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ค าน า 
  

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นผลส าเร็จจาก
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังได้แสดงถึงผลการวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน  เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สถานศึกษาอีกด้วย 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ในหมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ต่อไป 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ทุกท่าน ที่ร่วมกันด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเสียสละเวลาส่วนตน มาปฏิบัติงาน
ร่วมกันจนประสบความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดไว้ทุกประการ จึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ด้วยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 / 2565  วันที่ 28 เดือนมีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖5  ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 เห็นว่า โรงเรียนได้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา มีรายละเอียดที่ชัดเจน ได้พัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตามเป้าประสงค์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุก
ประการ 
 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา 2564 ทุก
ประการ และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการปฏิบัติงานไปวางแผนด าเนินการตามรายงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
 

 

(ลงชื่อ)        
(นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
      วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖5 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ตั้งเลขที่ 41 หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ทั่วไป) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน 512 คน  บุคลากร สายงานบริหาร จ านวน 2 
คน  ครูผู้สอน จ านวน 29 คน  บุคลากรอ่ืน จ านวน ๑๓ คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย 
ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PLC โดย  
WRK Model และระบบวงจรการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) ของเอดวาร์ด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) หรือวงจรชิวฮาร์ต (Shewhart Cycle) ของ วอล์ทเตอร์ 
ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) 
  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสื่อนวัตกรรมและการวัดประเมินผลที่หลากหลาย มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการบริหารและการจัดการโดยใช้ กระบวนการ 
PLC โดย  WRK Model และระบบวงจรการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) หรือวงจรชิวฮาร์ต (Shewhart Cycle) และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี มีระบบการ
บริหารและการจัดการที่ดีตามหลักวงจรเดมมิ่ง (PDCA) และครูมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ จุดพัฒนา คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเกณฑ์ที่
ต่ า ในขณะที่การบริหารจัดการต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย นอกจากนี้ ครูส่วนใหญ่ควรต้องหา
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น คือ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นครูมืออาชีพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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  ๑ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ตั้งเลขที่ 41 หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โทรศัพท์ 053-953-275, 
053-953-276  โทรสาร 053-953-276 อีเมลล์: wiangchiangrung41@gmail.com เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย  วุฒิการศึกษา
สูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาหลักสูตรและการสอน ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน  
 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า เลขที่ ๔๑ หมู่ที ่๑๒  บ้านเหล่าเจริญเมือง ต าบลทุ่ง
ก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ประมาณ ๑ กิโลเมตร และ
ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ ๓๖ กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ รับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย ๓๒ คน นักเรียนหญิง ๒๐ คน รวม ๕๒ คน 
โดยมีนายจ ารัส รอดพงษ์ ศึกษาธิการกิ่งอ าเภอเวียงชัย (ขณะนั้น) เป็นผู้ดูแลเบื้องต้น รวมทั้งรักษาการใน
ต าแหน่งครูใหญ่ และมีครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าบลทุ่งก่อ มาช่วยสอน หลังจาก
นั้นกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  
 การด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียน ในเบื้องต้นมีความยากล าบากมาก ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้น า
ชุมชน ข้าราชการ ประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดหาที่ดินประมาณ ๔๑ ไร่  โดยการบริจาคและซื้อ รวมทั้งการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ ในการขอเปิดเป็นโรงเรียน การสอนครั้ง
แรกได้ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดดงชัย ในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาสภาต าบลทุ่งก่อ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว ให้ ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน หลังจากนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมเจ้าสังกัด ในการจัดสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู  สนามกีฬาและมีการพัฒนามาโดยล าดับจนถึงปัจจุบัน 
  
  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชาวบ้าน อ าเภอเวียงเชียงรุ้งมีเนื้อที่ ๒๖๓.๓ 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 27,948 คน (พ.ศ.๒๕๖4) ความหนาแน่น 140.80 คนต่อตาราง
กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ตลาด วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ โปงลาง  
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ 50,๐๐๐ บาทต่อปี (ประมาณ 
4,200 บาทต่อเดือน)  
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน เนื่องจากอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาที่ยังอุดม
สมบูรณ์มาก มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ ากก มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน อาทิ อุทยานดอยพระบาท 
น้ าตกพัฒนา น้ าตก ตาดสายรุ้ง นอกจากทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ยังมีสถานที่ส าคัญ
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  ๒ 

 

ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานส าหรับน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกมากมาย เช่น โบราณสถานเมืองเก่าเวียง
เชียงรุ้ง แหล่งโบราณคดีไดโนเสาร์ยุคประวัติศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัดที่ส าคัญ เช่น   วัดป่าบ้านเหล่า วัดทุ่ง
ก่อ วัดดงชัย ที่ทางโรงเรียนสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมบุคลากรทางด้านวัฒนธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม ได้อีกด้วย  จึงถือได้ว่าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  มีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนได้ 
 ส่วนข้อจ ากัดของโรงเรียน เนื่องจากอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มี เขตติดต่อกับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
อ าเภอดอยหลวงและเชื่อมไปถึงอ าเภอเชียงของ ท าให้เกิดปัญหาการทะลักของยาเสพติด เยาวชนบางส่วนมี
ความเสี่ยงที่จะถูกชักชวนให้มีการเสพยาเสพติดได้ง่าย ท าให้เกิดการค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ชุมชนไม่เป็น
แบบอย่างด้านการงดใช้สุราในงานต่างๆ ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ของกลุ่มวัยรุ่นระหว่างหมู่บ้านได้ง่าย 
 
๒. ข้อมูลอาคารสถานที่  

๒.๑ อาคารเรียน 106 ต.       จ านวน  1  หลัง 
๒.๒ อาคาร   217 B (CS)     จ านวน  1  หลัง 
๒.๓ โรงฝึกงาน  เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, คหกรรม   จ านวน  3  หน่วย 
๒.๔ อาคารเรียน 216     จ านวน  1  หลัง 
๒.๕ บ้านพักผู้บริหาร       จ านวน  1  หลัง 
๒.๖ บ้านพักครู       จ านวน  7  หลัง  
๒.๗ บ้านพักลูกจ้างประจ า       จ านวน  1  หลัง 
๒.๘ ห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียน     จ านวน  6  หลัง 
๒.๙ โรงอาหาร (ก่ึงถาวร)     จ านวน  1  หลัง 
๒.๑๐ อาคารชั่วคราว  6  ห้องเรียน    จ านวน  1  หลัง  
๒.๑๑ อาคารเอนกประสงค์     จ านวน  1  หลัง 
๒.๑๒ สนามฟุตบอล      จ านวน  1  สนาม 
๒.๑๓ สนามบาสเกตบอล     จ านวน  2  สนาม 
๒.๑๔ สนามวอลเล่ย์บอล     จ านวน  2  สนาม 
๒.๑๕ สนามตะกร้อ      จ านวน  2  สนาม 
๒.๑๖ สนามเปตอง      จ านวน  2  สนาม 
๒.๑๗ อาคารโดมเอนกประสงค์    จ านวน  1  หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. แผนผังโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 



  ๓ 

 

 
 

อาคารสถานที่ (ห้องในอาคาร) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
อาคาร 1  

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
111 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล/ โปงลาง  
112 ห้องกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  
113 ห้องกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
114 ห้องปฏิบัติการดุริยางค์  
115 พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้เวียงเชียงรุ้ง  
116 ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง/ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  

 
อาคาร 3 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
311 สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน  
312 ห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์งานสวัสดิการและเอกสารพัสดุ  
313 ห้องพยาบาล  

314-317 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  
318 ศูนย์อาเซียนศึกษา  
321 ห้องเรียนชั้น ม.4.1  
322 ห้องเรียนชั้น ม.4.2  
323 ห้องเรียนชั้น ม.4.3  
324 ห้องเรียนชั้น ม.5.1  
325 ห้องเรียนชั้น ม.5.2  
326 ห้องเรียนชั้น ม.5.3  
327 ห้องเรียนชั้น ม.6.2  



  ๔ 

 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
328 หอ้งเรียนชั้น ม.6.1  

 
อาคาร 4 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
411 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  
412 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  
413 ห้องปฏิบัติการเคมี  
414 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
415 ห้องประจ าการเวรครูชาย (กลางคืน)  
421 ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง  
422 ศูนย์ไกล่เกลี่ย ปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการ 1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา)  
423 ห้องเรียนดิจิทัล Learn Education (คณิตศาสตร์)  
424 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  
425 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องพักครูเทคโนโลยี  

 
อาคาร 5 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
511 ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน/ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
512 ห้องกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  

513-514 ห้องประชุมศรีทุ่งก่อ  
515 ห้องกลุ่มงานวิชาการ  
516 ห้องรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
517 ห้องกลุ่มงานกิจการนักเรียน และกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
518 ห้องกลุ่มงานอ านวยการ  
521 ห้องเรียนชั้น ม.1.1  
522 ห้องเรียนชั้น ม.1.2  
523 ห้องเรียนชั้น ม.1.4  
524 ห้องกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
525 ห้องเรียนชั้น ม.2.2  
526 ห้องเรียนชั้น ม.2.1  
527 ห้องเรียนชั้น ม.6.3  
528 ห้องกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย/ ห้องเรียนชั้น ม.1.3  
531 ห้องเรียนชั้น ม.3.1  
532 ห้องเรียนชั้น ม.3.2  
533 ห้องเรียนชั้น ม.3.3  
534 ห้องกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  



  ๕ 

 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
535 ห้องเรียนชั้น ม.3.4  
536 ห้องเรียนชั้น ม.2.3  
537 ห้องเรียนชั้น ม.2.4  
538 ห้องกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  

 
อาคารการงานอาชีพ 1 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
1 ห้องปฏิบัติการคหกรรม/ บัญชี  
2 ห้องปฏิบัติการช่าง  

 
อาคารการงานอาชีพ 2 

ห้อง ประเภท/การใช้งาน หมายเหตุ 
1 ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์และนาฏศิลป์  
2 ห้องพักครูทัศนศิลป์  
3 ห้องพักครูนาฏศิลป์  

 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

วิสยัทัศน์  
“โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีคุณภาพมุ่งสู่

มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่ประทับใจโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม”   

พันธกิจ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริม 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี  มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย  ภูมิใจในถิ่นฐาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ เจริญรอยตามแนววิถีพุทธ เป็นพลเมืองตามวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  มีทักษะการด ารงชีวิตและมีจิตส านึกรับผิดชอบ  และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคมโลก 

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้สู่สังคมโลก 

 
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย 
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1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก
และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลกและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารทางภาษา และทักษะกระบวนการคิดมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

3. นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อ และ นวัตกรรม ในการแสวงหาความรู้มี สุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคี กระตือรือร้นในการท างาน มีใจรักในวิชาชีพ มี
ความสุขในการท างานและอุทิศตนต่อส่วนรวมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเองและการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนจัดระบบการบริหารเน้นหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและให้ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ
นิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง   

6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
๕. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานอ่ืน ประกอบด้วย 

