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เอกสารลาดับที่ 01
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย นเวี ย งเชี ย งรุ้ ง วิ ท ยาคม เป็ น การสรุ ป ผลการจั ด การศึ ก ษา ของ
สถานศึกษาที่ส ะท้อนผลการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังได้แสดงถึงผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมา และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาอีกด้วย
รายงานการประเมิน ตนเองของโรงเรี ย นเวีย งเชี ยงรุ้งวิ ทยาคม ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ในหมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจาปี เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ต่อไป
ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทุกท่าน
ที่ร่วมกันดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเสียสละเวลาส่วนตน มาปฏิบัติงานร่วมกันจนประสบ
ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดไว้ทุกประการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่าง
ชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อให้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ / 2563 วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชี ยงรุ้งวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖ ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนเวียง
เชียงรุ้งวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2562 เห็นว่า โรงเรียนได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มี
รายละเอียดที่ชัดเจน ได้พัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้และเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศ ตามเป้าประสงค์และมาตรฐานที่กาหนดไว้ทุกประการ
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2562 ทุกประการ และขอให้
ทางโรงเรียนได้นาผลการปฏิบัติงานไปวางแผนดาเนินการตามรายงานที่กาหนดไว้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
(ลงชื่อ)
(นายทองคา ยาปะโลหิต)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ค

บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ตั้งเลขที่ 41 หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน ๔๙๓ คน บุคลากร สายงานบริหาร จานวน ๒ คน ครูผู้สอน จานวน ๒๘ คน
บุคลากรอื่น จานวน ๑๓ คน ผู้อานวยการโรงเรียน คือ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ได้มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบวงจรการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง
(Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle)
จากการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีสื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบวงจรการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน PDCA
หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี มีระบบการบริหาร
และการจัดการที่ดีตามหลักเดมมิ่ง (PDCA) และครูมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่ง
พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ จุดพัฒนา คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์ที่ต่า ในขณะที่การบริหารจัดการ
ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย นอกจากนี้ ครูส่วนใหญ่ควรต้องหาประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น คือ การยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นครูมือ
อาชีพ

ง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ตั้งเลขที่ 41 หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์ 053-953-275, 053-953276 โทรสาร 053-953-276 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน ดารงตาแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรี ย นเวีย งเชีย งรุ้ งวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม เป็ นโรงเรียนมัธ ยมศึกษาขนาดเล็ ก สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเหล่า เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าเจริญเมือง ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเวียงเชียงรุ้ง ประมาณ ๑ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ ๓๖
กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเปิดทาการสอนเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ รับนักเรียนแบบ
สหศึกษา มีนักเรียนชาย ๓๒ คน นักเรียนหญิง ๒๐ คน รวม ๕๒ คน โดยมีนายจารัส รอดพงษ์ ศึกษาธิการกิ่งอาเภอ
เวียงชัย (ขณะนั้น) เป็นผู้ดูแลเบื้องต้น รวมทั้งรักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ และมีครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในตาบลทุ่งก่อ มาช่วยสอน หลังจากนั้นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ประกาศจัด ตั้ง
เป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
การดาเนินงานจัดตั้งโรงเรียน ในเบื้องต้นมีความยากลาบากมาก ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นาชุมชน
ข้ า ราชการ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ในการจั ด หาที่ ดิ น ประมาณ ๔๑ ไร่ โดยการบริ จ าคและซื้ อ รวมทั้ ง การติ ด ต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ ในการขอเปิดเป็นโรงเรียน การสอนครั้งแรกได้ขอใช้
ศาลาการเปรียญวัดดงชัย ในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาสภาตาบลทุ่งก่อ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ให้ ๑ หลัง
๖ ห้องเรียน หลังจากนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าสังกัด ในการจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพัก
ครู สนามกีฬาและมีการพัฒนามาโดยลาดับจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชาวบ้าน อาเภอเวียงเชียงรุ้งมีเนื้อที่ ๒๖๓.๓ ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 27,812 คน (พ.ศ.๒๕๖๑) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ตลาด วัด อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
โปงลาง
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ 50,๐๐๐ บาทต่อปี
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
เนื่องจากอาเภอเวียงเชียงรุ้ง มีพื้นที่ป่าและภูเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ากก มีแหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อน อาทิ อุทยานดอยพระบาท น้าตกพัฒนา น้าตก ตาดสายรุ้ง นอกจากทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง ยังมีสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานสาหรับนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกมากมาย เช่น
โบราณสถานเมืองเก่าเวียงเชียงรุ้ง แหล่งโบราณคดีไดโนเสาร์ยุคประวัติศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัดที่สาคัญ เช่น วัด
ป่าบ้ านเหล่ า วัดทุ่งก่อ วัดดงชัย ที่ทางโรงเรี ย นสามารถนามาใช้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ และส่ งเสริมบุคลากรทางด้ า น

๒
วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้อีกด้วย จึงถือได้ว่าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนได้
ส่วนข้อจากัดของโรงเรียน เนื่องจากอาเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเขตติดต่อกับอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาเภอ
ดอยหลวงและเชื่อมไปถึงอาเภอเชียงของ ทาให้เกิดปัญหาการทะลักของยาเสพติด เยาวชนบางส่วนมีความเสี่ ยงที่จะถูก
ชักชวนให้มีการเสพยาเสพติดได้ง่าย ทาให้เกิดการค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ชุมชนไม่เป็นแบบอย่างด้านการงดใช้สุราใน
งานต่างๆ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ของกลุ่มวัยรุ่นระหว่างหมู่บ้านได้ง่าย
๒. ข้อมูลอาคารสถานที่
๒.๑ อาคารเรียน 106 ต.
๒.๒ อาคาร 217 B (CS)
๒.๓ โรงฝึกงาน เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, คหกรรม
๒.๔ อาคารเรียน 216
๒.๕ บ้านพักผู้บริหาร
๒.๖ บ้านพักครู
๒.๗ บ้านพักลูกจ้างประจา
๒.๘ ห้องน้า-ห้องส้วมนักเรียน
๒.๙ โรงอาหาร (กึ่งถาวร)
๒.๑๐ อาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน
๒.๑๑ อาคารเอนกประสงค์
๒.๑๒ สนามฟุตบอล
๒.๑๓ สนามบาสเกตบอล
๒.๑๔ สนามวอลเล่ย์บอล
๓. แผนผังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
3
1
1
7
1
6
1
1
1
1
2
2

หลัง
หลัง
หน่วย
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนาม
สนาม
สนาม

๓
4. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
4.1 จานวนบุคลากร
บุคลากร

ครู
รอง
ครู ลูกจ้าง พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการ
อัตรา
รวม
ผู้อานวยการ ผู้สอน ประจา ราชการ
อื่นๆ
จ้าง

ปีการศึกษา 256๒

1

1

28

2

บุคลากร โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ปี การศึกษา ๒๕๖๒
19%

2%
2%

2

1

8

43

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ครู

2%
5%
5%

ลูกจ้ ำง
พนักงำนรำชกำร
ครู
65%

เจ้ ำหน้ ำที่อื่นๆ

4.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา 256๒

ประถม
๑

ม.๓
๒

ม.๖
2

ปริญญาตรี
20

ปริญญาโท
18

วุฒิการศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา 256๒
ประถม ม.๓
2% 5%

