
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

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

เนื่องด้วยในขณะนี้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม (แผนการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑) มีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารสถานศึกษาจากผู้อ านวยการ นายอิสรภาพ จินาอิ  เป็น ผู้อ านวยการ นาง
ยุพินภรณ์ วงศ์ชัย เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจึงได้ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดโดย
ได้รับการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองเรียนร้อยแล้ว และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 

(นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

 

 

 



 

ค ำเห็นชอบให้ใช้ 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เล่มนี้ ได้
พิจารณาเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในคราวการประชุมครั้ง
ที่ ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ขอให้โรงเรียนก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุวิสั ยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมาย
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล และด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้าสถานศึกษาเห็นชอบตามความเหมาะสม 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 

ลงชื่อ    ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

                             ( นายทองค า  ยาปะโลหิต) 

ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

 

 

ลงชื่อ    ผู้อ านวยการโรงเรียน 

( นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ) 

           ผู้แทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 



บทสรุปผู้บริหำร 

 ข้าพเจ้านางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีการแบ่งการ
บริหารงานทั้งหมด ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑.กลุ่มงานอ านวยการ 

มีการก าหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียนโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนและ
เป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของ
โรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ  
คณะกรรมการฝ่ายบริหารเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตามงาน/โครงการต่างๆ  มีการ
ก าหนดให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ของโรงเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี งานการเงินและบัญชีมีการท าหลักฐานการเงินและการบัญชี  การรับ
เงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การควบคุมและตรวจสอบ  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตาม
แผนการจัดเตรียมทะเบียนคุม  การรับ-จ่าย  เงินประเภทต่างๆ  วางแผนการเบิกจ่ายเงินจากสมุด
บัญชีโดยมีผู้เบิกจ่ายได้ตามจ านวนที่ทางราชการก าหนด  วางแผนการรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
แต่ละประเภท วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ  และปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัดบริการสะดวกรวดเร็วงานพัสดุและสินทรัพย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  การ
จัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  การบ ารุงรักษาพัสดุและการปรับปรุงซ่อมแซม  การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ  มีการวางแผนการด าเนินงานพัสดุ
และสินทรัพย์ อย่างเป็นระบบและมีการด าเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด งาน
บุคลากรมีการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครูเข้ารับการอบรมและน าความรู้
มาพัฒนาสถานศึกษา น ามาเป็นนวัตกรรม หรือ Best practice ของตนเองสู่การพัฒนาเพ่ือเป็น
ต้นแบบที่ด ี

  ๒. กลุ่มงานวิชาการ 

จัดให้มี วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูมีการพัฒนาการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best practice) นวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา(STEM)  
ส่งเสริมกิจกรรมโดยการจัดบูรณาการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน จัดให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น  
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นกระบวนการสอนแบบ  Active Learning 



ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น  จัดให้มีระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา  จัดให้มี การนิเทศการ
เรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม   
จัดให้มีการท าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ การปฏิบัติการสอนของครูและการเข้าเรียน หนีเรียน/ขาด
เรียนของนักเรียนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ไปสู่เป้าหมายในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาประเทศไทย 4.0  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ  ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  

  ๓. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียนมีภาระหน้าที่ใช้บริหาร จัดการ เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไป
ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติอันดีของนักเรียนนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้
นักเรียนได้ประพฤติเป็นไปตามระเบียบและกฎต่างๆ ของโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้บริหาร
จัดการงานต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายหน้าที่ของกลุ่มงาน ได้แก่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งาน
ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ ยมบ้านนักเรียน 
เพ่ือพบปะผู้ปกครองนักเรียน สอบถามถึงสภาพครอบครัว การด าเนินชีวิต ปัญหาต่างๆของนักเรียน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการหาทางช่วยเหลือนักเรียนงานส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน คณะครูได้
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของ
โรงเรียน และได้น านักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไปปรับแก้ไขด้วยการตักคะแนน ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การอบรมปรับพฤติกรรม ปรับนิสัย การเข้าค่ายเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นักเรียนอีกด้วยงานแก้ไขและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันด าเนิน
โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา  มีการจัดกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก  การตรวจปัสสาวะนักเรียน การอบรมวินัยจราจร การ
อบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษารอบด้าน ฯลฯงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้มีการด าเนิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ  โดยการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าด้านคุณธรรม 
ให้แต่ละห้องเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ 1 โครงงาน มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชา การแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย - มีการเลือกสภานักเรียนเข้ามาด าเนินกิจกรรมด้านประชาธิปไตยเพ่ือฝึกให้นักเรียนได้
รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  



ผลการด าเนินงาน 

 ๔.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 มีการจัดวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปช่วยบริหารกิจการ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์จัดท าและ
พัฒนาตามโครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไปการจัดระบบงานและจัดวางตัวบุคคลก าหนดขอบข่ายภาระ
งาน ความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไปประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบต่างๆ
ทั้งในและนอกผ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามดูและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น รางงานหัวหน้า
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวของทราบปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งได้มีโครงการดังนี้    ๑ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
        ๒ โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส 
              ๓ โครงการระดมทุนทรัพยากร สร้างลานคนดี และลานพักผ่อน 
                  ๔ ปรับปรุง สวัสดิการบ้านพักครู 
                 ๕ การประชาสัมพันธ์ 
 จากการด าเนินงานของข้าพเจ้า นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม จะยังคงด าเนินการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพ่ือการพัฒนานักเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็น
คนดี มีคุณธรรม มุ่งม่ันในการเรียนดั่ง วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนที่กล่าวว่า 

   “โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มี
คุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่
ประทับใจโดยชุมชนมีส่วนร่วม “ 

   

 

 

ลงชื่อ...................................................................................  

(     นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย     ) 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

 

 



ค ำน ำ 

 

 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายผลผลิต แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้อง จากการน าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กลยุทธ์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-
2579 กลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ามา
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล 
ตามองค์ประกอบของการบริหารกลยุทธ์โดยมีทิศทางการการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  สภาพปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปงบประมาณ/โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 ขอขอบคุณคณะท างาน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้
ส าเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน 

 

 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

ตุลาคม  256๑ 

 

 

 



สำรบัญ 

 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ค าเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ 
บทที่  1 ภาพรวมของโรงเรียน       
บทที่  2  ผลการวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา  
บทที่  3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
บทที่  4  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
บทที่  ๕ แผนงบประมาณตามกลยุทธ์ 
บทที่  ๖ โครงการ กิจกรรม ตามกลยุทธ์ 
ภาคผนวก 
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ส่วนที ่1 
ภำพรวมของโรงเรียน 

 

ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยำคม                        

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 41 หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง 
ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57210 โทรศัพท์ 053 953 276 
โทรสาร ๐๕๓ ๙๕๓ ๒๗๖ ต่อ ๓   

Email: admin@chiangrung.ac.th e-mail: wrkschool@hotmail.com  website: 
http://www.chiangrung.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม 