1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2) โรงเรียนสุขภาวะ 
3) โรงเรียนสีขาว 
4) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๙  
5) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
6) โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ 
7) โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิทีชฟอร์ไทยแลนด์ (ได้ครูมาช่วยสอน ๓ คน สาขา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) 
8) ห้องเรยีนดิจิทัล เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น มูลนิธิยุวพัฒน์ (จ านวน ๑ ห้องเรียน) 
9) โรงเรียนสุจริต 
10) โรงเรียนประชารัฐ 
11) โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
12) โครงการทรูปลูกปัญญา 
13) โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) 
14) โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
15) โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
16) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  
17) ห้องเรียนดนตรี 
18) ห้องเรียนกีฬา 
19) ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
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20) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) (สป.) 
21) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สป.) 
22) โครงการ To Be Number One (สพฐ.) 
23) โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.) 
24) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพฐ.) 
25) โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สสวท.) 
26) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา (สสวท.) 
27) โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้าน

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล (สสวท.) 
28) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
29) ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ 
30) สถานศึกษาพอเพียง 
31) โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
32) ทวิศึกษา 
33) ศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

 
๖. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 6.1 จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
คร ู

ผู้สอน 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

คร ู
อัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวม 

ปีการศึกษา 2564 1 1 29 2 2 1 8 44 
 

 
 

6.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ผู้อ ำนวยกำร 
2% 

รองผู้อ ำนวยกำร 
2% 

ครู 
66% 

ลกูจ้ำง 
5% 

พนกังำนรำชกำร 
5% 

ครูอตัรำจ้ำง 
2% 

เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
18% 

บุคลากรปีการศึกษา 2564 

ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู ลกูจ้ำง พนกังำนรำชกำร ครูอตัรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
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วุฒิการศึกษา ประถม ม.๓ ม.๖ ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

ปีการศึกษา 2564 1 2 2 20 19 44 
 

 
 

6.3 วิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 รวม 
ปีการศึกษา 2564 4 9 8 10 31 

 

 
ที่มา : งานบุคลากร วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖5 
 
 
7. ข้อมูลนักเรียน 

ประถม 
2% 

ม.๓ 
5% ม.๖ 

5% 

ปริญญาตรี 
45% 

ปริญญาโท 
43% 

วุฒิการศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา 2564 

ประถม ม.๓ ม.๖ ปริญญาตรี ปริญญาโท 

4, 13% 

9, 29% 

8, 26% 

10, 32% 

วิทยฐานะของบุคลากร 

ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 
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7.๑ จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  รวม  508  คน (การจัดแบ่งห้องเรียนในช่วงโรคติดต่อโคโร
น่า (COVID-19) ระบาด) 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 4 44 54 98 24.50 
ม.2 4 53 63 116 29.00 
ม.3 4 44 42 86 21.50 
รวม 12 141 159 300 25.00 
ม.4 3 29 40 69 23.00 
ม.5 3 37 44 81 27.00 
ม.6 3 21 37 58 19.33 
รวม 9 87 121 208 23.11 

รวมทั้งหมด 21 228 280 508 24.19 
ที่มา : งานวิชาการ วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5 (ข้อมูลวันที่ 23 มิถุนายน 2564) 
 
8. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดีขึ้นไป  (ระดับผล
การเรียน ๓-๔) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2564 

 
8.1 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕64 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 76.41 80 54.12 75.64 95.42 100 80.27 
คณิตศาสตร์ 79.83 92.03 52.94 69.15 59.82 81.71 72.58 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

76.07 77.52 90.91 55.87 49.3 81.25 71.82 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

71.56 52.99 68.85 81.42 50.38 91.89 69.52 

สุขศึกษาและพลศึกษา  83.04 72.13 80.2 92.92 95.42 96.51 86.70 
ศิลปะ 98.17 92.86 87.95 98.23 97.53 100 95.79 
การงานอาชีพ 93.94 76.98 78.99 92.75 64.2 96.49 83.89 
ภาษาต่างประเทศ 57.48 51.21 58.82 45.58 76.34 59.01 58.07 



  ๑๐ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 636.5 595.72 572.78 611.56 588.41 706.86 77.33 

เฉลี่ย 79.56 74.47 71.60 76.45 73.55 88.36 77.33 
 
8.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 58.16 90.29 78.05 77.58 95 53.42 75.42 
คณิตศาสตร์ 61.67 96.92 68.75 73.33 75.73 86.42 77.14 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17.41 91.42 54.88 59.09 60.8 81.78 60.90 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

65.69 94.09 75.71 65.49 74.29 98.81 79.01 

สุขศึกษาและพลศึกษา  85.47 85.45 98.86 94.83 93.53 96.43 92.43 
ศิลปะ 92.66 94.59 76.67 90.6 39.51 94.55 81.43 
การงานอาชีพ 61.03 99.31 86.29 100 97.53 93.51 89.61 
ภาษาต่างประเทศ 61.22 97.07 63.75 61.97 74.01 81.53 73.26 

รวม 503.31 749.14 602.96 622.89 610.4 686.45 78.65 
เฉลี่ย 62.91 93.64 75.37 77.86 76.30 85.81 78.65 

ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5 
 
9. ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายวิชาในระดับดีขึ้นไป  (ระดับ
ผลการประเมิน ๒-๓) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2564 

 
9.1 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕64 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 99.49 92.73 95.29 100 100 100 97.92 
คณิตศาสตร์ 100 96.38 94.12 100 100 100 98.42 



  ๑๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

96.01 100 97.63 100 99.3 100 98.82 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

99.05 97.44 93.99 100 100 100 98.41 

สุขศึกษาและพลศึกษา  100 97.54 92.08 100 100 100 98.27 
ศิลปะ 99.08 96.83 98.8 100 100 100 99.12 
การงานอาชีพ 99.24 99.28 97.83 100 100 98.25 99.10 
ภาษาต่างประเทศ 98.98 96.36 99.11 99.12 99.62 100 98.87 

เฉลี่ย 98.98 97.07 96.11 99.89 99.87 99.78 98.62 
 
9.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 99.49 94.17 92.68 100 95.71 89.04 95.18 
คณิตศาสตร์ 99.17 97.69 93.75 100 97.09 100 97.95 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

99.68 94.97 93.5 100 96.8 100 97.49 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

98.53 97.73 95.48 100 96.43 98.81 97.83 

สุขศึกษาและพลศึกษา  99.15 95.45 97.73 100 95.68 100 98.00 
ศิลปะ 99.08 95.5 93.33 100 95.06 98.18 96.86 
การงานอาชีพ 100 98.62 92.74 100 96.3 97.4 97.51 
ภาษาต่างประเทศ 100 98.37 96.25 100 97.47 100 98.68 

รวมจ านวน 99.39 96.56 94.43 100.00 96.32 97.93 97.44 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒ 

 

10. ข้อมูลผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนแต่ละรายวิชาในระดับดีขึ้นไป  (ระดับ

ผลการประเมิน ๒-๓) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2564 
 
10.1 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕64 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 99.49 85.45 72.94 96.79 100.00 100.00 92.45 
คณิตศาสตร์ 91.60 96.38 89.41 92.55 95.54 100.00 94.25 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

95.40 99.71 96.84 98.12 99.65 100.00 98.29 

ภาษาต่างประเทศ 98.98 96.06 95.56 94.69 97.33 98.14 96.79 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

99.05 93.59 92.90 100.00 100.00 98.65 97.36 

การงานอาชีพ 99.24 99.28 93.48 98.55 100.00 98.25 98.13 
ศิลปศึกษา 99.08 96.83 97.59 100.00 98.77 100.00 98.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94.64 89.34 83.17 100.00 98.47 98.84 94.08 

รวม 97.40 95.60 92.11 97.36 98.68 99.20 96.26 
 
10.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

เฉลี่ย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 86.73 90.29 85.37 92.73 95.71 100.00 91.81 
คณิตศาสตร์ 94.17 96.92 91.25 97.78 97.09 100.00 96.20 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

97.47 91.42 92.28 100.00 96.80 100.00 96.33 

ภาษาต่างประเทศ 100.00 97.07 95.83 94.44 96.75 100.00 97.35 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

93.63 94.09 90.40 100.00 97.86 97.62 95.60 

การงานอาชีพ 100.00 99.31 91.13 100.00 96.30 100.00 97.79 
ศิลปศึกษา 97.25 94.59 90.00 100.00 96.30 100.00 96.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94.02 85.45 92.05 100.00 96.40 100.00 94.65 

รวม 95.71 93.99 91.84 97.39 96.70 99.76 95.90 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5 
 



  ๑๓ 

 

11. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ประจ าปีการศึกษา 2564  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย 
(91) 

ภาษาอังกฤษ 
(93) 

คณิตศาสตร์ 
(94) 

วิทยาศาสตร์ 
(95) 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.17 28.07 23.55 29.75 
คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 46.97 27.53 21.69 29.69 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.58 32.03 25.26 32.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด  52.13 30.79 24.75 31.67 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค  54.30 31.91 25.48 32.60 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560 - 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา 
ปี 

2560 
ปี 

2561 

ผลตา่ง 
2560-

61 

ปี 
2562 

ผลตา่ง 
2561-

62 

ปี 
2563 

ผลตา่ง 
2562-

63 

ปี 
2564 

ผลตา่ง 
2563-

64 

ภาษาไทย 41.77 52.92 11.15 50.45 -2.47 53.58 3.13 52.17 -1.41 

ภาษาอังกฤษ 27.26 27.66 0.4 28.04 0.38 31.81 3.77 28.07 -3.74 

คณิตศาสตร ์ 22.74 26.69 3.95 21.75 -4.94 21.78 0.03 23.55 1.77 

วิทยาศาสตร ์ 30.27 34.18 3.91 28.38 -5.8 28.82 0.44 29.75 0.93 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย 
(01) 

สังคมฯ 
(02) 

ภาษาอังกฤษ 
(03) 

คณิตศาสตร์ 
(04) 

วิทยาศาสตร์ 
(05) 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 44.98 35.36 22.21 18.57 28.06 
คะแนนเฉลี่ยระดับขนาดโรงเรียน 42.90 35.03 21.71 17.99 27.04 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.49 37.79 27.21 22.24 29.52 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด  47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค  49.90 38.49 27.79 23.60 30.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 
 



  ๑๔ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560- 
2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา 
ปี 