ม.๖
5%

ปริญญาโท
42%

ปริญญาตรี
46%

รวม
4๓

๔
4.3 วิทยฐานะ
วิทยฐานะ
ปีการศึกษา 2562

ครูผู้ช่วย
3

ครู คศ. 1
8

ครู คศ. 2
11

ครู คศ. 3
8

วิทยฐานะของบุคลากร
3

8

8

11

ครูผู้ช่วย

ครู คศ. 1

ครู คศ. 2

ครู คศ. 3

4.4 สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาชาวิชา

จานวนคน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
(ชม./สัปดาห์)
บริหารการศึกษา
13
19
ภาษาไทย
๔
๒๑
คณิตศาสตร์
3
21
เคมี
๒
๒๐
ชีววิทยา
1
๒๒
ฟิสิกส์
1
19
วิทยาศาสตร์
1
18
ประวัติศาสตร์
1
22
หลักสูตรและการสอน
3
24
การสอนสังคมศึกษา
3
22
สังคมศึกษา
1
22
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2
20
พลศึกษา
๓
๒๐
อุตสาหกรรมศิลป์
2
20
ดนตรีศึกษา
1
16
ศิลปศึกษา
๑
18
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
22
ธุรกิจศึกษา
1
24

รวม
30

๕
สาชาวิชา

จานวนคน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
(ชม./สัปดาห์)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
22
ภาษาอังกฤษ
4
24
วิทยาศาสตร์การกีฬา
1
20
ภาษาจีน
1
27
แนะแนว
๑
๑๘
เศรษฐศาสตร์
๑
23
หมายเหตุ บุคลากรบางคนจบการศึกษามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
ที่มา : งานบุคลากร วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖3
5. ข้อมูลนักเรียน
5.๑ จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 493 คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕62)
ระดับชั้น

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งหมด

3
3
3
9
2
2
2
6
15

เพศ
ชาย
50
38
62
150
27
22
28
77
227

หญิง
45
60
54
159
38
35
34
107
266

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

95
98
116
309
65
57
62
184
493

31.67
32.67
38.67
34.33
32.50
28.50
31.00
30.67
32.87

5.๒ เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ปีการศึกษา 2560 – ๒๕๖2 (ย้อนหลัง๓ ปี)
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖
2
ชั้น/ ปีการศึกษา
2560
112
ม.๑
106
ม.๒
103
ม.๓
67
ม.๔

ปีการศึกษา 2560 – ๒๕๖
2561
101
121
112
63

2562
95
98
116
65

๖
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ปีการศึกษา 2560 – ๒๕๖
2
ชั้น/ ปีการศึกษา
2560
2561
2562
61
63
57
ม.๕
37
62
62
ม.๖
รวม
486
522
493
6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป (ระดับผลการ
เรียนรู้ ๓-๔) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
64.64
63.74
64.19
คณิตศาสตร์
56.92
57.27
57.10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63.21
67.70
65.46
ภาษาต่างประเทศ
35.53
45.38
40.46
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71.14
70.05
70.60
การงานอาชีพ
80.18
76.82
78.50
ศิลปะ
81.60
72.96
77.28
สุขศึกษาและพลศึกษา
82.60
86.06
84.33
ค่าเฉลี่ย
66.97
67.50
67.24
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕๖3
วิชา

7. ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป
(ผลการประเมินระดับ ๒-๓) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
98.44
85.73
92.09
99.83
94.92
97.38
99.25
98.15
98.70
96.89
96.16
96.53

๗
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97.71
95.37
96.54
การงานอาชีพ
100
99.8
99.90
ศิลปะ
99.73
93.8
96.77
สุขศึกษาและพลศึกษา
98.49
97.03
97.76
ค่าเฉลี่ย
98.79
95.12
96.96
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖3
วิชา

8. ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี
ขึ้นไป (ผลการประเมินระดับ ๒-๓) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
97.73
90.64
94.19
คณิตศาสตร์
99.19
91.76
95.48
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99.25
97.92
98.59
ภาษาต่างประเทศ
73.01
78.71
75.86
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99.05
95.06
97.06
การงานอาชีพ
99.28
99.93
99.61
ศิลปะ
99.73
91.1
95.42
สุขศึกษาและพลศึกษา
98.09
95.06
96.58
ค่าเฉลี่ย
95.66
92.52
94.09
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖3
วิชา

๘
9. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ประจาปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(91)
(93)
(94)
(95)
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
50.45
28.04
21.75
28.38
คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 51.36
29.30
22.89
28.77
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
56.20
33.55
27.81
30.57
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
55.91
32.98
29.98
30.22
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค
56.84
33.99
28.08
30.71
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 2560
41.77
27.26
22.74
30.27

ปี 2561 ผลต่าง 60-61
52.92
+11.15
27.66
+0.40
26.69
+3.95
34.18
+3.91

ปี 2562 ผลต่าง 61-62
50.45
-2.47
28.04
+0.38
21.75
-4.94
28.38
-5.80

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O– NET ) ประจาปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย
(01)
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
35.17
คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 36.75
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
41.96
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
43.02
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค
43.14
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
42.21

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(02)
(03)
(04)
(05)
32.30 23.95
17.58
25.45
32.81 24.07
19.70
26.56
35.75 29.16
25.87
29.44
36.10 28.97
25.62
29.40
36.62 29.77
26.61
30.23
35.70 29.20
25.41
29.20

๙
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560- 2562 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปี 2560
43.80
35.35
21.36
17.07
24.84

ปี 2561 ผลต่าง 60-61
40.78
-3.02
32.48
-2.87
23.98
+2.62
21.33
+4.26
27.83
+2.99

ปี 2562 ผลต่าง 61-62
35.17
-5.61
32.30
-0.18
23.95
-0.03
17.58
-3.48
25.45
-2.38

๑๐. ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
รายงานสรุปการศึกษาต่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลาดับที่
รายการ
จานวน
1 ศึกษาต่อสายสามัญ 71
2 ศึกษาต่ออาชีวศึกษา 38
3 ทางาน
3
รวม
112
ที่มา: งานแนะแนว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ร้อยละ
63.39
33.93
2.68
100.00

รายงานสรุปการศึกษาต่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
จานวน
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
25
ศึกษาต่ออาชีวศึกษา
2
รอประกาศผลการสมัคร TCAS 2 11
ทางาน
8
ยังไม่ตัดสินใจ
16
รวม
62
ที่มา: งานแนะแนว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ร้อยละ
40.32
3.23
17.74
12.90
25.81
100.00

11. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
๑๑.๑ จานวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 95 98 116 65 57 62
ศูนย์สืบค้น (ICT)
95 98 116 65 57 62

๑๐
แหล่งเรียนรู้
ลานออกกาลังกาย/ สนามกีฬา
ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง
หอประชุมหลังใหญ่/ หลังเล็ก
ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง ๑
ลานโดม

ม.1
95
95
95
95
95

ม.2
98
98
98
98
98

ม.3
116
116
116
116
116

ม.4
65
65
65
65
65

ม.5
57
0
57
57
57

ม.6
62
62
62
62
62

๑๑.๒ จานวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้
ม.1
วัดป่าบ้านเหล่า (วัดหลวงปู่ขาน) ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง 95
จังหวัดเชียงราย
วัดศรีดอยเรือง ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
95
วัดร่องหวาย ตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 95
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หน่ ว ยพั ฒ นา 95
คุณภาพชีวิต นพค.๓๕ ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
วนอุทยานน้าตกห้วยแม่สัก บ้านน้าตกพัฒนา ตาบลทุ่งก่อ อาเภอ 95
เวียงเชียงรุ้ง
วนอุทยานวัดเวียงเชียงรุ้ง ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
95
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
5