สัญลักษณ์ 

เป็นรูปพระธาตุทุ่งก่อ ซึ่งตั้งอยู่บนดอยพระพุทธบาททุ่งก่อ  ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย  เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในท้องถิ่นและในจังหวัดเชียงราย โรงเรียนจึง
น้อมน ามาเป็นตราสัญลักษณ์เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน   

สัญลักษณ์บนพระธาตุ หมายถึง แสงสว่าง ซึ่งหมายถึงความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา  ตรงกับคติ
ธรรมที่ว่า นตถิ ปัญญำ  สมำอำภำ  แปลว่า  แสงสว่ำงอ่ืนใดเสมอด้วยปัญญำ  ไม่มี ชาวเวียงเชียง
รุ้งวิทยาคมทุกคนต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เสริมสร้างสติปัญญาความฉลาดเฉลียวรอบรู้ให้กับตนเอง  
ในอันที่จะน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  

 

 

mailto:wrkschool@hotmail.com
http://www.chiangrung.ac.th/


สีประจ ำโรงเรียน  ม่วง  - เหลือง  

สีม่วง    (มาจากสีแดง กับ สีน้ าเงิน )  

   สีแดง    คือ ความรักในหน้าที่ ความเสียสละ  

   สีน้ าเงิน  คือ ความรักในเกียรติ รักในศักดิ์ศรี  

สีเหลือง               คือ   ความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณธรรมจริยธรรม  

 

 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม  เดิมชื่อ โรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม ก่อนที่จะเปิดโรงเรียนนี้               
ทางสภาต าบลทุ่งก่อ ได้ทราบข่าวจากทางราชการมาว่า ทางราชการจะเปิดโรงเรียนในกิ่งอ าเภอเวียง
ชัย แต่ทางก่ิงอ าเภอ ไม่สามารถท่ีจะเปิดโรงเรียนได้ เพราะว่าไม่มีที่ดิน และสร้างอาคารเรียนได้ทันกับ
ปีการศึกษา 2518 ได้ และทางกิ่งอ าเภอ จึงให้ทางสภาต าบลทุ่งก่อ ได้จัดหาที่ดินให้เหมาะสมใน
ระยะแรกๆ ก็ไม่สามารถจัดหาได้ทันปีการศึกษา 2518 

ต่อมา ทางสภาต าบลทุ่งก่อ ได้นัดประชุมกรรมการและแต่งตั้งกรรมการ เพ่ือจัดหาที่ดินที่
เหมาะสม เพ่ือจะตั้งโรงเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2518 ก็เป็นอันว่ากรรมการก็จัดหาที่ดิน
ได้ จ านวน 70 ไร่เศษ และจะยืมศาลาเปรียญศึกษาผู้ใหญ่วัดดงชัย เพราะว่ามีอุปกรณ์พร้อม 

เวลาผ่านมา ทางแผนกศึกษาธิการกิ่งอ าเภอ ได้รับแจ้งว่า ทางกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไม่อนุมัติให้เปิด จนท าให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงประชาชน ชาวบ้านทุกหมู่บ้านของ
ต าบลทุ่งก่อ ท าให้ประชาชนส่วนมากไม่พอใจ จึงร้องเรียนไปยังสภาต าบลทุ่งก่อ ขอให้ทางสภาต าบล
ได้ติดต่อเปิดโรงเรียนประจ าต าบลให้ได้ 

ทางสภาต าบล โดยมีก ำนันต ำบลทุ่งก่อ เป็นประธาน ได้เปิดประชุมสภาอย่างเร่งด่วน 
เพราะว่าความต้องการของการศึกษาภายในต าบลบังคับจะหลีกเลี่ยงก็หามิได้ และได้มีกรรมการสภา
ต าบลได้เสนอใน ที่ประชุม และแจ้งระเบียบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมไว้ที่ประชุมทราบ หลังจากนั้นที่
ประชุมก็ได้เข้าพบ นำยเรียบ นรำดิศร ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากิ่งอ าเภอ และท่ำนผู้ว่ำ ชุ่ม บุญเรือง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับค าตอบ คือให้คณะกรรมการได้จัดหาสิ่งต่อไปนี้  

1. ที่ดินไม่ต่ ากว่า 45 ไร่ ขึ้นไป 
2. สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตามแบบของกรมสามัญศึกษา 6 ห้องเรียน 
3. จัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนครบ 



จากนั้นทางสภาต าบล ก็ได้ประชุมและแต่งตั้งกรรมการ ผู้ด าเนินการจัดหาที่ดินใหม่ เพ่ือ
เหมาะสมในต าบล และสร้างอาคารเรียน หาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบ เพราะว่า โรงเรียน
มัธยมศึกษา จะเปิดเรียนปีการศึกษา 2519 แล้ว ทางคณะกรรมการ ได้เสนอที่ดินที่หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่ง
ก่อ เพราะว่าเป็นศูนย์กลางของต าบล จนได้ที่ดินบนเนินบ้าน ซึ่งเป็นที่ท าไร่ ของชาวบ้าน ซึ่งมีเนื้อที่
ประมาณ 50 ไร่เศษ คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย   

1. นายอ้าย   สิทธิขันแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นายหมวก  พมาลัย  กรรมการ 
3. นายทองอินทร์ วรรณใส กรรมการ 
4. นายนิคม  เสมาป่า  กรรมการ 
5. นายเครื่อง  สุวรรณชัย กรรมการ 
6. นายบุญทัน  แก้วมณี  กรรมการ  
เมื่อคณะกรรมการตกลงจะเอาที่ดังกล่าวแน่นอน แล้ว นำยอ้ำย  มณีจันทร์สุข  ซึ่งมีที่ดิน

อยู่ตรงเขตท่ีกรรมการต้องการ จึงได้เสนอมอบที่ดินให้ 2 ไร่ 2 งาน อีกรายหนึ่ง นำยเฮือง  แผนนอก 
ราษฎรในหมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งก่อ ก็ได้เสนอให้อึก จ านวน 2 งานเศษ และทางคณะกรรมการได้จัดซื้ออีก 
49 ไร่ โดยคิดค่าตอบแทนเป็นค่าบุกเบิกให้ไร่ละ 1,000 บาท  รวมเป็นเงินที่จัดซื้อ 49,000 บาท 
โดยอาศัยเงินจากชาวต าบลทุ่งก่อช่วยกัน 

เมื่อได้ที่ดินพร้อมแล้ว นำยทองอินทร์  วรรณใส ก็ได้เสนอให้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
ตามแบบกรมสามัญศึกษา จ านวน 6 ห้องเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2519 การสร้างอาคาร
เรียนนี้ อาศัยเงินผันจากสภาต าบลเงินหนองปลา และเงินสมทบของส านักงบประมาณ โดย จ.ส.อ.
ทรงธรรม ปัญญำดี ได้ช่วยน าเข้าท่ีประชุมรัฐสภา แปรญัตติในสภา เอาเงินมาช่วยได้  50,000 บาท     
รวมเงินที่สร้างอาคารเรียนทั้งสิ้น 160,600 บาท     

