99 100 0 0 
ม.5 71 71 100 0 0 
ม.6 83 83 100 0 0 
รวม 590 590 100 0 0 

    
             2.6 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน  
 

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5  ดา้น  
ตามแนวทางการพัฒนาที่หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด 

การส่ือสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชวีิต การใช้เทคโนโลย ี
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 112 112 100 112 100 112 100 112 100 112 100 
ม.2 113 113 100 113 100 113 100 113 100 113 100 
ม.3 112 112 100 112 100 112 100 112 100 112 100 
ม.4 99 99 100 99 100 99 100 99 100 99 100 
ม.5 71 71 100 71 100 71 100 71 100 71 100 
ม.6 83 83 100 83 100 83 100 83 100 83 100 
รวม 590 590 100 590 100 590 100 590 100 590 100 
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ส่วนที่ 2   
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       

ระดับคุณภาพ       

 
   1.ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ      
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

     

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม       
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ       

ระดับคุณภาพ       

 
กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี   

ปีการศึกษา 2564-2567  มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และ

ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  
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ปีการศึกษา  2564 – 2567  และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์

ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและกลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและพัฒนา

ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

             1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ โดยโรงเรียนด าเนินการตาม 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิต 

เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อ เทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และการเรียนรู้ เช่น จัดสอบ PISA ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปี 1-6 วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและเพ่ิมศักยภาพให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนได้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม พบว่า ผู้เรียนส่วนมาก

เรียนรู้การอ่าน เขียน การสื่อสาร  จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยพบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 

4.06 วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 3.91 และ วิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 0.31 จากปีที่แล้ว ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ค่าเฉลี่ยพบว่า วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 4.68 และ วิชาสังคมศึกษา เพ่ิมขึ้น 1.07 จากการมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปีการศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 90.17 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับยอดเยี่ยม มีแนวโน้นสูงขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา ระดับประเมิน โดยภาพรวม 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

2562 528 58 17 87.56 
2563 535 40 24 89.32 
2564 532 38 20 90.17 

 
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยโรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยยึดกรอบแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนคิดอย่างมีวิจารณญาณพ่ึงพาตนเอง
ได้ โดยตั้งอยู่บนบนหลักการคิดอย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนที่สมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
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โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียน
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก เป็นผู้น า โดยคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้แบบโครงงาน 
จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อเทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม To Be Number 
One  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา พบว่า  ผู้เรียนส่วนมาก
กล้าคิด กล้าแสดงออกมีลักษณะความเป็นผู้น า โดยคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 89.66 สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 
   3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยโรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนการงานอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทย์-คณิต  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าออกแบบและสร้างนวัตกรรมมีส่วนร่วม 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้แบบโครงงาน จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้   
น าสื่อเทคโนโลยีมาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ 
พบว่า ผู้เรียนส่วนมากท างานเป็นกลุ่มมีการวางแผนในการปฏิบัติงานและท างานเป็นกลุ่มเพ่ือหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้คิด ออกแบบและสร้างนวัตกรรม นักเรียนมีความสามารถทางสร้างนวัตกรรม เรียนรู้
ผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนที่สมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 96.44 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 การจัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่องติดต่อกันมา
หลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
                 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโรงเรียนด าเนินการตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต 
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกห้องเรียนได้ติดตั้งสื่อ
เทคโนโลยี เครื่องเสียง รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง บริการ WIFI ทุกห้องเรียน ใช้สื่อ ICT เพ่ือให้ครู 
ผู้เรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน พบว่า ครูและนักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง google 
classroom , google form ,google meet, Zoom, Facebook  Clip Vedio และ Line  ผู้เรียนทุกคนมีการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ได้ค้นคว้าองค์ความรู้ผ่านการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตส่งผลให้ผู้เรียนสามารเรียนรู้
ออนไลน์ การจัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.12 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 
               5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยโรงเรียนด าเนินการตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการ
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คลินิกวิชาการ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ น าสื่อ เทคโนโลยี          
มาออกแบบในการกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยพบว่า วิชาภาษาไทย ลดลง  1.13 วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน 
3.91 และ วิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 0.31 และวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 4.06 จากปีที่แล้ว ส่วนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยพบว่า วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 4.68  วิชาสังคมศึกษา เพ่ิมข้ึน 1.07 วิชาภาษาอังกฤษ ลดลง 2.57 
วิชาคณิตศาสตร์ ลดลง 5.04 และวิชาวิทยาศาสตร์ ลดลง 2.76 ควรจัดกิจกรรมตามโครงการต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 79.15 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 65 