2560 
ปี 

2561 

ผลตา่ง  
ปี 

2562 

ผลตา่ง  
ปี 

2563 

ผลตา่ง  
ปี 

2564 

ผลตา่ง  
2560-

61 
2561-

62 
2562-

63 
2563-

64 
ภาษาไทย 43.8 40.78 -3.02 35.17 -5.61 38.3 3.13 44.98 6.68 

สังคมศึกษา 35.35 32.48 -2.87 32.3 -0.18 32.5 0.2 35.36 2.86 

ภาษาอังกฤษ 21.36 23.98 2.62 23.95 -0.03 23.9 -0.05 22.21 -1.69 

คณิตศาสตร ์ 17.07 21.33 4.26 17.58 -3.75 22 4.42 18.57 -3.43 

วิทยาศาสตร ์ 24.84 27.83 2.99 25.45 -2.38 28.69 3.24 28.06 -0.63 

 
๑2. ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 

รายงานสรุปการศึกษาต่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

ห้อง ศึกษาต่อ วรค ศึกษาต่อท่ีอ่ืนๆ ประกอบอาชีพ ติดต่อไม่ได้ รวม 
3.1 13 8 1 0 22 
3.2 13 2 2 4 21 
3.3 17 0 0 3 20 
3.4 13 2 0 3 18 
รวม 56 12 3 10 81 

ร้อยละ 83.95 16.05   
 
รายงานสรุปการศึกษาต่อ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

ห้อง ศึกษาต่อ ต่อสายอาชีพ ประกอบอาชีพ รวม 
6.1 25 0 1 26 
6.2 5 3 10 18 
6.3 0 6 5 11 
รวม 30 9 16 55 

ร้อยละ 54.55 16.36 29.09   
 ที่มา: งานแนะแนว วันที่ 5 เมษายน 2565 
 
 



  ๑๕ 

 

13. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
๑3.๑ จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 98 116 86 69 81 58 
ศูนย์สืบค้น (ICT) 98 116 86 69 81 58 
ลานออกก าลังกาย/ สนามกีฬา 98 116 86 69 81 58 
ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง 98 116 86 0 0 58 
หอประชุมหลังใหญ่/ หลังเล็ก 98 116 86 69 81 58 
ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง ๑ 98 116 86 69 81 58 
ลานโดม 98 116 86 69 81 58 
ห้องเรียน Digital Learn Education 98 116 86 0 0 0 
 

๑3.๒ จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
วัดป่าบ้านเหล่า (วัดหลวงปู่ขาน) ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียง
รุ้ง จังหวัดเชียงราย 

98 116 86 69 81 58 

วัดศรีดอยเรือง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 

98 116 86 69 81 58 

วัดร่องหวาย ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย 

98 116 86 69 81 58 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิต นพค.๓๕ ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

98 116 86 69 81 58 

วนอุทยานน้ าตกห้วยแม่สัก บ้านน้ าตกพัฒนา ต าบลทุ่งก่อ 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

98 116 86 69 81 58 

วนอุทยานวัดเวียงเชียงรุ้ง ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 98 116 86 69 81 58 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 0 0 0 69 81 58 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 0 0 0 69 81 58 
ที่มา : งานแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 เมษายน ๒๕๖5 
 
14. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ/ ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
งบอุดหนุน 1,736,310.44 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 235,500.00 



  ๑๖ 

 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
ภาษ ี 19,189.56 
รายได้ 1,219,568.15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ หนังสือ/ เครื่องแบบ/ อุปกรณ์การเรียน 1,406,692.00 

รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน 4,617,260.15 
ที่มา : งานการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2565 
 
15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (25 มกราคม ๒๕๕๗) 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค ์     √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น     √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                     เป็นส าคัญ 

    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                     และต้นสังกัด 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
                 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

    √ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                   ของสถานศึกษา 

    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                    รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 

    √ 



  ๑๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

                   กับแนวการปฏิรูปการศึกษา 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย 90.05 
  - ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง            ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
 จุดเด่น 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีความ
ซาบซึ้ง มีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม จากการฝึกฝน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ มีคุณลักษณะของการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพอ่อนน้อม โอบ
อ้อมอารี เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพ่ือส่วนรวม ให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน ช่วยท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็น
ระบบและคิดแบบองค์รวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การด าเนินงานของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ สถานศึกษาได้ก าหนดจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ สถานศึกษามีโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางการบริหาร บุคลากร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนให้การยอมรับ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และบริหารจัดการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มี
คุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา ตามพันธกิจบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีการน าข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพรอบที่สองของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความ
เป็นครู สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียน เป็นรายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 



  ๑๘ 

 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน มีการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ และได้รับการรับรองจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนน O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๓๒ คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๘๐ ระดับคุณภาพพอใช้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๐๓ คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๒๐ ระดับคุณภาพพอใช้ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๐ ระดับ
คุณภาพพอใช้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ 
ระดับคุณภาพพอใช้ ศิลปะ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ระดับคุณภาพพอใช้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๐ ระดับคุณภาพพอใช้ 
ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ๑.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ระดับคุณภาพพอใช้ และด้าน
การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ด้านการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีสอน การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ ด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบครบวงจร
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ด้านการแสวงหาเทคนิควิธี หรือนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
รายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ และวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     ไม่มี 
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ประกอบกับมีฐานะยากจน ท าให้
ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน ไม่ค่อยมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ต้องออกไปท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพ ท าให้เด็ก
ต้องอาศัยอยู่กับญาติหรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติ บางครอบครัวมีความแตกแยก 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน รับจ้างทั่วไป ท าให้การ
ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานได้ไม่เต็มที่ 



  ๑๙ 

 

 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้เรียนขาดแคลน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     ไม่มี 
 จุดเด่น 
  ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  - นักเรียนส่วนใหญ่กล้าแสดงออก เสียสละ สู้งาน 
  - นักเรียนส่วนมาก สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดจากยาเสพติดได้และมีทักษะชีวิตที่ดี 
  - นักเรียนส่วนใหญ่รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
  - นักเรียนสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการจัดสรรตารางการเข้าใช้ห้อง
ศูนย์สืบค้นข้อมูล 
  - ผู้เรียนมีทักษะ และวิธีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี/สื่อ ICT ได้อย่างน่าสนใจ 
  - ผู้เรียนมีความตั้งใจ และพยายามที่จะท ากิจกรรมให้ส าเร็จ แม้ว่าจะใช้เวลามากและผลงานยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ 
  ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  - ครูประพฤติตน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  - มีการบริหารจัดการบนพ้ืนที่พอเพียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนทุกประการ 
  - จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดย
ก าหนดกรอบเวลาของการด าเนินงาน 4 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ร่วมกันคิดวิเคราะห์ และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - สถานศึกษาจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่มีการสร้างเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างหลากหลาย 
  ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
  - นักเรียนส่วนใหญ่ช่วยบิดา มารดา ผู้ปกครองประกอบสัมมาชีพและหารายได้เสริมในช่วง
วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเว้นว่างจากการเรียน 
  ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  - บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นวัยฉกรรจ์ มีความมุ่งมั่นและมีพลังที่จะพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  - พัฒนาความม่ันใจในตัวเองให้กับนักเรียนมากข้ึน 
  - ฝึกทักษะการอ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียน 



  ๒๐ 

 

  - ฝึกทักษะในการน าเสนอ 
  - ฝึกทักษะการวางแผนในการท ากิจกรรม 
  - นักเรียนมีความสนใจการสืบค้นข้อมูลเฉพาะที่ตนเองสนใจ ต้องหาวิธีการใหม่เพ่ิมเติม และสร้าง
แนวคิดให้นักเรียน มีการพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเองอย่างหลายหลายช่องทาง 
  - ให้มีการปรับปรุงบรรยากาศการใช้ห้องสมุดให้เงียบสงบ น่าเข้าใช้บริการ 
  - เพ่ิมจ านวนหนังสือให้หลากหลายและครบจ านวนตามความต้องการของผู้เรียน 
  - เพ่ิมปริมาณคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ที่รับบริการให้มากขึ้น 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการน าเสนอผลงานผ่านสื่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตสื่อให้มีความหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเผยแพร่ให้มากยิ่งข้ึน 
  - ต้องเน้นให้นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญของการสอบระดับชาติ และการสอบวัดผลกลาง
ภาค ปลายภาค ของรายวิชาต่าง ๆ 
  ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  - ครูควรมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญาและควรการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
  - การประสานข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรส่งแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  - งาน/กลุ่มสาระที่มีโครงการหลายโครงการ ควรจัดท าเป็นกิจกรรมรวมอยู่ในโครงการเดียวกัน
ของงาน/กลุ่มสาระนั้น ๆ  
  - ในการปฏิบัติงาน ควรประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ถูกต้อง และร่วมปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 
  - ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น 
  - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากขึ้น 
  - ควรจัดหา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ 
  ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  - จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้ เรียนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 - ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญู สู้งาน อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 - การระดมทุนทางการศึกษาจากหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 - เปิดช่องทางการประสานงานโดยตรง ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานส่วนกลาง (อินเตอร์ /
บล็อก หรือคอลัมน์ที่ปรึกษาโครงการ) เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายอย่างถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 
 



  ๒๑ 

 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านตาม 3 มาตรฐานการศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้มี 3 มาตรฐาน ดังนั้น คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  จึงได้ร่วมกันด าเนินการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
๑. กระบวนการพัฒนา 

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ปฏิบัติจริงนั้น โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ใช้กระบวนการ 
PLC โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดย  WRK Model เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังแผนผังกระบวนการ
ต่อไปนี้ 

 



  ๒๒ 

 

แผนการด าเนินงาน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  (Professional Learning Community)  

โดย WRK Model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖4 
วัน เดือน 

ปี 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน
ชั่วโมง 

ก.ค. ๒๕๖4 ขั้นตอนที่ ๑ การมีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (Shares 
values & norms) PLC ครั้งที่ ๑ 
๑) ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพซึ่งเน้นที่นักเรียนหรือผู้เรียน 
๒) ก าหนดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยค านึงถึง
บริบทของโรงเรียน 
๓) ก าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของครู ผู้บริหาร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๔) ก าหนดค่านิยมและบรรทัดฐานโดยมุ่งเน้นที่ตัวนักเรียน
หรือผู้เรียน 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 

ก.ค. ๒๕๖4 ด าเนินตามขั้นตอนที่ ๑ ในวงกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ผู้บริหารและครูทุก
กลุ่มสาระ 

๒ 

ส.ค. ๒๕๖4 ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน (Collective focus on student learning) 
ประชุมครั้งที่ ๒ 
๑) ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน 
๒) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
๔) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู 
๕) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 
๖) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้โดยเพื่อนครู ผู้บริหาร 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 

ส.ค. ๒๕๖4 ด าเนินตามขั้นตอนที่ ๒ ในวงกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ผู้บริหารและครูทุก
กลุ่มสาระ 

๒ 

ก.ย. ๒๕๖4 ขั้นตอนที่ ๓ การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
ประชุมครั้งที่ ๓ 
๑) การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
๒) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และวิพากษ์แผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 



  ๒๓ 

 

วัน เดือน 
ปี 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 

๓) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
๔) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
๕) ช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างกัลยาณมิตรในการจัดการ
เรียนรู้ 
๖) การแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะใหม่ ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ 

ก.ย. ๒๕๖4 ด าเนินตามขั้นตอนที่ ๓ ในวงกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ผู้บริหารและครูทุก
กลุ่มสาระ 