โรงเรียนทุ่งก่อวิทยำคม ตั้งขึ้นจากความร่วมมือของราษฎรต าบลทุ่งก่อ ที่สละก าลังกาย 
และก าลังทรัพย์ และสภาต าบลมีมติ  แต่งตั้งกรรมการด าเนินการอีก 1 ชุด เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
และ เป็นผู้ที่จัดการหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดอุปกรณ์การก่อสร้าง และการว่ าจ้างช่าง
รับเหมาจนเป็นที่เรียบร้อย 

ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 1. นายอ้าย  สิทธิขันแก้ว ประธานกรรมการ 
 2. นายเครื่อง  สุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 
 3. นายทองอินทร์ วรรณใส  กรรมการ 
 4. นายพินิจ  กาจีนะ  กรรมการ 
 5. นายตา  กาจีนะ  กรรมการ 
 6. นายบุญทัน  แก้วมณี  กรรมการ 
 7. นายเหลา  วันดี  กรรมการ 



 8. นายขัน  นัยติ๊บ  กรรมการ 
 9. นายนิพนธ์  ทิพย์โยธิน กรรมการ 
 10. นายหมวก  พมาลัย  กรรมการและเหรัญญิก 
 11. นายนิคม  เสนาป่า  เลขานุการ 
 12. นายบุญส่ง  พันธ์ประยูร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โรงเรียนทุ่งก่อวิทยำคม ด ารงโรงเรียนอยู่ได้เพราะความช่วยเหลือจากราษฎรต าบลทุ่งก่อ 
และคณะผู้ปกครองนักเรียน เช่น ให้ความช่วยเหลือในด้านโต๊ะครู โต๊ะนักเรียน ตู้ส าหรับเก็บเอกสาร 
และ อุปกรณ์การสอน ช่ วยสร้ า ง โ รงอาหารชั่ ว คราวและยั ง ได้ รั บความช่ วย เหลือจาก                     
หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่จังหวัดเชียงรำยในด้ำนกำรปรับพื้นที่ และจัดหาน้ าดื่มของนักเรียนและ
คณะครูอาจารย์  

จนเวลาใกล้จะเปิดโรงเรียนมัธยมแล้ว ทางต าบลทุ่งก่อ ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เปิด       
ทั้ง ๆ ที่ทางสภาต าบลก็ได้รายงานไปให้ทางอ าเภอ และจังหวัดทราบแล้ว จนท าให้ชาวบ้านเกิดความ
ผิดหวัง บางกลุ่มที่มีความคิดรุนแรง ได้เสนอให้กรรมการ เผาอาคารเรียนที่เพ่ิงสร้างมาแล้วเสีย 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2519 โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ก็ได้เปิดท าการสอนภาค
เรียนที่หนึ่งแล้ว แต่ทางสภาต าบล ก็ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน คณะกรรมการสภาต าบลได้เปิด
ประชุมตั้งกรรมการเพ่ือติดตามเรื่องราวที่เสนอไป ทางคณะกรรมการและชาวบ้านได้เดินทางจาก
ต าบลทุ่งก่อ เข้าพบรัฐมนตรีศึกษาธิการ แต่ก็ไม่พบ คงพบแต่รัฐมนตรีช่วย ได้ให้คณะกรรมการรอฟัง
ค าตอบ ในการเปิดโรงเรียน จนได้พบกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำยบรรจง ชูสกุลชำติ ได้ให้
คณะกลับมาเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน และจัดหาอุปกรณ์ครบ 

จนวันที่ 22 มิถุนายน 2519 นำยจ ำรัส  รอดพงษ์ ศึกษาธิการก่ิงอ าเภอ ได้รับค าสั่งให้รับ
นักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนได้เพียง 52 คน (ชำย 32 คน หญิง 20 คน) 
เพราะเนื่องจากว่า โรงเรียนเปิดเรียนล่าช้าไป ผู้ปกครองซึ่งเป็นห่วงการศึกษาของบุตรหลานมาก ได้
เอาเด็กไปเข้าเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ จ านวนมาก นำยจ ำรัส  รอดพงษ์ ก็ได้ติดต่อ กับ นำยนิคม    
เสนำป่ำ เพ่ือขอความร่วมมือช่วยเหลือจัดหาครูที่มีความสามารถในการสอนเด็กนักเรียน ในโรงเรียน
ที่จะเปิดใหม่ จนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางกลุ่มก็ได้จัดให้ครูขึ้นไปช่วยท าการสอนอยู่ 1 คน 
คือ  1.นายจ ารัส   รอดพงษ์ รักษาการแทนครูใหญ่ 

 2.นายนาค  พิมพิลา 
       3.นายชัชวาลย ์   ปัญญาด้วง 
       4.นายนิคม  เสนาป่า 
      5.นายประเสริฐ     นันต๊ะรัตน์  
 6.นางสาวไพรพรรณ   สิทธิเมืองใจ 

 7.นายวินัย  สิงห์ปัน 



 8.นายสุเทพ  กาจีนะ 
  9.นายศุภโชค  สิทธิพงษ์ 
  10.นางรวิวรรณ    กาจีนะ 
       11.นางพนอ  มงคลศิลป์ 

คณะครูทั้งหมด ได้ช่วยท าการสอนตลอดเปิดเรียนมา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2519     
ประมาณเดือนเศษ 

 

สภำพทั่วไป 

ลักษณะ / สภำพชุมชน 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชาวบ้าน มีประชากรประมาณ 
๒๗,๑๑๔ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ตลาด วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
โปงลาง  

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๗,๒๖๓.๗๑ บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

เนื่องจากอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก มีแม่น้ าสายส าคัญไหล
ผ่าน เช่น แม่น้ ากก มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน อาทิ อุทยานดอยพระบาท น้ าตกพัฒนา น้ าตก ตาดสายรุ้ง 
นอกจากทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว อ าเภอเวียงเชียงรุ้งยังมีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานส าหรับน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกมากมาย เช่น โบราณสถานเมืองเก่าเวียงเชียงรุ้ง แหล่ง
โบราณคดีไดโนเสาร์ยุคประวัติศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัดที่ส าคัญ เช่น   วัดป่าบ้านเหล่า วัดทุ่งก่อ 
วัดดงชัย ที่ทางโรงเรียนสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมบุคลากรทางด้านวัฒนธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม ได้อีกด้วย  จึงถือได้ว่าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  มีโอกาสที่จะพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ส่วนข้อจ ากัดของโรงเรียน เนื่องจากจากอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเขตติดต่อกับอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย อ าเภอดอยหลวงและเชื่อมไปถึงอ าเภอเชียงของ ท าให้เกิดปัญหาการทะลักของยา
เสพติด เยาวชนบางส่วนมีความเสี่ยงถูกชักชวนให้มีการเสพยาเสพติดได้ง่าย ท าให้เกิดการค้าขายสิ่ง
ผิดกฎหมาย ชุมชนไม่เป็นแบบอย่างด้านการงดใช้สุราในงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ของ
กลุ่มวัยรุ่นระหว่างหมู่บ้านได้ง่าย 