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ระดับ 3 ขึ้นไป มีแนวโน้นสูงขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสารการเรียนรู้โดยรวม 
2562 78.02 
2563 78.96 
2564 79.15 

 
  6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซึ่งโรงเรียนด าเนินการตาม โครงการ
แนะแนวการศึกษา โครงการพ่ีพบน้องได้เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จ และผู้มีความรู้ประสบการณ์มา
แนะน า ชี้น าแนวทางในการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีพ การศึกษาต่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เรียนต่อร้อยละ 95 ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์อย่างมีความสุข ร้อยละ 5 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เรียนต่อตามอุดมการณ์ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพตามอุดมการณ์อย่างมีความสุข ร้อยละ 10 และโรงเรียนได้
ประเมินผ่านได้รับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.61 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 
  สรุปด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลโรงเรียนได้
ประเมินผ่านได้รับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา จนส่งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
90.82 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 
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        2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ตัวบ่งชี้ย่อย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด       
2. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย       
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย       
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม       

ระดับคุณภาพ       

      กระบวนกำรพัฒนำ 

             โรงเรียนก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี  

ปีการศึกษา 2564-2567 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และ

ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ปีการศึกษา  2564 –2567  และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตาม 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

โครงการค่ายคุณธรรมส าหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

การศึกษา โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น และกิจกรรมตอนเช้าของทุกวัน กิจกรรมสังคมแห่ง

ปัญญา  โครงการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการพัฒนา

ระบบงานธนาคารโรงเรียน โครงการชุมชนและภาคีเครือข่าย  และการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ีมีจิตอาสา ดังนี้ 

                1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่โรงเรียนได้ก าหนด  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อน

การด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้  
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น 2) 

ประชุมวางแผน ก าหนดตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

ลักษณะ ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา และ 3) ประชุมชี้แจงนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาให้

รับทราบแนวทางการด าเนินงาน  โรงเรียนได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดย

ครูทุกคนบูรณาการตามรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีครูที่ปรึกษาแต่

ละระดับชั้นร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ประเมินแต่ละภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา นอกจากนี้ได้จัดท า

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการค่าย

คุณธรรมส าหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซ่ึงด าเนนิการต่อเน่ืองมาทุกปีการศึกษา 

โครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่นและกิจกรรมตอนเช้าของทุกวัน และการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความประพฤติ

เรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภา

นักเรียนชั้น ม.1-6 การจัดกิจกรรม โครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา 

                 จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์8 ประการเพ่ิมข้ึน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.30 สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 95 ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับเยี่ยม มีแนวโน้นสูงขึ้นทุกปีการศึกษา 
 
ข้อ 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จ านวนนักเรียน 

603 คน 
จ านวนนักเรียน 

599 คน 
จ านวนนักเรียน 

590 คน 
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    603 100 599 100 590 100 