ม.2
98

ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
116 65 57 62

98
98
98

116 65 57
116 65 57
116 65 57

62
62
62

98

116 65 57

62

98
10
10

116 65 57
10 65 57
10 65 57

62
62
62

๑๑.๓ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่
1
2
3
4
5

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา จานวนนักเรียน จานวนครู
วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน จังหวัดเชียงราย
95
7
พระธาตุดอยเวา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เขตการค้าชายแดน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคา จังหวัดเชียงราย
หอฝิ่น จังหวัดเชียงราย

๑๑.๔ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ที่ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเขต 1 (พะเยา)
2 กว๊านพะเยาทะเลสาบน้าจืด จังหวัดพะเยา
3 อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง จังหวัดพะเยา

จานวนนักเรียน จานวนครู
98
6

๑๑
ที่ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา จานวนนักเรียน จานวนครู
4 วัดติโลกอาราม (วัดกลางน้ากว๊านพะเยา) จังหวัดพะเยา
5 วัดศรีโคมคา (วัดพระเจ้าตนหลวง) จังหวัดพะเยา
๑๑.๕ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จานวนนักเรียน จานวนครู
อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
116
6
วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย
วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหง จังหวัดสุโขทัย
ตลาดเมืองเก่า ๘๐๐ ปี กรุงสุโขทัย ถนนคนเดินสุโขทัย
โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดาริ จังหวัดสุโขทัย
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสังคโลกสุโขทัย บ้านทุ่งหลวง
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย
วัดนางพญา จังหวัดสุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มเตาเผาสังคโลก เตาทุเรียงบ้านป่ายาง จังหวัดสุโขทัย
กลุ่มเตาเผาสังคโลก เตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย
แหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น จังหวัดสุโขทัย

๑๑.๖ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
1
2
3
4
5

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จานวนนักเรียน จานวนครู
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
65
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวียงกุมกาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

๑๒
๑๑.๗ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ที่
1
2
3
4

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จานวนนักเรียน จานวนครู
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จังหวัดลาปาง
57
4
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง หรือ มิวเซียมลาปาง จังหวัดลาปาง
วัดพระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาร์ จังหวัดลาปาง

๑๑.๘ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่
1
2
3
4
5
6

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนตามกิจกรรมทัศนศึกษา
จานวนนักเรียน จานวนครู
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
62
4
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จังหวัดชลบุรี
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุรี
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Nation Science Museum) จังหวัดปทุมธานี
สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี

12. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ/ ปีการศึกษา 2562
แหล่งที่ได้รับ

จานวน ( บาท )
งบอุดหนุน
1,836,450.00
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
240,000.00
ภาษี
24,349.90
รายได้
1,409,658.66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ หนังสือ/ เครื่องแบบ/ อุปกรณ์การเรียน 1.607.729.00
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน
3,510,458.56
ที่มา : งานการเงิน วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖3

๑๓
13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง ต้อง
ดี
พอใช้ ดี
เร่งด่วน ปรับปรุง
มาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย 90.05
- ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีความซาบซึ้ง มี
อารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม จากการฝึกฝน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มี
คุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพอ่อนน้อม โอบอ้อมอารี เข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม ให้การช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน ใช้

๑๔
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบและคิดแบบองค์รวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับดีในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึกษาและพละศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
สถานศึกษาได้กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดาเนินงานของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ สถานศึกษาได้กาหนดจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ สถานศึกษามีโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางการบริหาร บุคลากร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนให้การยอมรับ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และบริหารจัดการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถานศึกษา ตามพันธกิจบริหารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ สถานศึกษามีการน า
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพรอบที่สองของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไข โดยมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียน เป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน มีการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่
ครอบคลุมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับ
การรับรองจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน ๗ กลุ่ มสาระการเรียนรู้มีคะแนน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๓๒ คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๘๐ ระดับคุณภาพพอใช้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๐ ระดับคุณภาพ
พอใช้ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๐ ระดับคุณภาพพอใช้ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับคุณภาพพอใช้ ศิลปะ มีคะแนนเชิง
ปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับคุณภาพพอใช้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเชิงปริมาณ
และเชิงพัฒนาการ ๑.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๐ ระดับคุณภาพพอใช้ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ
๑.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ระดับคุณภาพพอใช้ และด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ด้านการส่งเสริ มให้ครูผู้สอนได้รั บการพัฒนาด้านเทคนิควิธีสอน การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
ด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

๑๕
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการแสวงหาเทคนิควิธี หรือนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วนาข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ประกอบกับมีฐานะยากจน ทาให้ส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียน ไม่ค่อยมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ต้องออกไปทางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ทาให้เด็กต้องอาศัยอยู่กับญาติ
หรือบุคคลอื่นที่มิใช่ญาติ บางครอบครัวมีความแตกแยก
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางานประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวน รับจ้างทั่วไป ทาให้การดูแลเอาใจ
ใส่บุตรหลานได้ไม่เต็มที่
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้เรียนขาดแคลน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
จุดเด่น
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
- นักเรียนส่วนใหญ่กล้าแสดงออก เสียสละ สู้งาน
- นักเรียนส่วนมาก สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดจากยาเสพติดได้และมีทักษะชีวิตที่ดี
- นักเรียนส่วนใหญ่รักการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดสรรตารางการเข้าใช้ห้องศูนย์
สืบค้นข้อมูล
- ผู้เรียนมีทักษะ และวิธีการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยี/สื่อ ICT ได้อย่างน่าสนใจ
- ผู้เรียนมีความตั้งใจ และพยายามที่จะทากิจกรรมให้สาเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลามากและผลงานยังไม่เป็นที่น่า
พอใจ
๒) ด้านการจัดการศึกษา
- ครูประพฤติตน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึ กษา มีการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
- มีการบริหารจัดการบนพื้นที่พอเพียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์
ของโรงเรียนทุกประการ

๑๖
- จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ แ สดงแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม วิ ธี ก าร
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ โดยกาหนด
กรอบเวลาของการดาเนินงาน 4 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการดาเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ และมีการนาแผนสู่การปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนด
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- สถานศึกษาจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่มีการสร้างเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างหลากหลาย
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- นักเรียนส่วนใหญ่ช่วยบิดา มารดา ผู้ปกครองประกอบสัมมาชีพและหารายได้เสริมในช่วงวันหยุดเสาร์
อาทิตย์หรือเว้นว่างจากการเรียน
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
- บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยฉกรรจ์ มีความมุ่งมั่นและมีพลังที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
- พัฒนาความมั่นใจในตัวเองให้กับนักเรียนมากขึ้น
- ฝึกทักษะการอ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียน
- ฝึกทักษะในการนาเสนอ
- ฝึกทักษะการวางแผนในการทากิจกรรม
- นักเรียนมีความสนใจการสืบค้นข้อมูลเฉพาะที่ตนเองสนใจ ต้องหาวิธีการใหม่เพิ่มเติม และสร้างแนวคิด
ให้นักเรียน มีการพัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองอย่างหลายหลายช่องทาง
- ให้มีการปรับปรุงบรรยากาศการใช้ห้องสมุดให้เงียบสงบ น่าเข้าใช้บริการ
- เพิ่มจานวนหนังสือให้หลากหลายและครบจานวนตามความต้องการของผู้เรียน
- เพิ่มปริมาณคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ที่รับบริการให้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการนาเสนอผลงานผ่านสื่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตสื่อให้มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น
- ต้องเน้นให้นักเรียนตระหนักเห็นความสาคัญของการสอบระดับชาติ และการสอบวัดผลกลางภาค ปลาย
ภาค ของรายวิชาต่าง ๆ
๒) ด้านการจัดการศึกษา
- ครูควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาและควรการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- การประสานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
- ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรส่งแผนปฏิบัติการประจาปี ให้ตรงตามเวลาที่กาหนด
- งาน/กลุ่มสาระที่มีโครงการหลายโครงการ ควรจัดทาเป็นกิจกรรมรวมอยู่ในโครงการเดียวกันของงาน/
กลุ่มสาระนั้น ๆ
- ในการปฏิบัติงาน ควรประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ถูกต้อง และร่วมปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๑๗
- ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้น
- ควรจัดหา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้เรียนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู สู้งาน อย่างเป็นรูปธรรม
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
- การระดมทุนทางการศึกษาจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
- เปิดช่องทางการประสานงานโดยตรง ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานส่วนกลาง (อินเตอร์ /บล็อก หรือ
คอลัมน์ที่ปรึกษาโครงการ) เพื่อดาเนินงานตามนโยบายอย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