แผนผังแสดงที่ตั้งและกำรเดินทำง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม ปีงบประมำณ 2563 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม ชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่ำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม 

กลุ่มงำนบริหำรงำนอ ำนวยกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ 

 งำนพัสดุและทรัพย์สิน 

 งำนกำรเงินและบัญช ี

 งำนบุคลำกร 

 งำนสำรบรรณ 

 งำนสวัสดิกำรและปฏิคม 

 

 

 

กลุ่มงำนบริหำร งำนแผนงำนและ
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ 

 งำนกรอบงบประมำณ 
และนโยบำย จุดเน้น 

 งำนควบคุมภำยใน 

 งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและประเมิน
ภำยใน 

 งำนสวัสดิกำรและปฏิคม 

 

 

กลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ 

 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
 งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 งำนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 งำนทะเบียน 

 งำนวัดผลและประเมินผล 

 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำย 
สื่อ เทคโนโลยี และข้อมลู
สำรสนเทศ 

 งำนแนะแนว 

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ 

 งำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 งำนส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 

 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 

 งำนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

 งำนระดบัชั้นและครูที่ปรึกษำ 

 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สำรเสพติด โรคเอดส์ และวินัย
จรำจร 

กลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ 

 งำนอนำมัย 

 งำนโภชนำกำร 

 งำนประชำสัมพันธ ์

 งำนงำนอำคำรสถำนที่และ
นักกำรภำรโรง 

 งำนแหล่งเรียนรู้ 
 งำนสิ่งแวดล้อม 

 งำนโสตทัศนศึกษำ 

 งำนสัมพันธ์ชุมชน 

 งำนห้องสมุด 



ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

 ๑. จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร 
รอง

ผู้อ ำนวยกำร 

ครู 

ผู้สอน 

พนักงำน
รำชกำร 

ครู 

อัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำ
ที่อ่ืนๆ 

รวม 

ปีการศึกษา 256๑ 1 1 25 2 3 10 42 

 

๒. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิกำรศึกษำ ม.๓ ม.๖ ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 

ปีการศึกษา 2560 1 2 1 21 20 45 
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บุคลำกรปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ม.๓ ม.๖ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท



๓. วิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 รวม 

ปีการศึกษา 256๑ 7 13 13 7 30 

 

 

 

4. สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำชำวิชำ จ ำนวน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./
สัปดำห์) 

บริหารการศึกษา 13 19 

ภาษาไทย 5 16 

คณิตศาสตร์ 3 20 

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 18 

เคมี 1 19 

ชีววิทยา 1 18 

ฟิสิกส์ 1 22 

วิทยาศาสตร์ 1 22 

7

3

13

7

วิทยฐานะของบุคลากร

ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3



สำชำวิชำ จ ำนวน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./
สัปดำห์) 

ประวัติศาสตร์ 1 15 

หลักสูตรและการสอน 2 18 

การสอนสังคมศึกษา 3 19 

สงัคมศึกษา 1 19 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 20 

พลศึกษา 2 17 

อุตสาหกรรมศิลป์ 2 16 

ดนตรีศึกษา 2 17 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 24 

ธุรกิจศึกษา 1 21 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 24 

ภาษาอังกฤษ 4 17 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 16 

ภาษาจีน 1 25 

แนะแนว ๑ ๑๘ 

เศรษฐศาสตร์ ๑ ๑9 

เกษตรศาสตร์ ๑ ๑๘ 

ที่มา : งานบุคลากร วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียน 

๑. จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560  รวม 486 คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) 

ระดับชั้น 

 
จ ำนวนห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชำย หญิง 

ม.1 3 59 53 112 37.333 

ม.2 3 49 57 106 35.333 

ม.3 3 56 47 103 34.333 

รวม 9 164 157 321 35.667 

ม.4 2 31 36 67 33.500 

ม.5 2 31 30 61 30.500 

ม.6 2 10 27 37 18.500 

รวม 6 72 93 165 27.500 

รวมทั้งหมด 15 236 250 486 32.400 

 

 ๒. เปรยีบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  (ย้อนหลัง๓ ปี) 

 

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ 

ชั้น/ ปีกำรศึกษำ 2558 2559 2560 

ม.๑ 101 105 112 

ม.๒ 79 99 106 

ม.๓ 82 78 103 

ม.๔ 48 63 67 

ม.๕ 54 41 61 



เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ 

ชั้น/ ปีกำรศึกษำ 2558 2559 2560 

ม.๖ 49 49 37 

รวม 413 435 486 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2560 

๑. ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕60 

วิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80 47 31 24 45 32 53.18 

คณิตศาสตร์ 62 49 49 25 51 - 52.44 

วิทยาศาสตร์ 53 83 27 34 20 11 46.82 

ภาษาอังกฤษ 65 60 18 27 16 2 38.60 

สังคมศึกษา 77 90 44 33 32 35 63.86 

การงานอาชีพฯ 94 79 80 49 50 32 78.85 

ศิลปศึกษา 95 94 74 46 51 35 81.11 

สุขศึกษาและพลศึกษา 72 64 84 55 59 35 75.77 

รวมจ ำนวน 598 566 407 293 324 182 61.41 

 

๒. ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 



วิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 33 47 55 30 39 33 48.67 

คณิตศาสตร์ 68 37 61 44 44 - 56.44 

วิทยาศาสตร์ 64 88 27 85 15 13 59.96 

ภาษาอังกฤษ 55 71 54 28 29 6 49.90 

สังคมศึกษา 107 88 43 52 43 34 75.36 

การงานอาชีพฯ 90 77 85 57 38 30 77.41 

ศิลปศึกษา 85 86 86 58 49 36 82.14 

สุขศึกษาและพลศึกษา 83 96 31 32 38 36 64.89 

รวมจ ำนวน 585 590 442 386 295 188 64.42 

 

ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ( O – NET ) ประจ าปีการศึกษา 2560  ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.77 22.74 30.27 27.26 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.82 26.97 33.06 30.29 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2559- 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 



รายวิชา ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง 

ภาษาไทย 47.60 41.77 -5.83 

คณิตศาสตร์ 25.23 22.74 -2.49 

วิทยาศาสตร์ 35.58 30.27 -5.31 

ภาษาอังกฤษ 29.55 27.26 -2.29 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.80 17.07 24.84 30.94 22.54 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.45 24.54 29.60 34.99 27.84 

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2559- 2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา ปี 2559 ปี 2560 ผลต่าง 

ภาษาไทย 49.28 43.80 -5.48 

คณิตศาสตร์ 21.63 17.07 -4.56 

วิทยาศาสตร์ 31.09 24.84 -6.25 

สังคมศึกษา 35.35 34.70 -0.65 

ภาษาอังกฤษ 21.36 22.54 +1.18 

ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



 

 

ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2560 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 112 106 103 67 61 37 