2 ซื่อสัตย์สุจริต 603 100 595 99.33 587 99.49 

3 มีวินัย 575 95.4 578 96.49 573 97.12 

4 ใฝ่เรียนรู้ 587 97.3 589 98.33 583 98.81 

5 อยู่อย่างพอเพียง 603 100 599 100 590 100 

6 มุ่งม่ันในการท างาน 592 98.2 592 98.83 584 98.98 

7 รักความเป็นไทย 603 100 599 100 590 100 

8 มีจิตสาธารณะ 603 100 599 100 590 100 

เฉลี่ยแต่ละปีการศึกษา 98.86 99.12 99.30 

เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา 99.09 
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     2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  โรงเรียนด าเนินการโครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การท ากิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสภานักเรียน การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้ผู้เรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทยและยึดม่ันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผู้เรียนสุภาพอ่อนน้อม โอบอ้อม
อารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มุ่งมานะในการเรียน อยู่อย่างพอเพียง  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้เรียนส่วนมากให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น บริจาคเงิน บริจาคเลือด เพ่ือสาธารณกุศล ท าความสะอาดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ห้องเรียน เป็น
ประจ าและชุมชน วัด หมู่บ้านเป็นบางโอกาส  ดังนี้ 1) ลงเวลา 2)เคารพธงชาติ 3)สวดมนต์ไหว้พระ 4)สงบนิ่ง  
5)กล่าวค าปฏิญาณตน 6)ค่านิยมหลัก 12 ประการ7)กล่าวค าปฏิญาณ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและ 8)
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นคนไทย การจัด
กิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 99.30 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85  
                3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  โรงเรียนด าเนินการตาม 
โครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมตอนเช้าของทุกวัน โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือปรับพื้นฐานของผู้เรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน สร้างความคุ้นเคย รู้จักกัน 
ใช้ชีวิตจริง อยู่ร่วมกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน ผลการจัดกิจกรรมพบว่า ผู้เรียนส่วนมากสามารถอยู่ร่วมกัน เรียนรู้
ร่วมกัน แบ่งปัน สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสภานักเรียนคอยช่วยเหลือน้องๆ 
เพ่ือนๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน จัดกิจกรรมรวมนักเรียนที่บริเวณร่มเค็ง 
(Student Meeting Point) เพ่ือเช็คจ านวนผู้เรียนแต่วัน ท าความสะอาด นัดหมายก่อนเดินทางกลับบ้านเป็น
ประทุกวัน ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนชั้น ม.1-6 
การจัดกิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 96.61 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 
 4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน โครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการโภชนาการ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา 

และโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีทักษะสุนทรียภาพ 

ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เล่นกีฬาตามความต้องการ และจัดท าสวนสุขภาพท่ีมีเครื่องออกก าลัง

กลางแจ้งให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างเป็นนิสัย มีวินัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมชน และจัดกิจกรรม

จิตอาสาท าดีด้วยหัวใจทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก ผลการพัฒนาพบว่า ผู้เรียนส่วนมากสุขภาวะทางร่างกาย

ที่ดี ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติด เกม และผู้เรียนมีลักษณะจิตสังคม จัดกิจกรรมการเรียนรู้และถอด

บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีจิตอาสา มีความตระหนักในตนเอง มี

ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ท าให้บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียนรู้ ได้รับรางวัล อย.น้อยดีเด่น
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และหนังสือรับการคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ

ต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 98.47 สูงกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 

               สรุปด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝัง

คุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดท าโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการค่ายคุณธรรม 

และกิจกรรมตอนเช้าของทุกวันตามโครงการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โครงการสถานศึกษา

พอเพียง โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียนและโครงการชุมชนและภาคีเครือข่าย ส่งผลให้นักเรียนทุก

คนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา ความภูมิใจใน

ท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย สุขภาวะทางร่างกาย 

และลักษณะจิตสังคม ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนชั้น ม.1-

ม.6 ได้รับรางวัล อย.น้อยดีเด่น หนังสือรับการคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 98.43 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 

          จุดแข็ง 

              ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน

อาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม มีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และเกิดมิติทั้ง เศรษฐกิจ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายและมีสุข

ภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี มีความสุขกับการเรียนรู้  

           จุดควรพัฒนำ 

               ซ่อมเสริมจุดอ่อนเสริมจุดแข็งเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
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  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน       
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา        
3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ       

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

      

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

      

ระดับคุณภาพ       

        กระบวนกำรพัฒนำ 

  โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี  

ปีการศึกษา 2564 - 2567 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และ

ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์            

ปีการศึกษา 2564 – 2567 และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์

ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้สมารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและกลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจอย่างมี

ประสิทธิภาพบนหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา จัดโครงสร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานครบวงจร

อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน งานโครงการ กิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย มีการแบ่งงาน

เป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายคุณภาพ

การศึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการบริหารงานของโรงเรียน พรรณนางาน บริหารงานบนพื้นฐาน

ของหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมคิด   
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ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมประเมิน เพ่ือบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักการว่าด้วย

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี “ธรรมาภิบาล” คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  

หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า และได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง  ดังนี้ ขั้น P (Plan) ประชุมวางแผนด าเนินการ จัดท าแผนกลยุทธ์ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติงานประจ าปี  คู่มือการบริหารงาน พรรณนางานตามโครงสร้าง การบริหาร

และวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาว่าสอดคล้องกับโครงการใดบ้าง  ขั้น D (Do) ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 

โดยเน้นกระบวนการท างานแบบกลุ่ม/ทีม เปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบการท างานด้วยตนเอง  ขั้น C (Check)  

ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ขั้น  

A (Act) สะท้อนผล โดยน ากิจกรรมมาถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วน ามาปรับปรุง

ผลด าเนินงานเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยส่งเสริมจุดแข็งให้ยั่งยืน น าจุดอ่อนมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดท า แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน โปร่งใส  

โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นน าสู่มาตรฐานสากล บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องส านักงานน่าอยู่ ห้องเรียนสะอาดพร้อมโต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมสื่อ เทคโนโลยีทีท่ันสมัยพร้อม

จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

                1. ด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โรงเรียนได้ด าเนินการ

ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน คู่มือการบริหารงาน พรรณนางาน แผนปฏิบัติการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยผู้อ านวยการประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา  มอบหมายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ w.w.w.cmps.ac.th   Mail : Maipracha60@cmps.ac.th   

Line :ข่าวราชการ ช.ป.ส.  ตดิป้ายประกาศ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ประเมินความ

เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และนโยบายของโรงเรียน เน้นการปฏิบัติโดยน าระบบบริหารจัดการแบบ 

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) กระจายอ านาจจากผู้อ านวยการไปสู่รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ 

และครู ก ากับติดตามกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายกล

ยุทธ์โครงการทุกปี คณะผู้บริหารโรงเรียนติดตามกระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นระบบ

และมีความต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ รายงานประจ าปีของกลุ่มสาระฝ่ายงาน เป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา SAR  

http://www.cmps.ac.th/
mailto:Maipracha60@cmps.ac.th
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เป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ร้อยเอ็ด  และเผยแพร่ต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง

และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

                 2. ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน

ออกเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  

ฝ่ายคุณภาพการศึกษาและฝ่ายกิจการนักเรียน แต่ละฝ่ายได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยจัดท าคู่มือการ

บริหารโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของ

บุคลากร บริหารงานตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควบคู่กับใช้กระบวนการ

บริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)  วางแผนแนวทางในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การปฏิบัติงาน และมี

จรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม และมีระเบียบวินัย วางแผนการท างาน ร่วมกัน โดยยึดหลักความเป็น

ประชาธิปไตย ท าให้ครูมีความรัก และภาคภูมิใจในระบบบริหารจัดการ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และ

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ แต่งตั้งคณะท างาน  คณะท างานนิเทศก ากับติดตามแบบกัลยาณมิตร

เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่  จัด

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือวางแผนระบบงานในแต่ละปีการศึกษา ประชุมประจ าเดือนทุกเดือน ประชุม

เฉพาะกิจ และประชุมก่อนปิดภาคเรียนเพื่อสรุปผลการด าเนินในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลมีระบบงานบริหาร

อย่างมีคุณภาพ มีห้อง School Information จัดเก็บผลงาน การด าเนินงาน ผลงานดีเด่น ผลงานโรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีห้องส านักงานฝ่ายทุกฝ่ายทุกงานจัดเป็นระบบและสะอาดน่าอยู่   

มีห้องประชุมพร้อมสื่อเทคโนโลยีสามารถใช้ได้ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ

ต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

           3. ด้านด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานวิชาการ โดยปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่

มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมี

จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เปิดแผนการเรียน
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ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความต้องการและความถนัดของตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย  

กิจกรรมชุมชนตามความถนัดและต้องการของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Gifted 

Program) เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เฉพาะ

ด้าน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต 

จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานเป็นประจ าทุกปี

การศึกษา ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น

ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกคนมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปี

การศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับยอดเยี่ยม 

             4. ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มี

ความรู้ในด้านเทคนิคการสอนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ท ากิจกรรม PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการ

เรียน พฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบงานของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คนผ่าน การฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและได้

ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น เช่น โครงการพัฒนา

ส่งเสริมและวิจัยการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PLC โครงการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงการศึกษาดูงาน ส่งผลให้ครูส่วนมากผ่านการพัฒนาตนเองโครงการคูปองครู 

ครทูุกคนผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบPLC อบรมเชิง

ปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา 4.0 และครูทุกคนเข้าฝึกอบรมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโครงการอบรม Online ตามสมรรถหลักของตนเอง การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบ

และด าเนินการต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ 

 5. ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีการจัด
และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
มีบรรยากาศน่าอยู่ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามบริบทของตนเอง มีการก าหนดมาตรการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ชุมชนมีส่วนรว่มในการสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม มีห้องฝ่ายผู้อ านวยการ ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายคุณภาพการศึกษา ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
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ห้องธนาคาร ห้องงานแนะแนว ห้อง School Information หอประชุม ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมล าดวน  
ห้องพัสดุ ประชาสัมพันธ์ ห้องTo Be Number One ส านักงานห้องเรียนพิเศษ ห้องพยาบาล  
ห้อง presentation ห้องปฏิบัติการสภานักเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นเมือง 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มปฏิบัติการ
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม ช่างประดิษฐ์ อาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม) และห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ฟรี WIFI ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ศึกษา ทุกห้องเรียนจัดอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Projector, Visualize, Printer จอ LED การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปี
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ ยอดเยี่ยม 
                 6. ด้านจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน

เว็บไซต์  E Mail  Line และ Facebook  โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ติดตั้งเครื่องลงเวลามาและกลับใน

ปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติ มีห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ฟรี WIFI  ทุกห้องเรียนจัดอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer จอ LED ระบบ WIFI  มี

ระบบกล้องวงจรปิด และเมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดท าวารสารดอกล าดวนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีกช่อง

หนึ่ง พบว่า ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับบริการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ

เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) โครงการประชาสัมพันธ์และโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่

มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการ

ต่อเนื่องติดต่อหลายปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ 

ยอดเยี่ยม 

    สรุปมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมี

เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วม มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
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จัดการและการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  บรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ระดับ ยอดเยี่ยม 

         จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่าง
ได้ 
  จุดควรพัฒนำ 
   การพัฒนาครูให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสารสนเทศที่ใช้ใน
การสื่อสารและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และการประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน 

 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ย่อย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

1. จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

ระดับคุณภาพ      
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กระบวนกำรพัฒนำ 

  โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี  

ปีการศึกษา 2564-2567 มีกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และ

ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  

ปีการศึกษา2564– 2567 และเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ 

3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครู

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมี

การประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณา

การ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพิ่มเวลารู้ ก าหนดสัดส่วน

คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เปิดบ้านวิชาการ 

กิจกรรมทางวิชาการ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติ

จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมี

การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอก

ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ1เรื่อง มีการนิเทศภายในอย่าง

กัลยาณมิตรครูทุกคนภาคเรียนละครั้ง เช่น โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาส่งเสริมวิจัยการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT)และโครงการอาคารสถานที่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนจัดกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้ 

      1. ด้านจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ

นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะ  การแสดงออก  การ

น าเสนอผลงาน  โดยผ่านการจัดท าโครงงาน  การท างานเป็นกลุ่ม  การสาธิต การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ

ในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะในรายวิชาต่าง ๆด าเนินกิจกรรม โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง

ในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดเวลา สอดแทรก
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การใช้ระบบสืบค้นอย่างมีคุณธรรม  มีระบบการอ้างอิงที่ถูกวิธี  ด าเนินการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ด้วย

เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย พบว่า ผู้เรียนส่วนมากได้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ท างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีทักษะในการ

น าเสนอผลงาน การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 

94.44 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85 

      2. ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีสร้าง และ

พัฒนาสื่อใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับ

ผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู ้ประเมินผลการใช้

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

พบว่าโรงเรียนได้ก าหนดการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูประจ าห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งแต่ละ

ห้องเรียนให้จัดบรรยากาศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดมุมหนังสือ มุมค้นคว้า มีอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ Projector, Visualize, Printer ระบบ WIFI ที่มี

ประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.22 สูง

กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 85 

     3. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน  ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมโฮมรูมให้ผู้เรียนพบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่ปรึกษา เน้นบทบาทและ