๑๘

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านตาม 3 มาตรฐานการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้มี 3 มาตรฐาน ดังนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม จึงได้ร่วมกันดาเนินการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรฐานการศึกษา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕62 แผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดถึงแผนพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ มีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมทักษะการอ่า น การคิดวิเคราะห์ การเขียน และ
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน ทุกรายวิชา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยทาโครงงานใน
รายวิชาต่างๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานสังคมศึกษา ฯลฯ และส่งเสริมพัฒนาครูให้
ได้รับการอบรม การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนามายกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬา โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โครงการพัฒนางานนาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการพัฒนางานอนามัย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น

๑๙
2. ผลการดาเนินงาน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๒.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๑ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณสูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผลการพัฒนา
1) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ร้อยละ ๙๔.๐๙ ของผู้เรียน มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
97.73
90.64
94.19
คณิตศาสตร์
99.19
91.76
95.48
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99.25
97.92
98.59
ภาษาต่างประเทศ
73.01
78.71
75.86
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99.05
95.06
97.06
การงานอาชีพ
99.28
99.93
99.61
ศิลปะ
99.73
91.1
95.42
สุขศึกษาและพลศึกษา
98.09
95.06
96.58
ค่าเฉลี่ย
95.66
92.52
94.09
วิชา

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 64.19
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 40.46
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.60
๒.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ค่า เป้า หมาย ร้ อยละ 81 ของผู้ เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้

๒๐
ผลการพัฒนา
1) ร้อยละ ๙๔.๐๙ ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 จานวน 113 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97
3) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5 จานวน 56 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี
ขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14
4) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานสังคมศึกษา 1 จานวน 24 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
ระดับดีขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100
5) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานสังคมศึกษา 2 ชั้น ม.6 จานวน 24 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ย ๔
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 78.28
๒.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วย
ตั ว เองและการท างานเป็ น ที ม เชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ม าใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ อาจเป็ น
แนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 71 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผลการพัฒนา
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 78.50
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 77.28
3) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 จานวน 113 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97
4) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.5 จานวน 56 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี
ขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14
5) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานสังคมศึกษา 1 จานวน 24 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
ระดับดีขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงานสังคมศึกษา 2 ชั้น ม.6 จานวน 24 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป เฉลี่ย ๔
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 78.28
๒.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

๒๑
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 71 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
ผลการพัฒนา
1) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 74.25 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.46
๒.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ กษาจากพื้ น ฐานเดิ ม ในด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะกระบวนการต่า งๆ รวมทั้ ง มี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 66 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้น
ไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผลการพัฒนา
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
ดังต่อไปนี้
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
วิชา
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
64.64
63.74
64.19
คณิตศาสตร์
56.92
57.27
57.10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63.21
67.70
65.46
ภาษาต่างประเทศ
35.53
45.38
40.46
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71.14
70.05
70.60
การงานอาชีพ
80.18
76.82
78.50
ศิลปะ
81.60
72.96
77.28
สุขศึกษาและพลศึกษา
82.60
86.06
84.33
ค่าเฉลี่ย
66.97
67.50
67.24
2) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.24 สูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๒.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ

๒๒
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้น
ไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทางาน
หรืองานอาชีพ
ผลการพัฒนา
1) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมีการเสนอแนวทางให้กลุ่มนักเรียน จัดกิจกรรมชุมนุมเกี่ยวกับทักษะ
อาชีพและการหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนจัดกิจกรรมและผ่านการฝึกทักษะ
และปฏิบัติงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนจัดกิจกรรมและผ่านการฝึก
ทักษะและปฏิบัติงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 92.31 เฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๕.๐๘
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 78.50
3) นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 112 คน ศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 97.32 และการทางานหรืองานอาชีพ จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.68
4) นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 62 คน ศึกษาต่อใน
ระดับ ชั้น ที่สู งขึ้น จ านวน 38 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 61.29 ทางานหรือ ทางานอาชีพ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
12.90 และที่ยังไม่ตัดสินใจ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๒.๑ การมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึก ษาก าหนด ผู้ เ รี ย นมี พ ฤติ ก รรมเป็น ผู้ ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับดี
ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดเป็นแบบอย่างได้
ผลการพัฒนา
1) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 96.96 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
98.44
85.73
92.09
คณิตศาสตร์
99.83
94.92
97.38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99.25
98.15
98.70
ภาษาต่างประเทศ
96.89
96.16
96.53
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97.71
95.37
96.54
การงานอาชีพ
100
99.8
99.90
ศิลปะ
99.73
93.8
96.77
วิชา

๒๓
วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
98.49
97.03
97.76
98.79
95.12
96.96

2) โรงเรียนดาเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยบูรณาการนโยบาย โครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม นามาพัฒนาแบบบูรณาการจนประสบความสาเร็จได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานพัฒนาคุณธรรมต่างๆ (รายละเอียดอยู่ใน ส่วนที่ ๔ ความโดดเด่นของสถานศึกษา)
๒.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ค่า เป้า หมาย ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มี ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไ ทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ผลการพัฒนา
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จานวน ๔๘๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมที่
เสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย ๔๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๙
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๖ จานวน ๓๖๕ คน เข้าศึกษาเรียนรู้
ในศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง ๓๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๑
๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จานวน ๔๘๕ คน แสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดย แต่งกายในชุดท้องถิ่น ๔๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๒
๒.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ
คุณภาพ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผลการพัฒนา
1) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๔๘๕ คน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่แบ่งแยกความ
แตกต่างทางสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ๔๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๙
2) ผู้ เรี ย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่มีคดีทะเลาะวิว าทเกี่ยวกับความ
แตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ นับถือศาสนาคริสต์ จานวน 25 คน ร่วมศึกษาและสอบ
ธรรมศึกษาในพุทธศาสนา จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100

๒๔
๒.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมี
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผลการพัฒนา
1) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๔๘๕ คน ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๔๘๕ คน มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๗
3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๔๘๕ คน มีจิตสังคม จานวน ๔๔๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๗๒
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๓.๑ สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๒ ค่าเฉลี่ยผลการเรียนภาษาอังกฤษภาพรวมระดับสถานศึกษา
๓.๓ ผล O-NET วิชาภาษาไทย/อังกฤษ
๓.๔ สรุปผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย
๓.๕ สรุปผลการทดสอบข้อสอบกลาง ม.๑,ม.๒
๓.๖ สรุปรายงานกิจกรรมค่ายวิชาการ
๓.๗ สรุปรายงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
๓.๘ ผลงาน และชิ้นงานนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)
๓.๙ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๑๐ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.๓ และ ม.๖
๓.๑๑ สรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๓.๑๒ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓.๑๓ รายงานสรุปการจัดกิจกรรมชุมนุม
๓.๑๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
๓.๑๕ รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
๓.๑๖ รายงานแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.๑๗ สรุปผลการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๓.๑๘ รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๓.๑๙ สมุดบันทึกความดี
๓.๒๐ รางวัลและผลงานของผู้เรียน
๓.๒๑ เกียรติบัตร
๓.๒๒ ภาพกิจกรรม

