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ธรรมนูญโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  ( ปีการศึกษา 2564 -2566 ) เล่มนี้   จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2562   ซึ่งมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ธรรมนูญเล่มนี้ได้จัดท าก าหนด
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา ไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 -2566 โดยเป็นการพัฒนา
ใน  4  ด้าน ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตรง
เป้าหมายของหลักสูตร  ขอขอบคุณคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าจน
ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 
 
 
 
 
                                                       โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

         หน้า 
ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)       

ส่วนที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน     1 
ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัจจัยการจัดการศึกษา     ๑ 
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น      ๒ 

ผลการประเมินภายในรอบที่ผ่านมา 
ผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2560      ๓ 
ผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2561-2562     ๔ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา (รอบสาม) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๕ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก    ๖ 

- จุดเด่น         ๖ 
- จุดควรพัฒนา        ๖ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ       ๗ 
แผนพัฒนาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   ๑๐ 
CHAI-NA-RAI Model (ไชยนารายณ์โมเดล)      ๑๐ 

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา CHAI-NA-RAI Model (ไชยนารายณ์โมเดล)    ๑๓ 
เป้าหมายสถานศึกษา  (School  Goals)        ๑๕ 

- เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียน        ๑๕ 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร        ๓๖ 
รายงานการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ๓๗ 

บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of practice)   ๔๐ 
บทบาทของผู้อ านวยการโรงเรียน (Director)     ๔๐ 
บทบาทของครูผู้สอน (Teacher)        ๔๑ 
บทบาทของนักการภารโรง  (Janitor)      ๔๑ 
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน  (Community)     ๔๑ 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน  (Student Code Conduct)    ๔๒ 

แผนงบประมาณ (Budget Plan)         ๔๓ 
๑. ประมาณการจ านวนนักเรียน       ๔๓ 
2. ประมาณการรายรับ        ๔๓ 

การก ากับติดตามประเมินผล  ตรวจสอบและรายงานผล (School Accountability)   ๔๔ 
สัตยาบัน (Agreement)          ๔๔ 
 
 
 



๑ 
 

 
ข้อมูลทั่วไปของธรรมนูญโรงเรียน 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2519 นายท านอง จีนะเมืองใจ รักษาการครูใหญ่เปิดท าการสอนวันแรก วันที่ 1 มิถุนายน 2519  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้อง นักเรียน จ านวน 64 คน ข้าราชการครูรวมทั้งครูใหญ่ จ านวน 4  คน  เปิดท าการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 78.5 ตารางวา 
ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 22 เมษายน 2546 ได้รับคัดเลือกจากอ าเภอเวียงชัย ให้ เป็น
โรงเรียนโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ผ่านการประเมินและรับรองให้เป็น โรงเรียน
ต้นแบบ หนึ่งอ าเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน  
 
สภำพปัจจุบันของโรงเรียน 

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 402 หมู่ 10 ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ทั่วไป) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวน
นักเรียน 139 คน  บุคลากรสายงานบริหาร จ านวน 1 คน  ครูผู้สอน จ านวน 12 คน  อัตราจ้าง จ านวน 6 คน โดยมี 
นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี ใน  
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ ใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรม
วันส าคัญของชาติ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา รักษาดินแดน เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงตนทั้งที่บ้านและโรงเรียน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มีคุณลักษณะที่ดีเป็นผู้น าผู้
ตามท่ีดี มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติร่วมกับชุมชน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
มีพัฒนาการทางกาย สมวัยและห่างไกลสิ่งเสพติด  
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารจัดการ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท สถานศึกษามีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการให้เข้มแข็งโดย
ใช้วงจรคุณภาพ WCKCR  และไชยนารายณ์โมเดล มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการ และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ ครูมีความตั้งใจ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน มีหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ 
ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 



๒ 
 

 
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  

แผนปฏิบัติงำนที่ 1  ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเอง
ท าเอง โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2 บริหารโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 3 ลดภาระงานครู คืนครูสู่ห้องเรียนโดยการบูรณาการการท างานในโรงเรียน/ห้องเรียน ลด
ภาระงานธุรการ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT จัดหาสื่อ อุปกรณ์ Internet สนับสนุน
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ผลกำรประเมินภำยในรอบท่ีผ่ำนมำ 
 ผลกำรประเมินภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560  

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพผลกำรประเมิน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
1.1 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่านคิด การเขียน และการค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

62  

2) ความสมารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
และเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

60  

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 45  
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 55  
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลสอบวัดระดับชาติ 58  
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 62  

 
 
 
1.2 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

55  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 62  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 62  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 62  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
 
 
 
 
2.2 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
1) การวางแผน และด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

50  

3) การวางแผนการบริหาร และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

  

4) การวางแผน และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  

2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา   
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 55  
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 65  
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 60  