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ

ผู้เรียนกับผู้สอน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ

และเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้

ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การจัดกิจกรรม

โครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จนส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.22 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ร้อยละ 95 
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            4. ด้านตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีการศึกษา
หลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการ
วัด และประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเก็บเครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบมีการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  ครูมีการตัดสินผลการเรียนรู้ตามหลักการและประเมิน ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่อง
หลายปีการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม  คิดเปน็ร้อยละ 91.67 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85  

         5. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะ เช่น ศึกษาดูงาน อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสะท้อนการ

จัดการเรียนรู้ของครูโดยเพ่ือนครูในลักษณะของการจับคู่พัฒนา หรือการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ืออภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ในกรณีของการใช้กระบวนการกลุ่ม จ าแนกกลุ่มตามสาระการ

เรียนรู้ หรือระดับชั้น การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ โดยเพื่อนจะช่วยเพิ่ม มุมมองและแนวคิดในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เช่น การเรียนรู้แบบ PLC  

การเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน ประชุม

กลุ่มย่อยการจัดกิจกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปีการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.16  

สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85  
              สรุปมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครจูัดการเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียนและผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการศึกษาหลักการวัดและ
ประเมินผลและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การจัดกจิกรรมโครงการเป็นระบบและด าเนินการต่อเนื่องหลายปี
การศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.00  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 85  
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             จุดเด่น  
      ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูมีวิจัยในชั้นเรียน 

            จุดควรพัฒนำ 

      ควรน าสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลาและพัฒนาสู่ความยั่งยืนและสามารถน าผลมาพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

……………………………………………… 
หมำยเหตุ   ระดับคุณภำพ 
                ยอดเยี่ยม    หมำยถึง   ร้อยละ 90  ขึ้นไป 
                ดีเลิศ         หมำยถึง   ร้อยละ 80 – 89 
                ดี             หมำยถึง    ร้อยละ 70 – 79 
                ปำนกลำง   หมำยถึง    ร้อยละ 60 – 69 
               ก ำลังพัฒนำ หมำยถึง    ร้อยละ 59  ลงไป 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

เป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 

สรุป 
ผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน    
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           

75 90.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75 89.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 96.44 สูงกว่าเป้าหมาย 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

75 97.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 65 79.15 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 75 96.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

73.33 91.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

85 99.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 95 99.32 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 96.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 98.47 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภำพรวม มำตรฐำน 1.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน 87.50 98.43 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 
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ประเมิน 

 
 
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

80.42 
 

ยอดเยี่ยม 
 

94.98 
 

ยอดเยี่ยม 
 

สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ระดับคุณภำพ 
ยอดเยี่ยม 

 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้
จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 
สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

ตามเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

   

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 94.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

85 97.22 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ร้อยละ/ระดับคุณภำพ 

สรุป 
ผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 97.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

85 91.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85 94.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปภำพรวมสถำนศึกษำได้ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 
จากตาราง แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2564  พบว่า มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาประเด็นพิจารณา พบว่า มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา  
1. จุดเด่น  

1.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน .  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ มีความรู้

ความสามารถด้านวิชาการ มีความสามารถในด้านกีฬา มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี ความสามารถ

ทางด้านดนตรี ศิลปะ ความสามรถในการใช้สื่อเทคโนโลยี มีลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตเป็นพลเมือง

ที่ด ีและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

1.2  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบตาม 

หลักธรรมาภิบาล มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ ผลการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินแผนปฏิบัติการ
โรงเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
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ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

1.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนา การ
เรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
2. จุดที่ควรพัฒนำ  

2.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับชาติ พัฒนาผู้เรียนให้มี 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ในระดับสูงขึ้น พัฒนาผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้มี
ระดับสูงขึ้น พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  

2.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  การพัฒนาการบริหารงานระบบจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ

โรงเรียนเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ การบริหารงานนิเทศติดตามผลการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน 
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2.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการ 

เรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การประเมินผลงานวิชาการในระดับ
ต่างๆ  
3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

3.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active learning สู่การพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการคิด แก้ปัญหา  
แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
3.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารงานระบบจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดท า 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศการเรียนการสอน 