๒๕
4. จุดเด่น
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เฉลี่ยร้อยละ 67.24 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย
2) พัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
3) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการทางาน พบว่า ผู้เรียนที่จบหลักสูตรภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 97.๓๒
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรหลักที่พร้อมจะจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี
5. จุดควรพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่า จึงควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเร่งด่วน
2) ผลการทดสอบระดับชาติยังต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ จึงควรวิเคราะห์ผลการทดสอบและ
จัดระบบการนาผลการทดสอบระดับชาติมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลการสดสอบระดับชาติ อย่างเร่งด่วน
3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่
สอดคล้องกัน จึงควรนามาวิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกันมากขึ้น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สถานศึกษา ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น ดนตรีและนาฏศิลป์
โปงลาง ดนตรีไทย ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง ฯลฯ ให้มีมาตรฐานและสามารถเผยแพร่สืบสานสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนดในแต่ระดับชั้น
๖.๒ พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
๖.๓ พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็น ทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
๖.๔ พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

๒๖
๖.๕ พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ
๖.๖ พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
๖.๗ พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
๖.๘ พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนด
ไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีข้อมูลสารสนเทศ
ชัดเจน มีคาสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา ร่องรอยการดาเนินงานโครงการ การกากับ นิเทศ
ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และโครงการของสถานศึกษา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
๓ และผู้บริหารมีวิธีการในการกากับติดตามการดาเนินงานของครู เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการทางานร่วมกัน
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภาวะผู้นา
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ให้มีทัศนคติที่ดี
สนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินงาน
1) โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีคุณภาพมุ่งสู่
มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่ประทับใจโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม”

๒๗
พันธกิจ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ เจริญรอยตามแนววิถีพุทธ เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มี
ทักษะการดารงชีวิตและมีจิตสานึกรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้สู่สังคมโลก
จากการตรวจสอบแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอั ตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิ เทศภายใน การน าข้อมูล มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่ วนร่วมการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบระบบบริหารจั ดการคุณภาพของสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยอานวยการให้มีการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาค่า
เป้าหมายมาตรฐาน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อานวยการให้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดให้มีระบบบริหารและสารสนเทศ
4) กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

๒๘
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) จัดให้มีการทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Report; SAR) ตามระบบการประเมินคุณภาพภายใน
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
๒.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
ผลการดาเนินงาน
๑. จากการตรวจสอบ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน และมีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเช่น
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในหลักสูตรทวิศึกษา
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.24 สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๒
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิช าชีพ ระดั บ คุณ ภาพ พัฒ นาครู และบุ คลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
ผลการดาเนินงาน
๑. จากการตรวจสอบ การพัฒ นาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีชั่วโมงการอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนด (ปีละ ๒๐ ชั่วโมง/ PLC ) จานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. จากการตรวจสอบ การพัฒ นาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒ นาครู
รูปแบบครบวงจร/ คูปองครู จานวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ ทัศนศึกษา/ ศึกษาดูงาน จานวน ๔3
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

๒๙
ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบ รายงานแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจั ดการเรี ยนรู้อย่ างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย พบว่า มีจานวน ๖ แผนงาน/ โครงการ มีผ ลการ
ดาเนินการ ดังนี้คือ
1) แผนงาน/ โครงการ แผนงานระดมทุนทรัพยากรเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จัดลานพักผ่อน
และลานแสดงความสามารถของนักเรียน
2) แผนงาน/ โครงการแผนงานพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3) แผนพัฒนางานอนามัยและโภชนาการ
ผลการดาเนินงาน มีการส่งเสริมการออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพที่ดีของชุมชนโดยการจัดกิจกรรม เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอนครั้งที่ ๑
4) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลดการใช้พลังงาน
5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน มีการส่งเสริมงานด้านอาชีพ และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เช่นการปลูกพืชผักสมุนไพร
ภายในสถานศึกษา และให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน มีการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงาม ตามกิจกรรมห้องเรียนสะอาด
สิ่งแวดล้อมสวยงาม
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบ รายงานแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา พบว่า มีจานวน ๒ แผนงาน/ โครงการ มี
ผลการดาเนินการดังนี้คือ
1) แผนงาน/ โครงการ แผนงานพัฒ นากิจ กรรมสอนคอมพิว เตอร์เ กิ นมาตรฐานที่รัฐ จั ด ให้ ผลการ
ดาเนินงาน นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากการเรียนในรายวิชาและมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กับ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ "เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น" (Learn Education)
2) แผนงาน / โครงการ แผนพัฒนาส่งเสริมบริการสารสนเทศ ICT ผลการดาเนินงาน มีบริการ ICT
ให้กับนักเรียนการการเรียนและคาบว่างจากการเรียน

๓๐
๓. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๓.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis)
๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.๓ แผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๔ แผนการใช้งบประมาณ
๓.๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๖ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มงาน
๓.๙ โครงการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์
๓.๑๐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น
๓.๑๑ หลักสูตรสถานศึกษา
๓.๑๒ สถิติการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
๓.๑๓ รายงานสรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากร
๓.๑๔ ข้อมูลครูที่พัฒนาตนเองโดยการทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
๓.๑๕ ข้อมูลครูที่พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ
๓.๑๖ รายงานการประเมินตนเองของครูรายบุคคล
๓.๑๗ ID PLAN ของครูและบุคลากร
๓.๑๘ เอกสารหลักฐานที่เกิดจากการขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลังจากไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา/อบรม
๓.๑๙ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู บุคลากร
๓.๒๐ ข้อมูลการเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากร เช่น การมาศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่น การได้รับเชิญไป
เป็นวิทยากร การได้รับการคัดเลือกให้ไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ
๓.๒๑ ข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากร เช่น ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
๓.๒๒ แผนการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
๓.๒๓ หลักฐาน ร่องรอยต่างๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
๓.๒๔ นโยบาย/แผนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒๕ รางวัล/เกียรติบัตร
๓.๒๖ ภาพกิจกรรม
๔. จุดเด่น
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการปฏิบัติงานตาม
ระบบเดมมิ่ง (Demimg: PDCA; Plan, Do, Check, Act) ร่วมกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการใช้เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย มี
ส่ ว นร่ ว มในการวิเ คราะห์ จุ ด แข็ งจุ ด อ่ อ น (SWAT) ร่ ว มก าหนดวิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย ที่ ชั ด เจน มี ก ารปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย ในการรวบรวม

๓๑
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษา ที่มีผู้อานวยการสถานศึกษา และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ ตาแหน่ง พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานอีก 5 กลุ่มงาน รวมกันเป็นคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา 7 คน
๕. จุดควรพัฒนา
1) ควรส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการบริหาร
และการจัดการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2) ควรพัฒนาระบบนิเทศภายใน และใช้กระบวนการกากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในการดาเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) ควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารและการจัดการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๖. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร
๖.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
๖.๓ โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
๖.๔ โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
๖.๕ โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ยนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด าเนิ น การส่ ง เสริม ให้ ค รูจั ด การเรีย นรู้ ที่ เ น้น ผู้ เ รีย นเป็ น ส าคั ญ โดยการ
ดาเนินงาน/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา
มุ่งพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทาหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง เพศวิถี ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปรับ
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อ
การเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ครู
ทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างครู มีการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการตรวจให้คาแนะนาโดยคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ผลการดาเนินงาน
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการ

๓๒
เรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับคุณภาพ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยสามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
ผลการดาเนินงาน
1) ครูจานวน ๓๒ คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัด
กิจกรรมได้จริง
2) ครูจานวน ๓๒ คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียน/ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา
3) ครูจานวน ๓๒ คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4) ครูจานวน 29 คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 มีการพัฒนานวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่าง
ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการเผยแพร่
5) จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ต นเอง
กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ครูเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ และผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๓.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูจานวน ๓๓ คน
จากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ 97.06 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรัก ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓๓
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ
คุณภาพ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูจานวน ๓๓ คน
จากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ 97.06 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒ นาผู้ เรี ย น ระดั บคุณ ภาพ ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครู
จานวน ๓๒ คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
ครูจานวน ๓๒ คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลั บ เพื่อพัฒ นาและปรั บปรุงการจั ดการเรีย นรู้ ระดับคุณ ภาพ มีชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
1) ครูจานวน ๓๒ คนจากครู ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้ อ มูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2) จากการตรวจสอบ การนิเทศการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการนิเทศการสอนตามที่สถานศึกษากาหนด
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนาต่างๆ และ
มีจานวนชั่วโมงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๒๘ คนจาก ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕

๓๔
4) มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม งานบริ ห าร งานวิ ช าการในวัน จัน ทร์ เวลา 13.๓0 – 16.00 น. เพื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษางาน ทบทวนงานวิชาการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป
๓. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ แผนพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
๓.๓ แผนพัฒนางานการจัดการเรียนรู้
๓.๔ โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
๓.๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓.๖ การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
๓.๗ การรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
๔. จุดเด่น
1) เป็นสถานศึกษาที่มีจานวนครูตามเกณฑ์ที่กาหนด และสอนตรงสาขาวิชาและความสามารถพิเศษ
2) ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับยอดเยี่ยม
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๕. จุดควรพัฒนา
๕.๑ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน, ผู้ปกครองและชุมชน ในกระบวนการเรียนรู้
๕.๒ ผู้เรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนครู ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และการสอนออนไลน์ เพื่อให้มีเทคนิคใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและทันสมัย มาพัฒนานักเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
๖.๒ โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
๖.๓ โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน
๖.๔ โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง

๓๕
๖.๕ กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตาม
ระดับชั้น

๓๖

ส่วนที่ 3 จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ทาให้มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้ เรี ยนมี ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนตามหลั กสู ตร
สถานศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เฉลี่ย
ร้อยละ 67.24 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
2) พัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ มีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี
๑ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คื อ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
3) ความพร้ อมในการศึ กษาต่ อ การฝึ กการท างาน พบว่ า
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 97.๓๒

คุณภาพของผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดั บสถานศึ กษายั งอยู่ ใน
เกณฑ์ต่า จึงควรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การปรับปรุงหลั กสู ตรสถานศึกษา การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเร่งด่วน
2) ผลการทดสอบระดั บชาติ ยั งต่ ากว่ าระดั บเขตพื้ นที่
การศึ กษาและระดั บประเทศ จึ งควรวิ เคราะห์ ผลการ
ทดสอบและจัดระบบการนาผลการทดสอบระดับชาติมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดั บผลการสดสอบ
ระดับชาติ อย่างเร่งด่วน
3) ผลการประเมิ นการอ่ าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขี ยน กั บ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่
เกี่ ยวข้ อง ยั งไม่ สอดคล้ องกั น จึ งควรน ามาวิ เคราะห์
ปรับปรุงวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกันมากขึ้น

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา
กาหนด
2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรหลักที่พร้อมจะจัด
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ และผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สถานศึกษา ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น ดนตรีและ
นาฏศิลป์โปงลาง ดนตรีไทย ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง ฯลฯ
ให้มีมาตรฐานและสามารถเผยแพร่สืบสานสู่ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน

๓๗
จุดเด่น
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กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการปฏิบั ติงานตาม
ระบบเดมมิ่ง (Demimg: PDCA; Plan, Do, Check, Act)
ร่ ว มกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารใช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม การประชุ ม ระดมสมอง การประชุ ม กลุ่ ม
เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
(SWAT) ร่ ว มก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด
การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา และ
นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาให้
ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครู ผู้ ส อนสามารถจั ดการเรี ย นรู้ ได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย ในการ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานในการวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา
เป็นสถานศึกษา ที่มีผู้อานวยการสถานศึกษา
และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ๑ ตาแหน่ง พร้อมทั้งหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานอีก 5 กลุ่มงาน รวมกันเป็นคณะกรรมการ
บริหารงานสถานศึกษา 7 คน

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) ควรส่ งเสริ มสนั บสนุ น การมี ส่ วนร่ วมของบุ คลากรใน
สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการบริหาร
และการจั ดการ และการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2) ควรพัฒนาระบบนิเทศภายใน และใช้กระบวนการกากับ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในการดาเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) ควรพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ กระบวนการบริหาร
และการจั ดการ และการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1) เป็ น สถานศึกษาที่มีจ านวนครู ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด
และสอนตรงสาขาวิชาและความสามารถพิเศษ
2) ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จั ด การเรี ย นรู้ผ่ าน
กระบวนการคิดและปฏิบั ติจริ ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับยอดเยี่ยม
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมที่
จะจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ ง เรี ย นรู้ รวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
1) การมีส่วนร่วมของผู้เรียน, ผู้ปกครองและชุมชน ใน
กระบวนการเรียนรู้
2) ผู้เรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมและสนับสนุน ครู ในการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการสอนออนไลน์ เพื่อให้มี
เทคนิ ค ใหม่ ๆ ที่ มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย มาพั ฒ นา
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๓๘
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ได้ แ สวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารบริ ห าร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
4) มีชุมชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิช าชีพระหว่างครู แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู และผู้ เกี่ย วข้องมีการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้และให้
ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1) พัฒ นาให้ นั กเรี ย นมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
4) โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

๓๙
5) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง
5) กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้น
ตามระดับชั้น

๔๐

ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ
บริบทของโรงเรียน โดยได้ดาเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลการดาเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์
และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้ กับโรงเรียนมาโดยตลอด ดังมีรายการ
ต่อไปนี้
การพัฒนาแบบบูรณาการสู่โรงเรียนคุณธรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการดาเนินงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี อย่าง
เป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่ว ดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจและความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม
2) เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต
การดาเนินการ
1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ
๑.๑ ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
๑.๒ โครงงานพัฒนาจริยคุณ
๑.๓ การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
๑.๔ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๑.๕ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
๑.๖ คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
๑.๗ ครอบครัวคุณธรรม
2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการดาเนินการพัฒนาคุณ ธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบโครงงานคุณธรรม โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน โดยสังเขปคือ
๒.๑ การพัฒนาวิทยากรแกนนาของโรงเรียน โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิยุวพัฒน์
๒.๒ วิทยากรแกนนา อบรมขยายผลสู่ครูแกนนา โดยมีวิทยากรอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ มาเป็นพี่เลี้ยง
๒.๓ ครูแกนนา อบรมขยายผลสู่นักเรียนแกนนา โดยมีวิทยากรแกนนา เป็นพี่เลี้ยง
๒.๔ ครูแกนนาและนักเรียนแกนนา อบรมขยายผลสู่นักเรียนทั้งหมด โดยมีวิทยากรแกนนา เป็นพี่เลี้ยง
๒.๕ การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบโครงงาน
คุณธรรม
๒.๖ การนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์