4 
 

และมีประสิทธิภาพ 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ดีเลิศ 
4.1 การใช้การประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ดียิ่งขึ้น 
  

 
 ผลกำรประเมินภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561-2562 

มำตรฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     
 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ

คิดค านวณและการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
65 ดี 70 ดีเลิศ 

 2)  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

61 ดี 65 ดี 

 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
45 

ก าลัง
พัฒนา 

50 
ปาน
กลาง 

 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  

50 ปานกลาง 52 
ปาน
กลาง 

 5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   60 ดี 65 ดี 
 6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   65 ดี 70 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 60 ดี 65 ดี 
 2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 65 ดี 70 ดีเลิศ 
 3) ผู้ เรียนยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่ างและ

หลากหลาย 
65 

ดี 
70 ดีเลิศ 

 4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 65 ดี 70 ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 55 ปานกลาง 60 ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มำตรฐำน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
65 ดี 70 ดีเลิศ 

3.2 ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

65 ดี 70 ดีเลิศ 

3.3 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 65 ดี 70 ดีเลิศ 
3.4 ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
65 ดี 70 ดีเลิศ 

3.5 ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

65 ดี 70 ดีเลิศ 

  
2.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ  
 1.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ (รอบสำม) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 10 9.60 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  10 9.40 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.62 ดี 
ตัวบ่งชี้ที 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10 8.25 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  20 8.76 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
เป็นส าคญั  

10 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษา 

5 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5 4.75 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 5 5.00 ดีมาก 
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และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
คะแนนรวม 100 80.78 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                            ใช่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12  ตัวบ่งชี้                              ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน                      ใช่    ไม่ใช ่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรได้รับมาตรฐานการศึกษา        ไม่สมควรได้รับมาตรฐานการศึกษา 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  
 โดยมีค่าเฉลี่ย   80.78 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง    ไม่รับรอง 
 
 2. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณภาพและสุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรภายนอกร่วมกันสร้าง
เสริมด้านการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจกสถานศึกษา วัดและชุมชน ร่วมกันปลูกฝัง อบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา เนื่องจากมีทีมงานที่เข้มแข็ง  และเห็น
ความส าคัญของการจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาของการประกันคุณภาพโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยมีผล
การประเมิน 3 ปีย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินจากต้นสังกัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ได้รับความร่วมมือ
จากกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์การจากหน่วยงานอ่ืนและชุมชน  ส่งผลไปถึงการพัฒนาไปสู่จุดเน้น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  ธรรมชาติร่มรื ่น  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประสบความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการพิเศษ  คือ  โครงการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสามารถท าให้ชุมชนร่วมกัน
ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนให้แก่ชุมชนได้  นอกจากนั้นยังมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
รักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน ด าเนินงานมุ่ง
สู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 
จุดควรพัฒนำ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 
เนื่องจากขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื่องหาที่สอดคล้องกับแบบการทดสอบ
ระดับชาติและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนของครูผู้สอนยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่จากภารกิจที่ต้องด าเนินการ
นอกเหนือจากภาระงานสอน 
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รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

แนวทำงของภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงท่ีสำมำรถน ำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายมิติ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

กรรมการยุทธศาสตร์ : PLC ถอดบทเรียน การจัดการ
ความรู้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วงจร PDCA 

กรรมการยุทธศาสตร์ : ศึกษาจากผู้เรียน ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ศึกษาจาก
ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

กรรมการยุทธศาสตร์ : SWOT ปรัชญา วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ 
กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

ผู้บริหาร : ทบทวน ปรับเปลี่ยน แต่งตั้งบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน และพัฒนาบุคลากร  

มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. การศึกษาความต้องการจ าเป็น 

3. การก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการ  
ด้วยไชยนารายณ์โมเดล 

7. กระบวนการพัฒนา 

5. การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

สิ้นสุด 

ผู้เรียน : เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ครู บุคลากร : มีสมรรถนะสูง และ DLIT 
สถานศึกษา : มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ  

6. การ
ประเมินผล 

ทั้งระบบ 360 
องศา 

เริ่ม 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
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จำกแผนภูมิกำรบริหำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ จ ำแนกออกเป็น ๗ ขั้นตอน รำยละเอียด ดังนี้ 

 
๑. การศึกษาความต้องการจ าเป็น กรรมการยุทธศาสตร์ ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากร ศึกษาความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้และรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ศึกษาความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และผลการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข พัฒนา 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการยุทธศาสตร์ด าเนินการศึกษาความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วน อันประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วม
ด าเนินการ โดยก าหนดเป็นขั้นตอนดังนี้ 