๒ 

ต.ค. ๒๕๖4 ขั้นตอนที่ ๔ การชี้แนะหรือการให้ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advice) ประชุมครั้งที่ ๔ 
๑) เปิดใจรับค าแนะน าจากเพ่ือนครู  
๒) น าค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
๓) เปิดใจรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จ 
๔) น าค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
๕) สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
ยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 

ต.ค. ๒๕๖4 ด าเนินตามขั้นตอนที่ ๔ ในวงกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ผู้บริหารและครูทุก
กลุ่มสาระ 

๒ 

พ.ย. ๒๕๖4 ขั้นตอนที่ ๕ การสนทนาเพื่อสะท้อนผล (Reflection) 
ประชุมครั้งที่ ๕ 
๑) สนทนาร่วมกันระหว่างครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเก่ียวกับ
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 
๒) สนทนาร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ 
๓) สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
๔) สนทนาประเมินผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
๕) สนทนาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
๖) ก าหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีศึกษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 



  ๒๔ 

 

วัน เดือน 
ปี 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 

พ.ย. ๒๕๖4 ด าเนินตามขั้นตอนที่ ๕ ในวงกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ผู้บริหารและครูทุก
กลุ่มสาระ 

๒ 
 

ธ.ค. ๒๕๖4 ขั้นตอนที่ ๖ เงื่อนไขการสนับสนุน (Supportive 
Condition) 
๑) การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงจากผู้บริหาร 
๒) การส่งเสริม สนับสนุน และให้ก าลังใจจากผู้บริหาร 
๓) จัดสถานที่ส าหรับการพบกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
๔) จัดอาคาร สถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕) จัดเวลาส าหรับการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๖) จัดเวลาส าหรับกระบวนการ Lesson Study ๓ ขั้นตอน 
คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการ
ตรวจสอบ 
๗) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
๘) สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการจ าเป็น 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 

ม.ค. ๒๕๖5 ขั้นตอนที่ ๗ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) 
๑. การใช้ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลภายนอก 
๒. การจัดเก็บความรู้และน าความรู้สู่ขั้นตอนการท า 
๓. การน าเสนอความรู้ในฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ  
๔. การส่งเสริมความเจริญงอกงามของความรู้ผ่านทาง
วัฒนธรรมขององค์กรและกระตุ้นให้เกิดก าลังใจในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ 
๕. การถ่ายโอน แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ให้ทั่วถึงทั้ง
องค์กร 
๖. การประเมินคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา หรือความรู้ และ
ผลกระทบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้บริหารและคณะ
คร ู

๒ 

ม.ค  ๒๕๖5  
เป็นต้นไป 

ด าเนินตามขั้นตอนที่ ๗ ในวงกลุ่มสาระ แต่ละกลุ่มสาระ ผู้บริหารและครูทุก
กลุ่มสาระ 

๒ 

รวมจ านวนชั่วโมง PLC ๒6 

 
 



  ๒๕ 

 

โดยมีผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ได้จากรายงานสรุปการวิจัยของสถานศึกษา เรื่อง การใช้กระบวนการ 
PLC : WRK MODEL (Professional Learning Community : Wiangchiangrungwittayakom model ) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK MODEL และ 3) ศึกษาผลการใช้กระบวนการ 
PLC : WRK MODEL เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ PLC : WRK MODEL โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ครูผู้สอน จ านวน 38 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การทดสอบที (Paired Samples Test) ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับดีเยี่ยม และด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2. สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK MODEL ของครู
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดย
ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม และด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

3. ผลการเปรียบเทียบการใช้กระบวนการ PLC : WRK MODEL เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคมสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=14.200, p=.000) 

 
(สามารถลิงค์ QR code WRK Model สรุปผลการประเมินหรือรายงานการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละ

กลุ่มสาระ และตัวอย่างผลงานครูที่เกิดจากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ภาคผนวก) 
 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม WRK  Model และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕64 แผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา แผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดถึงแผนพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  โดยด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการที่วางไว้ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนายก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน ทุกรายวิชา  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ 
เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานสังคมศึกษา ฯลฯ และส่งเสริมพัฒนาครูให้ได้รับ
การอบรม การพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน ามายกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 



  ๒๖ 

 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โครงการพัฒนางานนาฏศิลป์ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนางานอนามัย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน โครงการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๒.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผู้เรียนมีทักษะ

ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘3 ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด 

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ร้อยละ 96.08  ของผู้เรียน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 92.45 91.81 92.13 
คณิตศาสตร์ 94.25 96.2 95.23 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.29 96.33 97.31 
ภาษาต่างประเทศ 96.79 97.35 97.07 
สังคมศึกษา 97.36 95.6 96.48 
การงานอาชีพ 98.13 97.79 97.96 
ศิลปศึกษา 98.71 96.36 97.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94.08 94.65 94.37 

ค่าเฉลี่ย 96.26 95.9 96.08 
 

2) ร้อยละ 77.84 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 70) และร้อยละ 96.55 ของผู้เรียน มี



  ๒๗ 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป (สูงกว่าค่า
เป้าหมายร้อยละ 83) 

3) ร้อยละ 74.86 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 65) และร้อยละ 98.18 ของผู้เรียน มี
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป  (สูงกว่าค่า
เป้าหมายร้อยละ 83) 

4) นักเรียนทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านของงานห้องสมุดและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 ๒.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 
 ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได ้
 ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ร้อยละ 98.03 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีข้ึนไป 

2) ร้อยละ 74.86 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 65) และร้อยละ 98.18 ของผู้เรียน มี
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป  (สูงกว่าค่า
เป้าหมายร้อยละ 83) 

3) ร้อยละ 66.36 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 65) และร้อยละ 98.16 
ของผู้เรียน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป (สูง
กว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 83)  

4) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป 
เฉลี่ย 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.61 
 

รายวิชา ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนได้ดีขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
โครงงานสังคมศึกษา 1 ม.๖ 18 18 100.00 
โครงงานสังคมศึกษา 2 ม.๖ 29 29 100.00 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.๓ 82 50 60.98 
โครงงานเทคโนโลยี ม.๕ 81 66 81.48 



  ๒๘ 

 

รายวิชา ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนได้ดีขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
รวม   210 163 85.61 

 
๒.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ 

ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 73 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป 
เฉลี่ย 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.61 

2) ร้อยละ 86.75 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี
การศึกษา ๒๕๖4 ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 75) 

3) ร้อยละ 88.61 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี
การศึกษา ๒๕๖4 ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดบั 3 ขึ้นไป (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 75) 

 
๒.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถ

ในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘3 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระดับดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้น
ไป เฉลี่ย 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 85.61 

2) ผู้เรียนที่เรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน ๑4 
รายวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 81.86  

 

ที ่ รายวิชา ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
ได้ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

1 การออกแบบเทคโนโลยี 2 ม.2 111 90 81.08 
2 การออกแบบเว็ปไซท์ด้วยภาษา HTML ม.3 85 79 92.94 
3 การออกแบบเทคโนโลยี 3 ม.3 85 78 91.76 
4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.5 81 72 88.88 



  ๒๙ 

 

ที ่ รายวิชา ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
ได้ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

5 วิทยาการค านวณ 3 ม.3 82 50 60.97 
6 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 82 50 67.07 
7 โครงงานเทคโนโลยี ม.5 81 66 81.48 
8 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 97 85 87.63 
9 คอมพิวเตอร์กับงานเอกสาร ม.1 97 94 96.91 

10 คอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก ม.2 109 92 84.40 
11 วิทยาการค านวณ 1 ม.1 98 82 83.67 
12 คอมพิวเตอร์กับงานน าเสนอ ม.1 98 95 96.94 
13 เทคโนโลยีสื่อผสม ม.2 103 75 72.82 
14 วิทยาการค านวณ 2 ม.2 103 66 64.08 
  รวม   1,312 1,074 81.86 

 
3) นักเรียนทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเข้ม เป็นวิชาสาระเพ่ิมเติม 
4) นักเรียนทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) ได้ค้นคว้าในห้องสมุดและห้องค้นคว้าทางสื่อเทคโนโลยี 

  
(สามารถลิงค์ QR code ทะเบียนการใช้เทคโนโลยีและสรุปรายงานการใช้เทคโนโลยี ที่ภาคผนวก) 

 
 ๒.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 67 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

๑) ปีการศึกษา ๒๕๖4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ 77.99 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ภาษาไทย 80.27 75.42 77.84 
คณิตศาสตร์ 72.58 77.14 74.86 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71.82 60.90 66.36 



  ๓๐ 

 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 69.52 79.01 74.26 
สุขศึกษาและพลศึกษา  86.70 92.43 89.57 
ศิลปะ 95.79 81.43 88.61 
การงานอาชีพ 83.89 89.61 86.75 
ภาษาต่างประเทศ 58.07 73.26 65.67 

ค่าเฉลี่ย 77.33 78.65 77.99 

 
๒.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน

ในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ 

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนมีการเสนอแนวทางให้กลุ่มนักเรียน จัดกิจกรรมชุมนุม
เกี่ยวกับทักษะอาชีพและการหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีนักเรียนจัด
กิจกรรมและผ่านการฝึกทักษะและปฏิบัติงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 97.99  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖
4 มีนักเรียนจัดกิจกรรมและผ่านการฝึกทักษะและปฏิบัติงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 96.32 เฉลี่ยปีการศึกษา 
๒๕๖3 ร้อยละ 94.93  
  
 กิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับทักษะอาชีพและการหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
จ านวน

สมาชิก/คน 

จ านวนคน
ผ่าน

กิจกรรม 

ร้อยละ 
ของคนผ่าน 

หมาย
เหตุ 

๑ ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 97 97 100   
๒ ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 110 104 94.54   
3 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 85 81 95.29   
4 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 69 69 100   
5 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 81 81 100   
6 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 56 56 100   
    498 488 97.99 

 
  



  ๓๑ 

 

 กิจกรรมชุมนุมเก่ียวกับทักษะอาชีพและการหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
จ านวน

สมาชิก/คน 

จ านวนคน
ผ่าน

กิจกรรม 

ร้อยละ 
ของคนผ่าน 

หมายเหตุ 

๑ ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 98 97 98.97   
๒ ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 103 97 94.17   
3 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 83 75 90.36   
4 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 69 69 100   
5 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 81 78 96.29   
6 ชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 55 55 100   

    489 471 96.32  
 

2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 86.75 

3) นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 81  คน 
ศึกษาตอ่ในระดับชั้นที่สูงขึ้น จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 83.95 

4) นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 55 คน 
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 ท างานหรือท างานอาชีพ จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.91 

 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับดีขึ้นไป ระดับคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น
แบบอย่างได ้

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ปีการศึกษา ๒๕๖4 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป (ผลการประเมิน ๒-๓) ร้อยละ 98.03 

 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ภาษาไทย 97.92 95.18 96.55 

คณิตศาสตร์ 98.42 97.95 98.18 



  ๓๒ 

 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.82 97.49 98.16 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.41 97.83 98.12 