ศูนย์สืบค้น (ICT) 112 106 103 67 61 37 

ลานออกก าลังกาย/สนามกีฬา 112 106 103 67 61 37 

ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง 34 106 103 67 61 37 

หอประชุมหลังใหญ่/ หลังเล็ก 112 106 103 67 61 37 

ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง ๑ 0 0 103 67 61 37 

 

จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

วัดศรีดอยเรือง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 112 106 103 67 61 37 

วัดร่องหวาย ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 

112 106 103 67 61 37 

โรงเรียนบ้านร่องหวาย ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย 

0 0 0 67 61 37 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิต นพค.๓๕ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

112 106 103 67 61 37 

วนอุทยานน้ าตกห้วยแม่สัก บ้านน้ าตกพัฒนา ต าบลทุ่งก่อ 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

112 106 103 67 61 37 

วนอุทยานวัดเวียงเชียงรุ้ง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 112 106 103 67 61 37 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 5 10 10 67 61 37 



แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 5 10 10 67 61 37 

ด่านอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 112 0 103 0 0 0 

สามเหลี่ยมทองค า จังหวัดเชียงราย 112 0 103 0 0 0 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 112 0 103 0 0 0 

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย 112 0 103 0 0 0 

หอฝิ่น จังหวัดเชียงราย 112 0 103 0 0 0 

ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 0 106 0 0 0 0 

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 0 106 0 0 0 0 

สวนสัตว์แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 0 106 0 0 0 0 

ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย 0 106 0 0 0 0 

อุทยานหลวง สวนราชพฤกษ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 67 0 0 

อาร์ต อ๊อฟ พาราไดซ์ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 67 0 0 

บ้านทุ่งโห้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 61 0 

อินทรา เอาท์เลท จังหวัดล าปาง 0 0 0 0 0 37 

เพ เสม็ด วิลล่า จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0 37 

สถานีแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0 37 

ศาลาอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0 37 

หาดทรายแก้ว จังหวัดระยอง 0 0 0 0 0 37 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลงบประมำณ 

  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ/ ปีการศึกษา 2560 

แหล่งท่ีได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 

งบอุดหนุน 571,432.01 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 259,063.00 

ภาษ ี 3,652.54 

รายได้ 883,219.48 

ทุนพักนอน 127,200.00 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ หนังสือ/ เครื่องแบบ/ อุปกรณ์การเรียน 348,285.92 

รวมงบประมำณทั้งหมดของโรงเรียน 2,192,852.95 

ที่มา : งานการเงิน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร 

 

อำคำรสำนที่ 

อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และอำคำรชั่วครำว 

1. อาคารเรียน 106 ต.      จ านวน     1   หลัง 
2. อาคาร   217 B (CS    จ านวน     1   หลัง 
3. โรงฝึกงาน  เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, คหกรรม  จ านวน     3   หน่วย 
4. อาคารเรียน 216    จ านวน     1   หลัง 
5. บ้านพักผู้บริหาร      จ านวน     1   หลัง  
6. บ้านพักครู      จ านวน     7   หลัง  
7. บ้านพักลูกจ้างประจ า      จ านวน     1   หลัง 
8. ห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียน    จ านวน     6   หลัง 
9. โรงอาหาร (ก่ึงถาวร)    จ านวน     1   หลัง 
10. อาคารชั่วคราว  6  ห้องเรียน   จ านวน     1   หลัง   



11. อาคารเอนกประสงค์    จ านวน     1   หลัง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างเต็ม

ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ท าให้มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ทั้ง ๔ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  อยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐาน
การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 
สรุปผล 

มำตรฐำน/ด้ำน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  ทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เฉลี่ยร้อยละ 55.41 
และ 61.41  ตามล าดับ แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น +๖.๐๐   

2) พัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพัฒนาการทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

3) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการ
ท างาน พบว่า ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้
ศึกษาต่อ 88 คน จากผู้เรียนที่ตอบกลับ 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.78  ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ได้ศึกษาต่อ 27 คน จากผู้เรียนที่ตอบกลับ 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 
ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) ผู้ เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี  
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

1) ผลการทดสอบระดับชาติ
ยังต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดั บประเทศ จึ งควรจั ด
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างเร่งด่วน 

2) ผู้ เรี ยนบางส่ วนยั งอ่าน 
เขียน และแสดงความคิดเห็นได้
ระดับปรับปรุง  

3) ผู้ เ รี ย น บ า ง ส่ ว น มี
ความสามารถคิดหาวิธี แก้ปัญหา ได้
ระดับปรับปรุง 

4) ผู้ เรี ยนบางส่ วนมี การ
สืบค้น เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ระดับปรับปรุง 
ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เช่น ดนตรีและนาฏศิลป์โปงลาง 



มำตรฐำน/ด้ำน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
ท้องถิ่นและผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย 

3) สถานศึกษาตั้ งอยู่ ในชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ และผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ
จิตสังคมที่ด ี

5) ผู้ เ รี ยนมีภูมิ คุ้ มกั นตนเองจากภั ย
อันตรายต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคม เช่น การ
หลอกลวง การข่มเหง ได้เป็นอย่างดี 

ดนตรีไทย ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียง
รุ้ง ฯลฯ ให้มีมาตรฐานและสามารถ
เผยแพร่สืบสานสู่ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4) สถานศึกษามีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้ สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรง เรี ยนได้ ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็ น ฐานในการวา งแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5) เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑ 
ต าแหน่ง พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานอีก ๔ 
กลุ่มงาน รวมกันเป็นคณะกรรมการบริหารงาน
สถานศึกษา ๖ คน 

6) การมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

7) กระบวนการก ากับ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

8) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

9) สร้ า ง เครื อข่ ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้
มี ค ว าม เ ข้ ม แข็ ง  มี ส่ ว น ร่ ว ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 



มำตรฐำน/ด้ำน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจ านวนครู
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอนตรงสาขาวิชา
และความสามารถพิเศษ 

5) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ 

6) ผู้เรียนควรได้ศึกษาจาก
แหล่ ง เ รี ย นรู้ แ ล ะภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 4 
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

     ส ถ า น ศึ ก ษ า ให้ ค ว า มส า คั ญกั บ ก า ร
ด า เ นิ น ง านประกั นคุณภาพภาย ในขอ ง
สถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

- สถานศึกษาจัดระบบให้ครู
และบุ คล ากรทางการศึ กษา  
ประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเอง แต่ส่วนใหญ่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด าเนินการส่งรายงานล่าช้า และ
ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน ๔ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ประกาศใช้ใหม่  

- การจัดระบบบริหารงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษ า  ใ ห้ ง านประกั น
คุณภาพการศึกษา และงาน
สารสนเทศ อยู่กลุ่มงานวิชาการ 
แ ล ะ ง า น แ ผ น ง า น แ ล ะ
ง บ ป ร ะ ม า ณ  อ ยู่ ก ลุ่ ม ง า น
อ านวยการ ท าให้การประสาน
ด าเนินการไม่คล่องตัวมากนัก 

- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศไม่รวมศูนย์ ยังมีข้อมูล
และสารสนเทศกระจายไปตาม
งาน/ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องใช้
เวลาในการเก็บรวบรวม 

 
 
 
 
 



แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
๑. พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้รับประสบการณ์ตรงร่วมกับ

ผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริงที่สัมพันธ์กับชีวิตให้มากขึ้น 

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  การแสวงหาความรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนจากสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น ได้สืบค้นข้อมูล ค้นหาองค์ความรู้จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เอกสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจน
สื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์  รวมทั้งได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงสู่วันส าคัญต่างๆ หรือประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่สม่ าเสมอ 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้การฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานการท างาน และเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะกลุ่ม 
เช่น การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ของประดับตกแต่ง การถนอมอาหาร หรืองานอาชีพในชุมชน 

๔.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยท า
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา มีการศึกษาค้นคว้าและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตจริง 

๕.  พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนรู้เช่น การสังเกตพฤติกรรมซักถาม สัมภาษณ์ 
ทดสอบ ทดลอง การปฏิบัติจริง ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ ชิ้นงานผลงาน ตลอดจนประเมินผลงานตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นต้น มีการน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ปรับเปลี่ยนการจัดกระบวน
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 
๑. จัดงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
๒. มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ จากหน่วยเหนือ อย่างต่อเนื่อง 
๓. จัดอัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอ และ คืนครูสู่ห้องเรียน 
๔. ต้องการวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ตรงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ายทอดให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี √     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

√     

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง √     

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น √     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

√     

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

√     

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

√     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

√     

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

√     

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาท 

√     



มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

ดี พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

                   ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

√     

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย 90.05 

  - ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง            ไม่รับรอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม  
 จุดเด่น 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมี
ความซาบซึ้ง มีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม จากการฝึกฝน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ
อ่อนน้อม โอบอ้อมอารี เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพ่ือส่วนรวม ให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน ช่วยท าความสะอาดสถานที่
สาธารณะ รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบและคิดแบบองค์รวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สถานศึกษาได้ก าหนดอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การด าเนินงานของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ สถานศึกษาได้ก าหนดจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ สถานศึกษามีโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 

 ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางการบริหาร บุคลากร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนให้การยอมรับ มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และบริหารจัดการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา ตาม
พันธกิจบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการน าข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพรอบ
ที่สองของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการ
บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

 ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับความเป็นครู สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียน เป็นรายบุคคลและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

  



1. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

     สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน มีการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับการรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 
1.32 คิดเป็นร้อยละ 52.80 ระดับคุณภาพพอใช้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 1.03 คิด
เป็นร้อยละ 41.20 ระดับคุณภาพพอใช้ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 1.29 คิดเป็นร้อย
ละ 51.60 ระดับคุณภาพพอใช้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 1.30 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับคุณภาพพอใช้ ศิลปะ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 1.30 คิดเป็นร้อยละ 
52.30 ระดับคุณภาพพอใช้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 1.41 คิดเป็น
ร้อยละ 56.60 ระดับคุณภาพพอใช้ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ 1.09 คิดเป็นร้อย
ละ 43.60 ระดับคุณภาพพอใช้ และด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

  ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     ด้านการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีสอน การจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการ
นิเทศภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ด้านการแสวงหาเทคนิควิธี หรือนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
  4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
     ไม่มี 
 

 

 

 



 

สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 สภำพปัญหำ  
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ประกอบกับมีฐานะยากจน 
ท าให้ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน ไม่ค่อยมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ต้องออกไปท างานเพ่ือ
หาเลี้ยงชีพ ท าให้เด็กต้องอาศัยอยู่กับญาติหรือบุคคลอื่นที่มิใช่ญาติ บางครอบครัวมีความแตกแยก 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน รับจ้างทั่วไป 
ท าให้การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานได้ไม่เต็มที่ 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้เรียนขาดแคลน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
     ไม่มี 
 จุดเด่น 
  1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  - นักเรียนส่วนใหญ่กล้าแสดงออก เสียสละ สู้งาน 
  - นักเรียนส่วนมาก สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดจากยาเสพติดได้และมีทักษะชีวิตที่ดี 
  - นักเรียนส่วนใหญ่รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
  - นักเรียนสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดสรรตารางการ
เข้าใช้ห้องศูนย์สืบค้นข้อมูล 
  - ผู้เรียนมีทักษะ และวิธีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี/สื่อ ICT ได้อย่างน่าสนใจ 
  - ผู้เรียนมีความตั้งใจ และพยายามที่จะท ากิจกรรมให้ส าเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลามากและ
ผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
 
  2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
  - ครูประพฤติตน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
  - มีการบริหารจัดการบนพ้ืนที่พอเพียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทุกประการ 
  - จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษา



ก าหนดไว้ โดยก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงาน 4 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  - สถานศึกษาจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่มีการสร้างเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างหลากหลาย 
  4) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
  - นักเรียนส่วนใหญ่ช่วยบิดา มารดา ผู้ปกครองประกอบสัมมาชีพและหารายได้เสริม
ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเว้นว่างจากการเรียน 
  5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
  - บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยฉกรรจ์ มีความมุ่งม่ันและมีพลังที่จะพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  - พัฒนาความม่ันใจในตัวเองให้กับนักเรียนมากข้ึน 
  - ฝึกทักษะการอ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียน 
  - ฝึกทักษะในการน าเสนอ 
  - ฝึกทักษะการวางแผนในการท ากิจกรรม 
  - นักเรียนมีความสนใจการสืบค้นข้อมูลเฉพาะที่ตนเองสนใจ ต้องหาวิธีการใหม่เพ่ิมเติม 
และสร้างแนวคิดให้นักเรียน มีการพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเองอย่างหลายหลายช่องทาง 
  - ให้มีการปรับปรุงบรรยากาศการใช้ห้องสมุดให้เงียบสงบ น่าเข้าใช้บริการ 
  - เพ่ิมจ านวนหนังสือให้หลากหลายและครบจ านวนตามความต้องการของผู้เรียน 
  - เพ่ิมปริมาณคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ที่รับบริการให้
มากขึ้น 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการน าเสนอผลงานผ่านสื่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตสื่อให้มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น 
  - ต้องเน้นให้นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการสอบระดับชาติ และการสอบ
วัดผลกลางภาค ปลายภาค ของรายวิชาต่าง ๆ 
  2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
  - ครูควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาและควรการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  - การประสานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและ
โรงเรียน 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรส่งแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  - งาน/กลุ่มสาระท่ีมีโครงการหลายโครงการ ควรจัดท าเป็นกิจกรรมรวมอยู่ในโครงการ
เดียวกันของงาน/กลุ่มสาระนั้น ๆ  