และ การพัฒนางานวิจัย  
3.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  

          แผนปฏิบัติงานที่ 3 สง่เสริมการเข้าร่วมการประเมินผลงานด้านวิชาการของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  ปีการศึกษา  2564-2567 

.................................. 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                     

พ.ศ.2553 ที่ปรับปรุงใหม่รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการจึงปรับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา9(3) มาตรา31และมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2545 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและ

มาตรฐานการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

 จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา2564-2567 โดย
การเทียบเคียงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มี
การลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา2564-2567 ฉบับนี้ น าไปใช้เป็น
กรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
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มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์  ปีกำรศึกษำ 2564-2567 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

โดยกำรเทียบเคียงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ฉบับลงวันที่ 6  สิงหำคม พ.ศ. 2564 

----------------------------------- 
 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564-2567 เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

  3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 2.2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที่ 3กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      

     ประกาศ  ณ  วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
      (ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

 

 

                (นายสมชาย   จรบุรมย์) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์ปีกำรศึกษำ   2564 – 2567 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่คำดหวัง(ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 

คุณภำพของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณใน
ระดับดีข้ึนไป 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ที่คำดหวัง(ระดับคุณภำพ) 

2564 2565 2566 2567 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรระดับดีขึ้นไป 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

2.2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ

ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์ที่คำดหวัง(ระดับคุณภำพ) 

2564 2565 2566 2567 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ที่คำดหวัง(ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญระดับดีขึ้นไป 
3.1 จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85 

 

85 

85 

85 
 

85 
 

85 

88 

 

88 

88 

88 
 

88 
 

88 

91 

 

91 

91 

91 
 

91 
 

91 

94 

 

94 

94 

94 
 

94 
 

94 

  

             

 

 

 
  

 
 (ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า)             (นายสมชาย  จรบุรมย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม    หมายถึง   ร้อยละ 90  ขึ้นไป 
ดีเลิศ         หมายถึง   ร้อยละ 80 – 89 
ดี             หมายถึง    ร้อยละ 70 – 79 
ปานกลาง   หมายถึง    ร้อยละ 60 – 69 
ก าลังพัฒนา หมายถึง    ร้อยละ 59  ลงไป 
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โรงเรียนเชียงใหม่ประชำนุสรณ์  

 โรงเรียนของเรา สุข อบอุ่น ดี มีคุณภาพ โดยน าวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ 

เอกลัษณ ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (School  Vision) 
      โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจโรงเรียน  (School Mission) 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3.  ส่งเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 7.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 
 
เป้ำหมำยโรงเรียน (School  Goal) 

1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามท่ี

โรงเรียนก าหนดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

6. โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 

7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

             หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
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 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 2.ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ                
และ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ สื่อสาร การท างาน                         
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 หลักสูตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
                   1. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์                    2. ซื่อสัตย์สุจริต 
                   3. มีวินัย                      4. ใฝ่เรียนรู้ 
                   5. อยู่อย่างพอเพียง           6. มุ่งม่ันในการท างาน 
                   7. รกัความเป็นไทย           8. มีจิตเป็นสาธารณะ 
 
อัตตลักษณ์     “  คุณธรรมน ำควำมรู้ : Moral lead to Education” 

เอกลักษณ์      “  ก้ำวไกลเทคโนโลยี  : Advances Technology    ” 
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ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระบบงาน คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนจึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือก ากับติดตามประเมินผลการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อจะได้ทราบกระบวนการพัฒนา จุดแข็ง  

จดุควรพัฒนาและการปฏิบัติงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างต่อสังคมได้ ดังนี้ 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

  1. นายสมชาย  จรบุรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธานกรรมการ 

  2. นายปรีชา  มูลชัยสุข         ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 

  3. นางส าเนียง  สรรพาวุธ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 

  4. พ.ต.ท.นพราช  จันปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 

  5. ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า  ผู้อ านวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 

  6. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      2. ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบกลไก 

ของโรงเรียน 

      3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      4. เห็นชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป้าหมาย และรายงานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือรายงานต่อสาธารณะชนต่อไป 

 คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดัวย 

   1. ดร.จ ารอง  จันทร์ห้างหว้า อ านวยการโรงเรียน                             ประธานกรรมการ 
  2. นางสุภา   วชิพล รองผู้อ านวยการ     รองประธาน 
  3. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ                       กรรมการ 
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