๔๑
๒.๗ การสรุปและถอดบทเรียนการดาเนินการ เพื่อเป็นสารสนเทศสู่การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนในปีการศึกษา ต่อไป
3) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, วิถีพุทธชั้นนา มุ่งสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่งไตรสิกขา สู่ความเป็น
พุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งทาให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงาม มีความสุขจริงแท้ และอยู่ร่วมสังคมอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล สามารถนาโลกไปในวิถีที่ถูกต้อง/ วิถีแห่งธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต))
โรงเรี ย นเวี ย งเชี ย งรุ้ ง วิ ท ยาคม เป็ น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ รุ่ น ที่ ๕๐ พ.ศ.๒๕๕๐ และด าเนิ น งานร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ ๗ เป็น ๑ ใน ๑๐๐ โรงเรียนใน
ประเทศ ที่ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน
๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนาและพร้อมเข้าสู่การประเมินเป็น โรงเรียน
วิถีพุทธ พระราชทาน เพียงรอการประกาศรับสมัครจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4) การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง
การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง มีจุดเน้น ๕ จุดเน้น คือ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย จุดเน้นที่ 2 รัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ และจุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นทั้ ง 5 นั้น มีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้ เยาวชน
มีลักษณะที่ดีของคนไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยเห็น
คุ ณ ค่ า และแสดงออกถึ ง ความรั ก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ด าเนิ น ชี วิ ต
ตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายและจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12
ประการ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
จุดเน้น ทั้ง ๕ จุดเน้น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การมีวินัยต่อตนเองในเรื่องการแต่งกาย การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและดารงตนตามลัทธิความเชื่อหรือศาสนาของตน
5) ศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา ร่วมกับสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานพระพุทธศาสนา และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดมีศูนย์การเรี ยนรู้ธรรมศึกษาอาเภอ (1 โรงเรียน
1 ศูนย์การเรียนรู้อาเภอ)
ธรรมศึกษา คือ การเรี ย น การสอน การสอบธรรมสนามหลวงส าหรับคฤหั ส ถ์ห รื อบุ ค คลทั่ว ไป ที่ไม่ใ ช่
บรรพชิต (พระภิกษุสามเณร) ซึ่งธรรมศึกษานั้นเป็นหลักสูตรนักธรรมสาหรับฆราวาส เรียกว่า“ธรรมศึกษา” ในปัจจุบัน
มีการเรียนทั้งหมด 3 ชั้น คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี,ธรรมศึกษาชั้นโท,และธรรมศึกษาชั้นเอก
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดตั้งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นศูนย์
การเรียนรู้ธรรมศึกษาอาเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามประกาศสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษา (1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้อาเภอ) ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

๔๒
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ธรรมศึกษา มีครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ๒ รูป สอนในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก (มัธยม) และเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา ของอาเภอเวียงเชียง
รุ้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน
6) กิจกรรม “บวร”
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดาริหลักการ “บวร” ให้นาบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เป็นสายใยยึดเหนี่ยว
ชุมชนมาแต่อดีต ที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคมไทยดารงอยู่อย่างสันติสุขมาช้านาน มาใช้
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชน ในลักษณะ ๓ ประสาน เพื่อร่วมมือบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเกื้อกูล
กัน
สถาบันครอบครัว (บ้าน) ซึ่งประกอบด้วย ชาวบ้าน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน
สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ่ม หรือชมรมทาง
ศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายรวมถึงองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย
สถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) ประกอบด้วย ผู้อานวยการอาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ คณะครู
นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. สาธารณสุขตาบล เกษตรตาบล
เป็นต้น รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่น ๆ
หลัก “บวร” จึงหมายถึงการนาสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทา
หน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน กาหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด
สร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม น้อมนาพระราชดาริ โดยบูรณาการกิจกรรม “บวร” เข้ากับโครงการโรงเรียน
คุณธรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ ตาบลตามทะเบียนบ้าน มีการเลือกตั้ง “กานันน้อย” และคณะกรรมการประจา
ตาบล พร้อมกับมีครูประจาตาบล เพื่อประสานงานกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าอาวาส ในการดาเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน และกิจกรรมของชุมชน
ผลการดาเนินการ
1) ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี
ขึ้นไป (ผลการประเมินระดับ ๒-๓) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
98.44
85.73
92.09
คณิตศาสตร์
99.83
94.92
97.38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99.25
98.15
98.70
ภาษาต่างประเทศ
96.89
96.16
96.53
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97.71
95.37
96.54
วิชา

๔๓
วิชา
การงานอาชีพ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
100
99.8
99.90
99.73
93.8
96.77
98.49
97.03
97.76
98.79
95.12
96.96

2) คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ความสามัคคี
จิตอาสา และจิตสานึก
3) มีการดาเนินการตามโครงงานคุณธรรม ๒๐ โครงงาน แบ่งเป็นโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ๑๕
โครงงาน, โครงงานคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔ โครงงาน และโครงงานคุณธรรมของ
คณะบริหารสถานศึกษา ๑ โครงงาน
4) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลงานระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
5) นายสมรตน วิริจินดา ได้รับ เกียรติบัตร รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลงานระดับ
ดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๑

๔๔

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ที่ ๓๖๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒562
-------------------------------ตามที่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนาไปสู่การ
กาหนดให้ มีมาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้น ฐานขึ้ น ประกอบกับได้มี การประการใช้ กฎกระทรวงการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สาหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็ น แนวทางดาเนิ น งานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาแต่ล ะแห่ งจั ดให้ มีร ะบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดาเนิ น การเพื่อพัฒ นาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองให้ แก่
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกาหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่พิเศษของคณะครูและบุลากรทางการศึกษา รวมถึงการบรรจุและย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น ระบบ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย
1.
2.
3.
๔.
5.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
นายไพชยนต์ ออนตะไคร้

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหาร งานกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔๕
6.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
1๑.

นางสาวสุรางค์ อุสาหะ
นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
นางญาณิน วิริจินดา
นายเบญ เครือสาร
นายต่อตระกูล บุญปลูก
นายสมรตน วิริจินดา

1๒. นายธรรมรัตน์ นามศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานอานวยการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบาย
และจุดเน้น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา มีห น้าที่ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
4.
5.
๖.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
นายไพชยนต์ ออนตะไคร้
นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
นายสมรตน วิริจินดา

๗. นางญาณิน วิริจินดา

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินภายใน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินภายใน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดาเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน หลัง
การประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการประเมิน
เพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามเป้าหมายความสาเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้
วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ เ ห ม า ะ ส ม ข้ อ มู ล มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ผ ล
การประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
4.