  - ในการปฏิบัติงาน ควรประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ถูกต้อง และร่วมปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน 
  - ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาให้มากข้ึน 
  - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้น 
  - ควรจัดหา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ 
  3)  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  - ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  - จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้เรียนให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
  4)  ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
 - ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู สู้งาน อย่างเป็นรูปธรรม 
  5)  ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 - การระดมทุนทางการศึกษาจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 - เปิดช่องทางการประสานงานโดยตรง ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานส่วนกลาง (อินเตอร์/
บล็อก หรือคอลัมน์ที่ปรึกษาโครงการ) เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายอย่างถูกต้อง ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพสถำนศึกษำ 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 น ามาก าหนด
สถานศึกษาของสถานศึกษา ตามกราฟแสดงสถานภาพของของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ต่อไปนี้ 

กรำฟแสดงสถำนภำพของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม            

               โอกำส 

                O 

 

 

 

 

 

 

S                                                                                                           W 

           จุดแข็ง                                                                                           จุดอ่อน                                     

 

 

 

                                                                    T 

                         อุปสรรค 

 

 จากกราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อยู่ในต าแหน่ง เอื้อแต่อ่อน 
โดยมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสของโรงเรียน ประกอบด้วย 
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ปัจจัยภำยนอก 

น.น.
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คือ 1.00 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง ผลต่ำงของ
คะแนนจริง

(โอกำส-อุปสรรค) 
โอกำส อุปสรรค โอกำส 

+ 

อุปสรรค 

- (1-5) (1-5) 

1. ดา้นสังคมและวัฒนธรรม (S) 2 0.40 4.12 3.98 1.65 1.59 0.06 

2. ด้านเทคโนโลย ี(T) 4 0.20 4.21 4.29 0.84 0.86 - 0.02 

3. ด้านเศรษฐกิจ  (E ) 1 0.30 4.26 4.00 1.28 1.20 0.08 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 3 0.10 4.56 4.48 0.46 0.45 0.01 

สรุปปัจจยัภายนอก 4.22 ๔.๑๐ ////////// 

เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก(โอกำส-อุปสรรค)/2 0.06 ///////// 

 

ปัจจัยภำยใน 

น.น.
คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คือ 1.00 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง ผลต่ำงของ
คะแนนจริง 

(จุดแข็ง-จุดอ่อน) 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง 

+ 

จุดอ่อน 

-   (1-5) (1-5) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s1)3 0.10 3.32 3.24 0.33 0.32 0.01 

2. ด้านผลผลติและการบริการ (s2)3 0.04 3.90 3.71 0.16 0.15 0.01 

3. ด้านบุคลากร (m1) 1 0.30 3.63 3.48 1.09 1.04 0.04 

4.ด้านประสิทธิภาพการเงิน (m2)5 0.06 4.05 4.39 0.24 0.26 -0.02 

5.ด้านวัสดุอุปกรณ ์(m3)2 0.10 4.27 3.95 0.43 0.40 0.03 

6.ด้านบริหารจัดการ (m4)6 0.40 3.22 3.57 1.29 1.43 -0.14 

สรุปปัจจยัภายใน 3.54 ๓.๖๐ ///////////// 

เฉลี่ยปัจจัยภำยใน(จุดแข็ง-จุดอ่อน) /2 -0.03 //////////// 

 



ส่วนที่ ๓ 
ทิศทำงและกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำ 

 
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จากการน าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กลยุทธ์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 กลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหารกลยุทธ์โดยมีทิศทางการการจัด
การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  
  “โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีคุณภาพมุ่งสู่
มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่ประทับใจโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม “ 
   

พันธกิจ  
พันธกิจโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย 

๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๒. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การส่งเสริม 
๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถ่ินฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ เจริญรอยตามแนววิถีพุทธ เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  มีทักษะการด ารงชีวิตและมีจิตส านึกรับผิดชอบ  และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก 

๔.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
  ๖.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้สู่สังคมโลก 
 

เป้ำประสงค์ 
เป้ำประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม ประกอบด้วย 
 ๑. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลกและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 ๒.นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา และทักษะกระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
 ๓.นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อ และ นวัตกรรม ในการแสวงหาความรู้มี สุขภาพ
กายสุขภาพจิตทีด่ี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคี กระตือรือร้นในการท างาน มีใจรักในวิชาชีพ 
มีความสุขในการท างานและอุทิศตนต่อส่วนรวมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเองและการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 

๕. โรงเรียนจัดระบบการบริหารเน้นหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและให้ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารรวดเร็ว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง   
 ๖.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
  
กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม  
 กลยุทธ์และแนวทางการการพัฒนาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมในแต่ละกลยุทธ์  
ประกอบด้วย 
 
กลยุทธ์ที่  1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตร 
 ทวิศึกษา โดยสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ 
 มีระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1.๒ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้  
 การสื่อสาร การน าเสนอผลงาน การโต้แย้งให้เหตุผลและเจรจาความร่วมมือ ทั้งด้านการฟัง  
 การพูด การอ่านและเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศท่ีสองเพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 1.๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.๔ ส่งเสริมความเป็นเลิศท้ังทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.๕ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยสังคม ชุมชน  
 เข้ามามีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
 
 
 



กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเชี่ยวชำญวิชำชีพ มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูโดยใช้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ 
 สูงสุด 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพข้าราชการครู 
 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรที่มีส่วนร่วม มีกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณปรับปรุงการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสโดยชุมชนตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพ่ิมมาตรการในการระดมทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาสู่ชมชน 
 



ส่วนที่ ๔ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ 256๑ - 2565 
เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน ปีงบประมาณ 256๑ - 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  65 66 67 68 69 

1.1.2  ร้อยละของผู้เรียนจบการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานและภาคบังคับ ๑๐๐ ๑๐๐ 100 100 100 

1.1.3 นักเรียนระดับ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NET 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย สพม.36  
(1) วิชาภาษาไทย ร้อยละ 
(2) วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
(3) วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
(4) วิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 

 

3 

3 

3 

3 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

 1.1.4 นักเรียนระดับ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-NET 
สูงกว่าค่าเฉลี่ย สพม.36  
(1) วิชาภาษาไทย ร้อยละ 
(2) วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
(3) วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
(4) วิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 
(5) วิชาสังคมศึกษาฯ ร้อยละ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

1.1.5 ร้อยละผู้เรียน ม.ต้นที่มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
ระดับดี ขึ้นไป 81 82 

 

83 

 

84 

 

85 

๑.๒ ผู้เรียนที่มีความต้องการ จ าเป็น
พิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1.๒.๑ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่
จ าเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางวิชาการ 

 

๑.๓.1 ร้อยละของรายการที่เข้าร่วม และได้รับรางวัลหรือผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

71 72 73 74 75 

1.๓.2 ร้อยละของรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมผู้เรียน ระดับเขต ที่ได้รางวัล
หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน 

81 82 83 84 85 

1.๓.3 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและ
คิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