สุขศึกษาและพลศึกษา  98.27 98.00 98.14 

ศิลปะ 99.12 96.86 97.99 

การงานอาชีพ 99.10 97.51 98.31 

ภาษาต่างประเทศ 98.87 98.68 98.77 

ค่าเฉลี่ย 98.62 97.44 98.03 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖5 
 

2) นักเรียนทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความดี และบันทึกความดีใน
สมุดบันทึกความดี โดยมีคณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ และทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3) นักเรียนทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยบูรณาการนโยบาย 
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม น ามาพัฒนาแบบบูรณาการจนประสบความส าเร็จ ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมต่างๆ (รายละเอียดอยู่ใน ส่วนที่ ๔ ความโดด
เด่นของสถานศึกษา) 
 

๒.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ
คุณภาพ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

๑. จากการสรุปรายงานของงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ปีการศึกษา ๒๕๖4 ผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จ านวน 508 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย 416 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.07  

๒. ปีการศึกษา ๒๕๖4 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ จ านวน 508 คน ส่วนใหญ่เข้า
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจ โดยเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘5.83 

๓. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 
๔. ผู้เรียนร้อยละ 92.13 เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
๕. ผู้เรียนร้อยละ 96.89 ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

 
(สามารถลิงค์ QR code สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าธง ที่ภาคผนวก) 



  ๓๓ 

 

๖. ปีการศึกษา ๒๕๖4 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๖ จ านวน 349 คน เข้า
ศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง ในเวลา 8 เดือน คิดเป็นร้อยละ 96.705 
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

เข้าใช้บริการศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง ปีการศกึษา ๒๕๖4 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

ม.1 96 91 95 96 95 92 94 90 95 

ม.2 111 101 110 109 107 105 102 109 108 

ม.3 85 81 83 82 84 84 81 83 80 

ม.6 57 55 57 56 55 52 56 57 55 

รวม 349 328 345 343 341 333 333 339 338 

ค่าเฉลี่ย 93.983 98.854 98.281 97.708 95.415 95.415 97.135 96.848 

         
96.705 

ที่มา : ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖5 
 

๒.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 83 ของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ระดับคุณภาพ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ 83.28  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย โดยพิจารณาจาก นักเรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and 
Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้านความความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
และด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

2) จากแฟ้มคดีกลุ่มงานกิจการนักเรียน ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
๒๕๖4 ไม่มีคดีทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน  เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งผู้เรียนทุกคนสามารถแสดงออกในความเป็นตัวตนของตนเองได้ และเป็น
ที่ยอมรับในโรงเรียน เช่น การแต่งแฟนซี เชียร์ลีดเดอร์ การจัดชุมนุม การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยสภานักเรียน 
ตลอดถึง กิจกรรมของนักเรียนเรียนร่วม 

 
(สามารถลิงค์ QR code ภาพกิจกรรมของผู้เรียนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ที่ภาคผนวก) 

 
 
 
 



  ๓๔ 

 

3) การจัดกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีการด าเนินการที่หลากหลาย ดังตาราง
ด้านล่าง 
กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
จ านวนสมาชิก/

คน 
จ านวนคนผ่าน

กิจกรรม 
ร้อยละ 

ของคนผ่าน 
๑ เทเบิลเทนนิส  10 10 100 
๒ Food and Beverage  14 14 100 
3 หนังท าเงิน  16 16 100 
4 Dek Show Port  4 4 100 
5 ตลาดนัดเวียงเชียงรุ้งออนไลน์  26 22 84.61 
6 Infographic Idea  11 11 100 
7 กระเป๋าพลาสติก  13 13 100 
8 หมากรุก   21 21 100 
9 สีสร้างสรรค์  12 11 91.66 

10 เลี้ยงกุ้งฝอย  16 16 100 
11 Try Your Best  12 12 100 
12 แต่งภาพสวยด้วย Lightroom  16 16 100 
13 มา ดอง กัน  10 9 90 
14 ซะป๊ะ ซะปัน  10 9 90 
15 ปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง  15 15 100 
16 ขนมท าง่าย  17 17 100 
17 ไม้มงคล   9 9 100 
18 เปตอง   17 13 76.47 
19 สร้างวินัย ด้วยการออมเงิน  15 13 86.66 
20 ดุริยางค์สากล  15 15 100 
21 นาฏศิลป์   15 15 100 
22 รักความสะอาด  30 30 100 
23 รด.จิตอาสา   17 17 100 
24 คนรักเก๊าไม้   14 14 100 
25 ยุวเกษตรกรน้อย   16 16 100 
26 เซปักตะกร้อ   21 21 100 
27 Net Idol Tiktok   13 13 100 
28 โลกสวยด้วยมือเรา   16 16 100 
29 งานอดิเรกสร้างเงิน   18 18 100 
30 รักประดิษฐ์   16 16 100 
31 นักเรียนทุนยุวพัฒน์   17 17 100 
32 ส่งต่อเรื่องราวดีๆของชีวิต   15 15 100 



  ๓๕ 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
จ านวนสมาชิก/

คน 
จ านวนคนผ่าน

กิจกรรม 
ร้อยละ 

ของคนผ่าน 
33 SRY TEAM   8 8 100 

 
กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อกิจกรรม จ านวนสมาชิก/
คน 

จ านวนคนผ่าน
กิจกรรม 

ร้อยละ 
ของคนผ่าน 

๑ ห้องเรียนสุขสันต์ 25 25 100 
๒ เชฟน้อยอร่อยเลิศ  21 21 100 
3 ธุรกิจหนังท าเงิน  19 19 100 
4 เล่าสู่กันฟัง  13 13 100 
5 ตลาดนัดเวียงเชียงรุ้ง(WRK)ออนไลน์  20 20 100 
6 เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาลัย  22 22 100 
7 ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก  15 13 86.66 
8 หมากรุกไทย/หมากล้อม   13 13 100 
9 DIY  15 13 86.66 

10 ถนอมอาหาร   28 26 92.85 
11 CHEM-IS-TRY  13 13 100 
12 กราฟิกดีไซด ์ 16 16 100 
13 ไม้มงคล  16 16 100 
14 รักษ์ห้องสมุด  12 12 100 
15 ปุ๋ยหมักกลับกอง  17 17 100 
16 ไม้ประดับ  15 15 100 
17 เพาะเมล็ดมอนสเตอร่า ไจแอนท์  13 13 100 
18 ดุริยางค์สากล (นักดุริยางค์สากล) 19 19 100 
19 นาฏศิลป์   16 14 87.5 
20 รักความสะอาด  25 25 100 
21 รด.จิตอาสา   17 17 100 
22 ยุวเกษตรกรน้อย   26 26 100 
23 ปลูกผักสวนครัว   15 15 100 
24 โลกสวยด้วยมือเรา   18 18 100 
25 หมอล าออนไลน์   13 12 92.30 
26 ลูกประคบสมุนไพร   8 7 87.5 
27 การเงินและการลงทุน 101   17 17 100 
28 โครเชต์และงานปักน่ารัก   16 16 100 

 
 



  ๓๖ 

 

4) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ทีน่ับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ทุกคน เข้า
ร่วมศึกษาและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โอ เอก คิดเป็นร้อยละ 100 

 
๒.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์

และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อืน่ 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประเมิน สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ผลการพัฒนา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการพัฒนาในภาพรวม
จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ร้อยละ 74.11 มี น้ าหนัก – ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ของแต่ละช่วงวัย 

2) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ร้อยละ 88.54 มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) 

4) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ 83.28  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย โดยพิจารณาจาก นักเรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and 
Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต อยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้านความความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
และด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

5) ผู้เรียนทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความดี และบันทึกความดีใน
สมุดบันทึกความดี โดยมีคณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ และทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
๓. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

๓.๑ สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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 2564 ชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
๓.๑๑ สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๓.๑๒ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๑๓ รายงานสรุปการจัดกิจกรรมชุมนุม 
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๓.๑๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
๓.๑๕ รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ./ มูลนิธิยุวพัฒน์) 
๓.๑๖ รายงานแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.๑๗ สรุปผลการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๓.๑๘ รายงานกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓.๑๙ สมุดบันทึกความดี 
๓.๒๐ รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
๓.๒๑ เกียรติบัตร 
๓.๒๒ ภาพกิจกรรม 

 
๔. จุดเด่น 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เฉลี่ยร้อยละ 
77.99 สูงกว่าค่าเป้าหมาย   

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ในปีการศึกษา 2562-
๒๕๖4 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3) พัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ในรายวิชาภาษาไทย มีพัฒนาการทางการเรียน
ที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-๒๕๖4 สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

5) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการท างาน พบว่า ผู้เรียนที่จบหลักสูตรภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.95  
   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรหลักที่พร้อมจะจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3) สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี 
 

๕. จุดควรพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผลการทดสอบระดับชาติยังต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ จึงควรวิเคราะห์ผลการทดสอบและ
จัดระบบการน าผลการทดสอบระดับชาติมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลการสดสอบระดับชาติ อย่างเร่งด่วน 
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ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษา ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น ดนตรีและ

นาฏศิลป์โปงลาง ดนตรีไทย ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียงรุ้ง ฯลฯ ให้มีมาตรฐานและสามารถเผยแพร่สืบสานสู่ชุมชนได้
อย่างยั่งยืน 
 

๖. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้  
๖.๑ พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
๖.๒ พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๖.๓ พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

๖.๔ พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 ๖.๕ พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่างๆ  
 ๖.๖ พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  
 ๖.๗ พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
 ๖.๘ พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
๑. กระบวนการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK 
Model อย่างต่อเนื่อง ที่พัฒนาร่วมกันกับครู ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ เป็นโมเดลที่เข้าใจง่าย และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากกระบวนการ PLC ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขับเคลื่อนและ
พัฒนา โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามวงจรพัฒนา PDCA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารได้ด าเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม  WRK Model    
 
(สามารถลิงค์ QR code คู่มือ กระบวนการ PLC โดย WRK Model  ที่ภาคผนวก) 
 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มี
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
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และพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างชัดเจน มีข้อมูลสารสนเทศชัดเจน  มีค าสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา ร่องรอยการ
ด าเนินงานโครงการ การก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และโครงการของสถานศึกษา  

มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ และผู้บริหารมี
วิธีการในการก ากับติดตามการด าเนินงานของครู เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการท างาน
ร่วมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภาวะผู้น า 
  ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ให้มี
ทัศนคติที่ดี สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ผลการด าเนินงาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย ด้วย
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK Model ที่พัฒนาร่วมกันกับครู ผู้บริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นโมเดลที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากกระบวนการ PLC 
ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขับเคลื่อนและพัฒนา โดยมีการด าเนินกิจกรรมตามวงจรพัฒนา PDCA อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม  WRK Model  

(สามารถลิงค์ QR code คู่มือ กระบวนการ PLC โดย WRK Model ที่ภาคผนวก)  
ซึ่งผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้

กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมจากประเด็นดังต่อนี้ 
1) โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดการศึกษาเป็น โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มี

คุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดย ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และบริหารจัดการที่ประทับใจ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม”   

 
พันธกจิ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรทวิศึกษา สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การส่งเสริม 



  ๔๐ 

 

3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใฝ่ดี   มีคุณธรรมและมีความเป็นไทย  ภูมิ ใจในถิ่นฐาน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและจิตใจบริการ เจริญรอยตามแนววิถีพุทธ เป็นพลเมืองตาม
วัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีทักษะการด ารงชีวิตและมีจิตส านึกรับผิดชอบ  และเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของสังคม
โลก 

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอนให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้สู่สังคมโลก 

จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา 
พบว่า สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ที่ประสบผลส าเร็จผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
และเฟสบุ๊คของโรงเรียน คือ https://chiangrung.ac.th/ :  https://www.facebook.com/school.wrk41 

 
๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมจากประเด็นดังต่อนี้ 

จากการตรวจสอบระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
วิทยาคม มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยอ านวยการให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
พิจารณาค่าเป้าหมายมาตรฐาน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) อ านวยการให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3) จัดให้มีระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

https://chiangrung.ac.th/
https://www.facebook.com/school.wrk41


  ๔๑ 

 

5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดให้มีการท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-

Assessment Report; SAR) ตามระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ ด้วยกระบวนการ PLC 
โดย  WRK Model มีข้ันตอนในการบริหารงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือตามกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วยกลุ่ม
งานบริหารงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารงานบริหารทั่วไป 

(สามารถลิงค์ QR code คู่มือ กลุ่มบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่มงาน ที่ภาคผนวก) 
 

๒.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึง การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได ้

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมจากประเด็นดังต่อนี้ 

๑. จากการตรวจสอบ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร และใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน และมีการประสานความร่วมมื อกับ
สถานศึกษาอ่ืนเช่น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในหลักสูตรทวิศึกษา 

๒. ปีการศึกษา ๒๕๖4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 77.99 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. การพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ PLC ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน และ มีผู้เชี่ยวชาญจากเขตพ้ืนที่การศึกษามาร่วมพัฒนา ดังสรุปรายงาน โดยภาพรวมการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า อยู่ในระดับ
มาก (M=4.20, SD=0.18) โดยเฉลี่ยด้านที่มากที่สุด คือ บริบทของหลักสูตร (M=4.38, SD=0.56) 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร (M=4.26, SD=0.58) ด้านผลผลิต (M=4.24, SD=0.63)   และ
ด้านปัจจัยในการใช้หลักสูตร (M=3.90, SD=0.59)  ตามล าดับ (สามารถลิงค์ QR code การประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ภาคผนวก) 

 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 



  ๔๒ 

 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมจากประเด็นดังต่อนี้ 

๑. จากการตรวจสอบ การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีชั่วโมงการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ปีละ 50 ชั่วโมง/ PLC ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ ทัศนศึกษา/ ศึกษาดูงาน 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ครูไดร้างวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher 
๔. ได้รับการคัดเลือกผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อนวัตกรรม 
4+6 โมเดล Bottom Up WRK จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  

๕. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมจากประเด็นดังต่อนี้ 

จากการตรวจสอบ รายงานแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย พบว่า มีจ านวน  ๖ แผนงาน/ โครงการ 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้คือ  

1) แผนงาน/ โครงการ แผนงานระดมทุนทรัพยากรเพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จัดลาน

พักผ่อน และลานแสดงความสามารถของนักเรียน 
2) แผนงาน/ โครงการแผนงานพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
3) แผนพัฒนางานอนามัยและโภชนาการ 
ผลการด าเนินงาน มีการส่งเสริมการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ  
4) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลดการใช้

พลังงาน 
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5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการด าเนินงาน มีการส่งเสริมงานด้านอาชีพ และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เช่นการปลูกพืชผัก

สมุนไพร ภายในสถานศึกษา และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
6) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน มีการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงาม ตามกิจกรรมห้องเรียน

สะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม 
 ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และมีการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในชั้นเ รียน
อย่างสม่ าเสมอ มีการปรับเพ่ิมจ านวนห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
ตลอดปีการศึกษา 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้

กระบวนการบริหารและการจัดการในภาพรวมจากประเด็นดังต่อนี้ 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ดังนี้ 
1. รับมอบหมายงานให้รายงานข้อมูลไปยังต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ได้ต้องการข้อมูลจากทาง

สถานศึกษา 
2. เตรียมข้อมูล เนื้อหา แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปสรุป วิเคราะห์ ประมวลผล 
3. รายงานข้อมูลตามโปรแกรมท่ีได้รับมอบหมาย เช่น DMC, Emis, Emes, Ecovid 19, SESA 
4. ติดตามการรายงานผล เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามก าหนดเวลา 
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งเก็บรวมรวมข้อมูล น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
โดยไดจ้ัดและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เช่น  การเพ่ิมคุณภาพคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเลินเอ็ดดูเคชั่น 
การติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และการเข้าถึงการใช้งานอย่างไม่จ ากัด ท าให้นักเรียน 
ผู้ปกครองและครูสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่น การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้น าสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การประเมินและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนหน้าเว็บ มาวางแผน ปรับปรุงการบริหารจัดการได้อย่าง
ทันท่วงท ี

จากการตรวจสอบ รายงานแผนงาน/ โครงการเกี่ยวกับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา พบว่า มีจ านวน ๒ 
แผนงาน/ โครงการ มีผลการด าเนินการดังนี้คือ  

1) แผนงาน/ โครงการ แผนงานพัฒนากิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ผล
การด าเนินงาน นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมจากการเรียนในรายวิชาและมีการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการ "เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น" (Learn Education) 
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2) แผนงาน / โครงการ แผนพัฒนาส่งเสริมบริการสารสนเทศ ICT ผลการด าเนินงาน มีบริการ 
ICT ให้กับนักเรียนการการเรียนและคาบว่างจากการเรียน 

3) ผู้เรียนที่เรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน 14 รายวิชา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 81.86 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ คือ ห้องประชุมที่มีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยี ห้องศูนย์ไอทีที่มีสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการ ท าให้การบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมาย  

5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ คือ เว็บไซต์ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จากเลินเอ็ดดูเคชัน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย และผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ
แรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
๓. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๓.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT  Analysis) 
๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.๓ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓.๔ แผนการใช้งบประมาณ 
๓.๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓.๖ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.๗ โครงการพฒันาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มงาน 
๓.๙ โครงการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ 
๓.๑๐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
๓.๑๑ หลักสูตรสถานศึกษา 
๓.๑๒ สถิติการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร 
๓.๑๓ รายงานสรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากร 
๓.๑๔ ข้อมูลครูที่พัฒนาตนเองโดยการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
๓.๑๕ ข้อมูลครูที่พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ 
๓.๑๖ รายงานการประเมินตนเองของครูรายบุคคล 
๓.๑๗ ID PLAN ของครูและบุคลากร 
๓.๑๘ เอกสารหลักฐานที่เกิดจากการขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลังจากไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา/

อบรม 
๓.๑๙ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู บุคลากร 
๓.๒๐ ข้อมูลการเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากร เช่น การมาศึกษาดูงานของหน่วยงานอ่ืน การได้รับ

เชิญไปเป็นวิทยากร การได้รับการคัดเลือกให้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ 
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๓.๒๑ ข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากร เช่น ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เลื่อนต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

๓.๒๒ แผนการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
๓.๒๓ หลักฐาน ร่องรอยต่างๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
๓.๒๔ นโยบาย/แผนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๓.๒๕ รางวัล/เกียรติบัตร 
๓.๒๖ ภาพกิจกรรม 

 
๔. จุดเด่น 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นวัตกรรมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK 
Model ภายใตห้ลักการปฏิบัติงานตามระบบเดมมิ่ง (Demimg: PDCA; Plan, Do, Check, Act) ร่วมกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีการใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWAT) ร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เป็นสถานศึกษา ที่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ ต าแหน่ง พร้อมทั้ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานอีก 5 กลุ่มงาน รวมกันเป็นคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา  7 คน  
 
๕. จุดควรพัฒนา 

1) ควรส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

2) ควรพัฒนาระบบนิเทศภายใน และใช้กระบวนการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในการ
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3) ควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารและการจัดการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
๖. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้  

๖.๑ มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร  
๖.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๖.๓ โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๖.๔ โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๖.๕ โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการ PLC : WRK Model โดยการด าเนินงาน/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ มีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา มุ่งพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง เพศวิถี 
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ปรับสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระหว่างครู มีการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการของเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับคุณภาพ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ครูจ านวน 37 คนจากครู 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

2) ครูจ านวน 37 คนจากครู 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียน/  ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา 

3) ครูจ านวน 37 คนจากครู 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



  ๔๗ 

 

4) ครูจ านวน 37 คนจากครู 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100  มีการพัฒนานวัตกรรมหรือเป็น
แบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

5) จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งระบบ ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป
องค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ และผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙ ครูได้มีการใช้ไอทอีย่างหลากหลาย (สามารถลิงค์ QR code การสอน
ในช่วงโรคระบาดโควิด-๑๙ ที่ภาคผนวก) 
 

๓.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม จากประเด็นดังต่อนี้ 

จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูจ านวน  
๓7 คนจากครู ๓7 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซต์โรงเรียน คือ   
https://chiangrung.ac.th/  และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรัก ที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ระดับคุณภาพ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม จากประเด็นดังต่อนี้ 

จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูจ านวน 
37 คนจากครู ๓7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกและจัดบรรยากาศห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และได้รับรางวัลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active 
Teacher 

 
 
 

https://chiangrung.ac.th/
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม จากประเด็นดังต่อนี้ 

จากการตรวจสอบ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่า ครูจ านวน ๓7 คนจากครู ๓7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูจ านวน ๓7 คนจากครู ๓7 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
 

๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ

เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คร ูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณา ผลการการใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวม จากประเด็นดังต่อนี้ 

1) ครูจ านวน ๓7 คนจากครู ๓7 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2) จากการตรวจสอบ การนิเทศการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  ๓7  คน คิดเป็นร้อยละ 100   มีการนิเทศการสอนตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนา
ต่างๆ และมีจ านวนชั่วโมงตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน ๓7 คนจาก ๓7 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

4) ในวันจันทร์ เวลา 13.๓0 – 16.00 น. เป็นคาบกิจกรรม PLC โดยแยกเป็น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการกลุ่มงานบริหาร, กลุ่มบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่ม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษางาน ทบทวนงานวิชาการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 



  ๔๙ 

 

5) ครูและบคุลากรในโรงเรียน บรรลุผลการด าเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยร้อยละ 
100 ตามสรุปรายงาน งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (สามารถลิงค์ QR 
code งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  ที่ภาคผนวก) 
 