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร
นายจรัญ ไชยวงค์ษา
นายไพชยนต์ ออนตะไคร้

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔๖
5. นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
๖. นายสมรตน วิริจินดา
๗. นางญาณิน วิริจินดา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินภายใน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
สถานศึกษา และข้อมูล ที่เ ป็ น ผลการประเมิ น ต่ างๆ ตลอดจนผลการประเมิน คุณภาพภายนอกและข้ อเสนอแนะ
รอบที่ผ่านมา ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
จัดทารายงานการประเมิน ตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสาเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. นายไพชยนต์ ออนตะไคร้
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๓. นายว่อง สันกว้าน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
4. นายณัฐชานนท์ อาทิตยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ กรรมการ
เทคโนโลยี
5. นางญาณิน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
๖. นางสุชาดา ควรคิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
๗. นายนิวัฒน์ กองแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
กรรมการ
ศึกษา/ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๘. นางสาวศศิมาภรณ์ วงค์เวียน หัวหน้างานวัดและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. นายจรัญ ไชยวงค์ษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานกิจการนักเรียน
๒. นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด
3. นายธวัช เหรียญทอง
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/เจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
๔. นางกานต์รวี จันธิมา
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. นายเลอเกียรติ จันธิมา
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. นายวีระพงษ์ กันทะเนตร
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
๗. นายพนม อินต๊ะ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔๗
๘. นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานกิจการ
นักเรียน

กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. นายเบญ เครือสาร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานอานวยการ
๒. นายวัลลภ คาวัง
หัวหน้างานอาคารสถานที่และนักการภารโรง
๓. นายเจต เพชราเวช
หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน
๔. นายต่อตระกูล บุญปลูก
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
๕. นางธีรนุช กองแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
6. นางสาวธมณณัฏฐ์ จันต๊ะมัง เจ้าหน้าที่การเงิน
๗. นางสุภรัตน์ อินต๊ะวิกูล
หัวหน้างานสารบรรณ
8. นางณัฐพร วันสาสืบ
เจ้าหน้าที่การบัญชี
๙. นางสาวรัชนิดา วงค์เนตร
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ/งานสวัสดิการและปฏิคม
๑๐. นายธรรมรัตน์ นามศิริ
หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและ
จุดเน้น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. นางสาวสุรางค์ อุสาหะ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ/
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
๒. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน
หัวหน้างานจัดการเรียนรู้
๓. นางสาววิชนี ศรีโชติ
ครูผู้สอนภาษาจีน
๔. นาวสาวประภัสสร แบสิ่ว
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. นางสาวชฎาวรรณ สุขัมสี
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. นายพีระฉัตร ใจน่าน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. นายสุริยา หนองผือ
เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
๘. นายธีรวัฒน์ เทพละ
หัวหน้างานทะเบียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีหน้าที่ ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะ
กิจที่สถานศึกษาจั ดเก็บ ตามนโยบาย ความจาเป็นเร่งด่วน หรือตามความจาเป็นของสถานศึกษา ตรวจสอบและ
ประมวลผลด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสารเทศอย่ า งเป็ น ระบบ เป็ น ปั จ จุ บั น และมี ค วามสะดวกใน
การใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยีและข้อมูล นายทะเบียน
สารสนเทศ
๒. นางญาณิน วิริจินดา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน ผู้ช่วยนายทะเบียน
ภายใน
๓. นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
4. นาวสาวประภัสสร แบสิ่ว เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน

๔๘
5. นายสุริยา หนองผือ

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา

ผู้ช่วยนายทะเบียน

6. คณะกรรมการรั บการประเมิน คุณ ภาพภายนอก มีห น้าที่ ติดตามความเคลื่ อนไหวในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร และให้ความร่วมมือ
อานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประกอบด้วย
๑. นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายจรัญ ไชยวงค์ษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานกิจการนักเรียน
กรรมการ
4. นายไพชยนต์ ออนตะไคร้
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ
กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖. นายธรรมรัตน์ นามศิริ
หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบาย กรรมการ
และจุดเน้น
๗. นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี กรรมการ
และข้อมูลสารสนเทศ
๘. นายสมรตน วิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร งานแผนงานและ
กรรมการและเลขานุการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๙. นางญาณิน วิริจินดา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

๔๙
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖2
ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
..........................................
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๒
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายทองคา ยาปะโลหิต)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

๕๐

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
………………………………………….
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ระดับปฐมวัย ระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕61 และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการมีส่ว นร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลั กในการเทีย บเคียงส าหรั บ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุ น กากับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

๕๑
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

๕๒
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๕๓

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
..............................................
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลง
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
๒๕61 และปรับค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนในชุม ชน ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึง
กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสั งกัดและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

๕๔
ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)
.......................................................
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ร้อยละ ๘๑ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ระดับดี
ขึ้นไป
2) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
3) ร้อยละ 71 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ร้อยละ 71 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
5) ร้อยละ 66 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
6) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีขึ้นไป
2) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๑ ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

๕๕
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๓.๓ ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ร้อยละ 81 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
รวม

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ๑-๓
ยอดเยี่ยม/ ยอดเยี่ยม/ ยอดเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

๕๖
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศค่าเป้าหมาย/ ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 256๒
๑. ค่าเป้าหมาย/ ระดับคุณภาพ เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
X
ระดับคุณภาพ
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
X<50
กาลังพัฒนา
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 50≥X<60 ปานกลาง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป - น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 60≥X<70
ดี
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป - น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 70≥X<80
ดีเลิศ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
X≥80
ยอดเยีย่ ม
๒. ค่าเป้าหมาย/ ระดับคุณภาพ เชิงคุณภาพ
พิจารณาระดับคุณภาพตามเอกสาร
- สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จากัด ๒๕๖๑.
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๖๒.
๓. การสรุ ป ผลการประเมิน ให้ ใช้ฐ านนิยม (mode) ของค่าเป้าหมายของแต่ล ะมาตรฐาน และสรุปเป็ น
คุณภาพที่เป็นองค์รวมรายมาตรฐาน ซึ่งเป็นการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ร้อยละ ๘๑ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ระดับดี
ขึ้นไป
เกณฑ์การพิจ ารณา ผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิด
คานวณ ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
0
กาลังพัฒนา
1
ปานกลาง
2
ดี
3
ดีเลิศ/ ยอดเยี่ยม
๒) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้

๕๗
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
0
กาลังพัฒนา
1
ปานกลาง
2
ดี
3
ดีเลิศ/ ยอดเยี่ยม
๓) ร้อยละ 71 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
๕) ร้อยละ 66 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระบบร้อยละ ระบบตัวเลข ระดับคุณภาพ
0-49
0
ไม่ผ่าน
50-54
1
ผ่าน
55-59
1.5
60-64
2
พอใช้
65-69
2.5
70-74
3
ดี
75-79
3.5
80-100
4
ดีเยี่ยม
๖) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
0
กาลังพัฒนา
1
ปานกลาง
2
ดี
3
ดีเลิศ/ ยอดเยี่ยม
๒) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) ร้อยละ 81 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

๕๘
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดั บ ยอดเยี่ ย ม มี เ ป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดชัด เจน สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึ ก ษา ความต้ อ งการชุ ม ชน นโยบายรั ฐ บาล แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เป็ น ไปได้ ใ นการปฏิ บั ติ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับ ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ระดับ ยอดเยี่ยม ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดั บ ยอดเยี่ยม พัฒนาครูและบุ คลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ระดับ ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดั บ ยอดเยี่ยม จั ดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริห ารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับ ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับ ยอดเยี่ยม ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ระดับ ยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ระดับ ยอดเยี่ยม ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ ยอดเยี่ยม มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๕๙
เอกสารอ้างอิง
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.
กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, ๒๕๖๑.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา, ๒๕๖๒.

๖๐

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๒
………………………………………….
โดยที่มีป ระกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 นโยบายการปฏิรู ป การศึกษาในทศวรรษที่ส องที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ฉบั บ ลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๑ จานวน ๓ มาตรฐาน
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ผู้ ป กครองและประชาชนในชุ มชน ให้ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกัน เพื่อนาไปสู่ การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้มีการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี การศึกษา ๒๕6๒ โดยได้รับการรับรองจากการประชุมของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ / 2563 วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึง
ประกาศผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองนี้ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 2563
(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