61 62 63 64 65 

1.๓.4 จ านวนรายการแข่งขัน STEM ที่เข้าร่วม 1 1 1 2 2 

1.4 ผู้เรียน มีทักษะอาชีพตามความ
ต้องการของตลาดงาน  

1.๔.1 ร้อยละของผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษาที่จบการศึกษา 51 52 53 54 55 

1.๔.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น 11 12 13 14 15 

1.๔.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา ในระดับ ดี ขึ้นไป 81 82 83 84 85 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ ์

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

1.๔.4 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อสาย
อาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

31 32 31 32 31 

๑.๕ ผู้เรียนสามารถสื่อสารสองภาษา ๑.๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีระดับผลการเรียนในวชิาภาษาต่างประเทศ ระดับ ด ีขึ้นไป 61 62 63 64 63 

1.๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้กิจกรรมทางวัฒนธรรมและทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 

76 77 78 79 80 

๑.๖ ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑.๖.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับสามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีในการแสวงหาความรู้ 81 82 83 84 85 

๑.๖.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

81 82 83 84 85 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย มี
ความมุ่ งมั่น ในการเรียน มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก
และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่น
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจ
การทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
สามารถก้าวทันโลกและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

2.1.1 ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 86 87 88 89 90 

2.1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียน ไม่หนีเรียน  86 87 88 89 90 

๒.๑.๓ ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 86 87 88 89 90 

๒.๑.๔ ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

86 87 88 89 90 

๒.๑.๕ ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพร่ายกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ รัก
การอ่านก าลังกายและเล่นกีฬา ศิลปะดนตรี ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 

86 87 88 89 90 

๒.๑.๖ ร้อยละของนักเรียนยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

86 87 88 89 90 



๒.๑.๗ ร้อยละของนักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 86 87 88 89 90 

2.2 นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง สามารถ
ประกอบอาชีพในสังคมอย่างมีความสุข เป็น
แบบอย่างแก่นักเรียนรุ่นน้องต่อไป  

2.2.๑ ร้อยละของผู้เรียนจบการศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดี 

 86 87 88 89 90 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเชี่ยวชำญวิชำชีพ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

3.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรัก สามัคคี กระตือรือร้นในการ
ท างาน มีใจรักในวิชาชีพ มีความสุขใน
การท างานและอุทิศตนต่อส่วนรวม 

3.1.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม    
เป็นครูมืออาชีพ อุทิศตนและมุ่งม่ันในการท างาน ไม่ทอดทิ้งหรือละท้ิงหน้าที่ มี
คุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ระดับดีขึ้นไป 

81 82 83 84 85 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

3.2 ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติจากโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

 

๓.๒.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นในแต่ละปีงบประมาณ 

71 72 73 74 75 

3.3 ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งและ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในแต่ละปี 

3.3.1 ร้อยละของข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นใน
แต่ละปีงบปีงบประมาณ 

11 12 13 14 ๑5 

3.๔ ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
สามารถวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเองและ
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง 

3.๔.๑ ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม มีความรักความเมตตาและเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง ใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีการเสริมแรง สร้างแรงบันดาลใจและ
วินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความ
ถนัดความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียน 

76 77 78 79 80 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

 3.๔.๒ ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม    มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และน าความรู้นั้น
มาพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ   Professional  Learning  Community  : PLC และ
กระบวนการอ่ืน ๆ 

 

76 77 78 79 80 

3.๔.๓ ระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผล  ตามพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ.2545 หมวด 4 โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ 

 

76 77 78 79 80 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

3.๔.๕ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มิวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) วิจัย 
ผลิต จัดท า จัดหา และใช้สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี   เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร มีลักษณะอันพึงประสงค์ของครูในศตวรรษท่ี 
21 มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

76 77 78 79 80 

3.๕ ครูได้รับมอบหมายงานในหน้าที่
พิเศษตามความถนัดและเหมาะสม  

3.๕.1 ร้อยละของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชา มีผลการสอนที่ปรากฏแก่
นักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ในระดับดี
ขึ้นไป 

76 77 78 79 80 

3.๖ ครูมขีวัญและก าลังใจในการท างาน
มีความสุขในการท างานตามความ
เหมาะสม 

3.๖.1 ร้อยละของครูและบุคลากรมีความพึงพอใจมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานอย่างมีความสุขและมีศักยภาพตามความเหมาะสม 76 77 78 79 80 

 

 



กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรที่มีส่วนร่วม 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

4.1. โรงเรียนบริหารจัดการเป็นระบบ 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
การนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

4.1.1 จ านวนระบบหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารโรงเรียนแต่ละปีงบประมาณ 

1 2 3 4 5 

4.1.2น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารจัดการที่ดี  มา
ใช้ในการด าเนินงานทุกระดับ     มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
หน่วยงานทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และใช้ทรัพยากรพลังงาน
อย่างประหยัดคุ้มค่า การแสดงภาระงานที่ตรวจสอบได้เป็นประชาธิปไตย  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

76 77 78 79 80 

4.1.๓ จ านวนครั้งที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า   
ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน   มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในแต่ละปี 

6 7 8 9 10 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

๔.๑.๔โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พัฒนาบุคลากรโดยใช้การนิเทศภายใน
แบบกัลยาณมิตร พัฒนานักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ยั่ งยืน  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทุกๆ ด้าน รวมทั้ งน า
องค์ประกอบและการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

76 77 78 79 80 

4.2โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.2.1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  เข้ารับการประเมินให้เป็นโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนสุจริต โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

76 77 78 79 80 

4.2.2 ร้อยละของผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น 81 82 83 84 85 

4.3 โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ ภูมิ
ทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ทันสมัยต่อการจัดการเรียน
การสอน 

4.3.1จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม  

11 12 13 14 15 

๔.๓.๒ จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียนสีเขียวลดการใช้พลังงาน 11 12 13 14 15 



เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ค่ำเป้ำหมำย 

(Target) 

ปี 

256๑ 

ปี 

256๒ 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

๔.๓.๓ จ านวนครั้งของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียนปลอดขยะ 11 12 13 14 15 

4.3.๔  ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อมัลติมีเดียการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอน 

81 82 83 84 85 

๔.4 ชุมชนมีส่วนรว่มและรับผิดชอบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

 

๔.๔.1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชนที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการ
จัดการเรียนการสอน ระดับดีขึ้นไป 

81 82 83 84 85 

๔.๔.๒ ร้อยละ ของตัวแทนของ ผู้ปกครองที่เข้ามา มีส่วนร่วมใน การบริหาร
และ การจัดการ การศึกษาของ โรงเรียน 

11 12 13 14 15 

๔.๔.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ที่มา
ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร ในระดับ ดีขึ้นไป 

81 82 83 84 85 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
แผนงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 

ปีงบประมำณ 2562๑– 2565 
มีแผนงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 

 256๑ – 2565 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  6 
โครงกำร กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2565 

 
จำกแผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562-2565 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม ได้ก ำหนดแผนงบประมำณรำยจ่ำย ตำมยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562-2565 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