๓. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ แผนพัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา 
๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.๓ แผนพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ 
๓.๔ โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
๓.๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๖ การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๗ การรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

 
๔. จุดเด่น 

1) เป็นสถานศึกษาที่มีจ านวนครูตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอนตรงสาขาวิชาและความสามารถพิเศษ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับยอดเยี่ยม 
3) ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK Model 
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ คร ูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
๕. จุดควรพัฒนา 

1) การมีส่วนร่วมของผู้เรียน, ผู้ปกครองและชุมชน ในกระบวนการเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนครู ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสอนออนไลน์ เพ่ือให้มีเทคนิคใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 
มาพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
๖. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้  

๖.๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.๒ โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๖.๓ โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  



  ๕๐ 

 

๖.๔ โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
๖.๕ กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้

สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑ 

 

ส่วนที่ 3  จุดเด่น  จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างเต็ม
ความสามารถและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ท าให้มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 
3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

และผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ในภาพรวม ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เฉลี่ยร้อยละ 77.99 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย   

2) ผู้ เรี ยนมี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิ ชา
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ปี
การศึกษา 2562-๒๕๖4 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3) พัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ  ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่   6  ในรายวิชาภาษาไทย มี
พัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

4)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-๒๕๖4 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

5) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการท างาน พบว่า 
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓) ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
83.95  
 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) ผู้ เรี ยนมี คุณลั กษณะ และค่ านิ ยมที่ ดี  ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และบุคลากรหลักที่พร้อมจะ

คุณภาพของผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ผลการทดสอบระดับชาติยังต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับประเทศ จึงควรวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบและจัดระบบการน าผลการทดสอบระดับชาติ
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลการสด
สอบระดับชาติ อย่างเร่งด่วน 

 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สถานศึกษา ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น ดนตรี
และนาฏศิลป์โปงลาง ดนตรีไทย ศูนย์ภูมิปัญญาเวียงเชียง
รุ้ง ฯลฯ ให้มีมาตรฐานและสามารถเผยแพร่สืบสานสู่
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 



  ๕๒ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

3) สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์  และผู้ เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK Model 
และหลักการปฏิบัติงานตามระบบเดมมิ่ง (Demimg: 
PDCA; Plan, Do, Check, Act) ร่วมกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWAT) ร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียน มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย ใน
การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เป็ นสถานศึ กษา ที่ มี ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑ ต าแหน่ง 
พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานอีก 5 กลุ่มงาน รวมกัน
เป็นคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา  7 คน 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ

บุ คล ากร ในสถานศึ กษา  และผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง ในกระบวนการบริหารและการ
จัดการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรพัฒนาระบบนิ เทศภายใน และใช้
กระบวนการก ากับ นิ เทศ ติดตามและ
ประเมินผล ในการด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
กระบวนการบริหารและการจัดการ และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

1) เป็นสถานศึกษาที่มีจ านวนครูตามเกณฑ์ที่

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
1) การมีส่วนร่วมของผู้เรียน, ผู้ปกครองและชุมชน ใน



  ๕๓ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ก า หนด  และสอนตร งส าข า วิ ช า แล ะ
ความสามารถพิเศษ 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับยอดเยี่ยม 

3) ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้กระบวนการ PLC : WRK Model 

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี
ความพร้อมที่ จะจัดกิจกรรมให้ผู้ เ รี ยนได้ ใช้สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
2) ผู้เรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนครู ในการพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสอน
ออนไลน์ เพ่ือให้มีเทคนิคใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย มาพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่างๆ  



  ๕๔ 

 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย    

8)  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4) โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2)  โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3)  โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5)  กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕ 

 

ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน  โดยได้ด าเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลการด าเนินงานที่มีความโดดเด่ น 
เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมา
โดยตลอด ดังมีรายการต่อไปนี้   
 

การพัฒนาแบบบูรณาการสู่โรงเรียนคุณธรรม 
 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการด าเนินงาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยา
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้นักเรียน คร ูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม
ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่ว ดี  รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจและความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 

2) เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
 การด าเนินการ 

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 เป็นการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบโครงงานคุณธรรม โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
โดยสังเขปคือ 

๒.๑ การพัฒนาวิทยากรแกนน าของโรงเรียน โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 
๒.๒ วิทยากรแกนน า อบรมขยายผลสู่ครูแกนน า โดยมีวิทยากรอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ มาเป็น

พ่ีเลี้ยง 
๒.๓ ครูแกนน า อบรมขยายผลสู่นักเรียนแกนน า โดยมีวิทยากรแกนน า เป็นพี่เลี้ยง 



  ๕๖ 

 

๒.๔ ครูแกนน าและนักเรียนแกนน า อบรมขยายผลสู่นักเรียนทั้งหมด โดยมีวิทยากรแกนน า เป็น
พ่ีเลี้ยง 

๒.๕ การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบ
โครงงานคุณธรรม 

๒.๖ การนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 
๒.๗ การสรุปและถอดบทเรียนการด าเนินการ เพ่ือเป็นสารสนเทศสู่การพัฒนาคุณธรรมอัต

ลักษณ์ของโรงเรียนในปีการศึกษา ต่อไป 
3) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, วิถีพุทธชั้นน า มุ่งสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  

 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนในวิถีแห่งปัญญา ที่พัฒนาอย่างบูรณาการในระบบแห่งไตรสิกขา สู่
ความเป็นพุทธ ผู้เข้าถึงธรรม ซึ่งท าให้เป็นอิสระ โดยมีชีวิตที่ดี เจริญงอกงาม  มีความสุขจริงแท้  และอยู่ร่วม
สังคมอย่างสร้างสรรค์เก้ือกูล สามารถน าโลกไปในวิถีท่ีถูกต้อง/  วิถีแห่งธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต
โต)) 
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๕๐ พ.ศ.๒๕๕๐ และด าเนินงานร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๗ เป็น ๑ ใน ๑๐๐ โรงเรียน
ในประเทศ ที่ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๕-
๑๗ กันยายน ๒๕๕๙  
 ปีการศึกษา ๒๕๖4โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้สมัครและผ่านเกณฑ์การสมัครเข้ารับการ
ประเมินเป็น โรงเรียนวิถีพุทธ พระราชทาน รุ่นที่ ๔  

4) การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  
การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง มีจุดเน้น ๕ จุดเน้น คือ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย จุดเน้น

ที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์ และจุดเน้นที่ 5 
ความมีวินัยในตนเอง 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองตามจุดเน้นทั้ ง 5 นั้น มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้
เยาวชนมีลักษณะที่ดีของคนไทย เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีไทยเห็นคุณค่าและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายและจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธี ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับจุดเน้น ทั้ง ๕ จุดเน้น เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การมีวินัยต่อตนเองในเรื่องการ
แต่งกาย การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและด ารงตนตามลัทธิความเชื่อหรือศาสนาของตน 

5) ศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศึกษาในสถานศึกษา ร่วมกับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
พระพุทธศาสนา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดมีศูนย์
การเรียนรู้ธรรมศึกษาอ าเภอ (1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอ)  



  ๕๗ 

 

ธรรมศึกษา คือ การเรียน การสอน การสอบธรรมสนามหลวงส าหรับคฤหัสถ์หรือบุคคลทั่วไป ที่
ไม่ใช่บรรพชิต   ธรรมศึกษานั้นเป็นหลักสูตรนักธรรมส าหรับปราวาส เรียกว่าซึ่ง  (พระภิกษุสามเณร )“ธรรม
ศึกษา” ในปัจจุบันมีการเรียนทั้งหมด 3 ชั้น คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี,ธรรมศึกษาชั้นโท,และธรรมศึกษาชั้นเอก  

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดตั้งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษา (1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอ) ประกาศ ณ วันที่ 15 
สิงหาคม 2559 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ธรรมศึกษา มีครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ๒ รูป สอนในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก (มัธยม) และเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา 
ของอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 

6) กิจกรรม “บวร” 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้

พระราชทานพระราชด าริหลักการ “บวร” ให้น าบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย
ที่เป็นสายใยยึดเหนี่ยวชุมชนมาแต่อดีต ที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคมไทยด ารงอยู่
อย่างสันติสุขมาช้านาน มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชน ในลักษณะ ๓ ประสาน เพ่ือร่วมมือ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน 

สถาบันครอบครัว (บ้าน) ซึ่งประกอบด้วย ชาวบ้าน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน 
สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ่ม หรือ

ชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายรวมถึงองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ ใน
ชุมชนนั้น ๆ ด้วย 

สถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการอาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ 
คณะครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในโรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. 
สาธารณสุขต าบล เกษตรต าบล เป็นต้น รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่น ๆ 

หลัก “บวร” จึงหมายถึงการน าสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน ก าหนดแผนแม่บทชุมชน
ด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นท่ีร่วมกันเป็นเจ้าของ 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม น้อมน าพระราชด าริโดยบูรณาการกิจกรรม “บวร” เข้ากับโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ ต าบลตามทะเบียนบ้าน มีการเลือกตั้ง “ก านันน้อย” และ
คณะกรรมการประจ าต าบล พร้อมกับมีครูประจ าต าบล เพ่ือประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าอาวาส 
ในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘ 

 

ผลการด าเนินการ 
1) ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในระดับดีข้ึนไป (ผลการประเมินระดับ ๒-๓) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2564 
 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ภาษาไทย 97.92 95.18 96.55 

คณิตศาสตร์ 98.42 97.95 98.18 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.82 97.49 98.16 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 98.41 97.83 98.12 

สุขศึกษาและพลศึกษา  98.27 98.00 98.14 

ศิลปะ 99.12 96.86 97.99 

การงานอาชีพ 99.10 97.51 98.31 

ภาษาต่างประเทศ 98.87 98.68 98.77 

ค่าเฉลี่ย 98.62 97.44 98.03 
ที่มา : งานวัดและประเมินผล วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖5 

 
2) คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖4 คือ ความรับผิดชอบ ระเบียบ

วินัย ความสามัคคี จิตอาสา และจิตส านึก 
3) มีการด าเนินการตามโครงงานคุณธรรม ๒๐ โครงงาน แบ่งเป็นโครงงานคุณธรรมของนักเรียน 

๑๕ โครงงาน, โครงงานคุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔ โครงงาน และโครงงานคุณธรรมของ
คณะบริหารสถานศึกษา ๑ โครงงาน 

4) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลงานระดับดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

5) นายสมรตน วิริจินดา ได้รับเกียรติบัตร รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

6) สถานศึกษาที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบในการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างเป็นรูปธรรมและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับภาคสงป์ที่ 
6 ประจ าปีการศึกษา 2564 

7) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ได้รับการคัดเลือกผลงาน “นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี” ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 
2564 

8) ผู้เรียนได้รับรางวัล “การประกวดวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริต” ผลงานเรื่อง ที่พ่ึง 



  ๕๙ 

 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 

 
Plc wrk Model 

 
เช็คชื่อเข้าแถว กิจกรรมโฮมรูม 

 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 
การสอนช่วงโควิด 

 
คู่มือกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
คู่มือกลุ่มงานแผนงานและการประกันคุณภาพ 

 
คู่มือกลุ่มงานวิชาการ 

 
คู่มือกลุ่มงานอ านวยการ



  ๖๐ 

 

 
คู่มือกิจการนักเรียน 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 
ทะเบียนนักเรียนใช้ไอที (Learn Education) 

 

 
สรุปรายงานนักเรียนใช้ไอที (Learn Education) 

 
รูปภาพและเกียรติบัตร 

 
สรุปรายงานวิจัยในชั้นเรียน/วจิัยสถานศึกษา 

 
สรุปรายงานการประเมินหลักสูตร 
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  ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  
ประจ าปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

-------------------------------- 

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันน าไปสู่ 
การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับ ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ประจ าทุกปี นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนก าหนด  
ขณะเดียวกัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ และมีบุคลากรเพ่ิม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบด้วย 
 
๑ นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
3 นายจรัญ ไชยวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 
5 นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพ่ิมพูน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
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6 นายเบญ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
7 นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียน ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
8 นายสมรตน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 
1 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียน ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
3 นายจรัญ ไชยวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4 นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 
6 นางสาวสุรางค์ อุสาหะ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 
7 นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพ่ิมพูน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
8 นางญาณิน วิริจินดา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
9 นายเบญ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 

10 นายต่อตระกูล บุญปลูก ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
11 นายธรรมรัตน์ นามศิริ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา/ หัวหน้างานแผนงานกรอบ
งบประมาณ นโยบายและจุดเน้น 

กรรมการ 

12 นายสมรตน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา/ หัวหน้ างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินภายใน 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

13 นางสาวณปภัช บรรณาการ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินภายใน/ หัวหน้างานวิจัยทาง
การศึกษา/  

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้าที่  ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน  และสรุปผลการ
ประเมิน  หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยยึดหลักการประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ และเกณฑ์
การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
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สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน   ประกอบด้วย 
 
๑ นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒ นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ร อ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
3 นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายจรัญ ไชยวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 
6 นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพ่ิมพูน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
7 นายเบญ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
8 นายสมรตน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

9 นายธรรมรัตน์ นามศิร ิ หั วหน้ า งานแผนงานกรอบงบประมาณ 
นโยบายและจุดเน้น 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ของสถานศึกษา และข้อมูลที่เป็นผลการประเมินต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการ
บริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

1 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2 นางญาณิน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
3 นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
4 นายณัฐชานนท์ อาทิตยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

5 นางสุชาดา ควรคิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
6 นายนิวัฒน์ กองแสน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/ 

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กรรมการ 

7 นางสาวธัญญาภรณ์  ศรีดวง
จันทร์ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
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8 นางสาวกวินนิตย์   ใจน้ า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
9 นางสาวศศิมาภรณ์ วงค์เวียน หัวหน้างานวัดและประเมินผล ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

1 นายจรัญ  ไชยวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
2 นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพ่ิมพูน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป/ หัวหน้างาน

ป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
กรรมการ 

3 นายธวัช เหรียญทอง หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

กรรมการ 

4 นางกานต์รวี จันธิมา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
5 นายเลอเกียรติ จันธิมา เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
6 นายวีระพงษ์ กันทะเนตร เจ้าหน้าที่งานอนามัย กรรมการ 
7 นางสาวภัทรวดี ธิตา เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กรรมการ 
8 นายพนม อินต๊ะ เจ้าหน้าที่งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด / 

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กรรมการ 

9 นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
1 นายเบญ  เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ประธานกรรมการ 
2 นายวัลลภ  ค าวัง หัวหน้างานอาคารสถานที่และนักการภารโรง กรรมการ 
3 นายเจต เพชราเวช หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ กรรมการ 
4 นายต่อตระกูล บุญปลูก หัวหน้างานการเงินและบัญชี กรรมการ 
5 นางธีรนุช กองแก้ว เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กรรมการ 
6 น า ง ส า ว ธ ม ณ ณั ฏ ฐ์  

จันต๊ะมัง 
หัวหน้างานสวัสดิการและปฏิคม/ เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ 

7 นางสุภรัตน์ อินต๊ะวิกูล หัวหน้างานสารบรรณ กรรมการ 
8 นางณัฐพร วันสาสืบ เจ้าหน้าที่การบัญชี กรรมการ 
9 นางสาวรัชนิดา วงค์เนตร เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ/ งานสวัสดิการและปฏิคม กรรมการ 

10 นายธรรมรัตน์ นามศิริ หัวหน้างานแผนงานกรอบงบประมาณ นโยบายและ
จุดเน้น 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
1 นางสาวสุรางค์ อุสาหะ ผู้ช่ วยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ/ หัวหน้างาน

หลักสูตรสถานศึกษา 
ประธานกรรมการ 

2 นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน หัวหน้างานจัดการเรียนรู้/ หัวหน้างานพัฒนาระบบ
เครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ/ 
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ 

กรรมการ 

3 นางสาววิชนี ศรีโชติ ครูผู้สอนภาษาจีน/ เจ้าหน้าที่งานแผนงานกรอบ
งบประมาณ นโยบายและจุดเน้น 

กรรมการ 

4 นาวสาวประภัสสร แบสิ่ว ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ เจ้าหน้าที่
งานควบคุมภายใน 

กรรมการ 

5 นางสาวชฎาวรรณ สุขัมสี ครูผู้ สอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ / 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

กรรมการ 

6 นางสาวณปภัช บรรณาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/ หัวหน้า
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กรรมการ 

7 นายพีระฉัตร ใจน่าน ครูผู้ สอนกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ / 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

กรรมการ 

8 นายทวี คุณทุม เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี
และข้อมูลสารสนเทศ 

กรรมการ 

9 นายธีรวัฒน์ เทพละ หัวหน้างานทะเบียน ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีหน้าที่  ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน  
ข้อมูลเฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความจ าเป็นเร่งด่วน หรือตามความจ าเป็นของสถานศึกษา  
ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ  จัดเก็บข้อมูลสารสารเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีความ
สะดวกในการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
 
1 นายสมรตน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่ มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ประธานกรรมการ 

2 นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี 
และข้อมูลสารสนเทศ/ เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่ม
งานวิชาการ 

กรรมการ 

3 นายณัฐชานนท์ อาทิตยา เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4 นางสาวชฎาวรรณ สุขัม

ศร ี
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 

5 นาวสาวประภัสสร แบสิ่ว หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน/ หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 
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6 นายทวี คุณทุม เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไป / 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี 
และข้อมูลสารสนเทศ 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหน้าที่  ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมิน
คุณภาพภายนอก เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้ความ
ร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
ประกอบด้วย 
 
1 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3 นายจรัญ ไชยวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 
5 นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพ่ิมพูน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
6 นายเบญ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
7 นายธรรมรัตน์ นามศิริ หัวหน้ างานแผนงานกรอบงบประมาณ 

นโยบายและจุดเน้น 
กรรมการ 

8 นางสาววิชนี ศรีโชติ เจ้าหน้าที่งานแผนงานกรอบงบประมาณ 
นโยบายและจุดเน้น 

กรรมการ 

9 นางสาวประภัสสร แบสิ่ว เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน/ หัวหน้างาน
สารสนเทศโรงเรียน 

กรรมการ 

10 นายสมรตน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

11 นางสาวณปภัช บรรณาการ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินภายใน/ หัวหน้างานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
                                            

 (นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
…………………………………………. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๖  สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ ๒/2564  วันที่ 5 เดือนพฤษภาคา พ.ศ.๒๕๖4 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที ่๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 

(นางยุพินภรณ์  วงศช์ัย) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

     และแก้ปัญหา 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.............................................. 

  โดยที่ มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/2564  วันที่ 5 เดือนพฤษภา
คา พ.ศ.๒๕๖4 รายละเอียดการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

     
 

(นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖4   

....................................................... 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ร้อยละ ๘3 ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดี
ขึ้นไป 

2) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

3) ร้อยละ 73 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 
5) ร้อยละ 68 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
6) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 
2) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒  ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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๓.๔  ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕  ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

รวม 
ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ๑-๓ ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม/ ยอดเยี่ยม/ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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รายละเอียดแนบท้าย ประกาศค่าเป้าหมาย/ ระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

  
๑. ค่าเป้าหมาย/ ระดับคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) X ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ X<50 ก าลังพัฒนา 
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 ยอดเยี่ยม 

 
๒. ค่าเป้าหมาย/ ระดับคุณภาพ เชิงคุณภาพ  

พิจารณาระดับคุณภาพตามเอกสาร 
- ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ๒๕๖๑. 

- ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : 
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๖๒. 

๓. การสรุปผลการประเมินให้ใช้ฐานนิยม (mode) ของค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน และสรุปเป็น
คุณภาพที่เป็นองค์รวมรายมาตรฐาน ซึ่งเป็นการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) ร้อยละ ๘3 ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ระดับดีข้ึนไป 
 เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
0 ก าลังพัฒนา 
1 ปานกลาง 
2 ดี 
3 ดีเลิศ/ ยอดเยี่ยม 

 
    ๒) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีข้ึนไป 
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 เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
0 ก าลังพัฒนา 
1 ปานกลาง 
2 ดี 
3 ดีเลิศ/ ยอดเยี่ยม 

 
    ๓) ร้อยละ 73 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ๔) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี

ขึ้นไป  
    ๕) ร้อยละ 68 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป  

          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 
ร้อยละ 68 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป หมายถึง มี

ระดับผลการเรียน ๓, ๓.๕ และ ๔ ร้อยละ ๖๘ ของผู้เรียนในระดับโรงเรียน โดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้ดังต่อไปนี้ คือ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๕๕ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 6๕ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 6๕ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๗๐ 
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๗๕ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ 

ทั้งนี้ เมื่อรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว จะได้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 68 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีข้ึนไป 

 
    ๖) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีข้ึนไป 

 เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

0 ก าลังพัฒนา 
1 ปานกลาง 
2 ดี 
3 ดีเลิศ/ ยอดเยี่ยม 

 ๒) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) ร้อยละ 83 ของผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

        ระดับ ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ระดับ ยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
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๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

        ระดับ ยอดเยี่ยม  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        ระดับ ยอดเยี่ยม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
 ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        ระดับ ยอดเยี่ยม  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        ระดับ ยอดเยี่ยม  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ระดับ ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ระดับ ยอดเยี่ยม  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ระดับ ยอดเยี่ยม  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

 ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ระดับ ยอดเยี่ยม  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ระดับ ยอดเยี่ยม  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คร ูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ร้อยละ 83 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
เอกสารอ้างอิง  
 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๖๑. 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๖๒.  
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ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕64 
…………………………………………. 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และได้มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕64 โดยได้รับการ
รับรองจากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 / 2565  วันที่ 28 เดือนมีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงประกาศผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองนี้ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

(นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

 