๒.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ

ประเมินสภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของ

สถานศึกษา 
๒.๔ ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
๒ .๕  ก าหนดผลผลิ ต  (Outputs) ผลลัพ ธ์  (Outcomes) และตั วชี้ วั ดความส า เร็จ  (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ                          
๒.๖ ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.๗ จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
๒.๘ จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.๙ เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง  

๓. การก าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาข้อมูล ประมวลผล พิจารณาตัดสินใจ
ด าเนินการ ทบทวนปรับเปลี่ยน แต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ โดยความสมัครใจ และความ
เห็นชอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสถานศึกษามีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. การบริหารจัดการ  ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการด าเนินงาน ดังนี้ 
๔.๑ เน้นคุณภาพนักเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา 
๔.๒ ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 
โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔.๓ ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นกรอบก ากับการบริหาร 
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๔.๔ บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติ
ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

๔.๕ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานและแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔.๖ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถภาพในการจัดการความรู้ 
๔.๗ ใช้กรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
สถานศึกษา 
 
๕. การสร้างมูลค่าเพ่ิม  ครอบคลุมทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้เรียน ครูและบุคลากร และสถานศึกษา 

๕.๑ พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะเป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะ
ส าคัญ ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ DLIT เข้ามาสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ 

๕.๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร บุคลากร สถานศึกษามีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดสมรรถนะ
สูงสุดในการปฏิบัติงาน ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาศักยภาพ ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
วิทยฐานะ 

๕.๓ พัฒนาสถานศึกษา โดยระดมทรัพยากรและแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมสนับสนุน ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และ
ร่วมชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ เพ่ือพัฒนาความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา ได้ แก่ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ และระบบการจัดการที่ดีเอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีบรรยากาศการเรียนรู้และวัฒนธรรมการท างานท่ีมีคุณภาพ เป็นระบบ 
๖. การประเมินผลทั้งระบบ ๓๖๐ องศา สถานศึกษาออกแบบและมีเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรมที่หลากหลายมิติ บอกถึงระดับความพึงพอใจและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ประเมินผล มีการสะท้อนผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

๗. กระบวนการพัฒนา กรรมการยุทธศาสตร์ท าหน้าที่ วิเคราะห์ติดตาม การด าเนินการวางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สรุปผล และทบทวน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ทั้งระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาจุดอ่อน 
ธ ารงรักษาจุดแข็ง เสริมสร้างโอกาสและขจัดอุปสรรค โดยมีเป้าหมายให้วงจรคุณภาพ  PDCA สามารถขับเคลื่อน
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และเริ่มต้นสู่วงจรคุณภาพใหม่ในปีการศึกษาต่อไป                  
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แผนพัฒนำโรงเรียนเวียงชัยวิทยำคม อ ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรำย 
 

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา CHAI-NA-RAI Model (ไชยนารายณ์โมเดล) ซึ่งเป็นชื่อเดิมของอ าเภอเวียง
ชัย คือ เวียงไชยนารายณ์ ไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้วงจรคุณภาพ PDCA สามารถ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และเริ่มต้นสู่วงจรคุณภาพใหม่
ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 
 

CHAI-NA-RAI Model (ไชยนำรำยณ์โมเดล) 
นวัตกรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนโรงเรียนเวียงชัยวิทยำคม ที่น ำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

 

 
 
C = Culture of Organization management with professional learning   
          Community (PLC)    กำรบริหำรวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วยกระบวนกำร PLC 
 บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด 
และบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารตามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕ 
สมรรถนะ สู่วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ได้แก่ 



11 
 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้ดีและตามมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้จะเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ทางราชการก าหนดขึ้นและจะสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายจนสุดความสามารถ 

๒. การบริการที่ดี จะตั้งใจและให้บริการเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จะขวนขวาย สนใจใฝ่รู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะ
พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๔. จริยธรรม โดยครองตนและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและจะรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งอาชีพราชการและจะสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ 

๕. ความร่วมแรงร่วมใจ จะตั้งใจท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นผู้น าที่ดีในทีมงาน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของ
หน่วยงานหรือองค์กร และใช้ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับผู้ทีเกี่ยวข้อง โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
 
H = Helping students to find their goals 

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
และมีความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ บริหารจัดการที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีระบบครูที่ปรึกษา มีการคัดกรองผู้เรียน มีระบบแนะ
แนวที่ยอดเยี่ยม มีกิจการนักเรียน 4.0 และมีทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนดี 
 
A = Active Learning   กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมปฏิบัติจริง 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด  โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
แก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
I = Inclusive Education   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
 สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคน ทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ มี
การน า Digital Technology หลากหลายรูปแบบมาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
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N = Nice People   ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน เป็นคนดีของสังคม 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบร่วมมือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
A = All for Education   กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม 
 ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
 
R = Ready to learn   ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าวทันโลก
ยุคดิจิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียภาพ 
รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาชีพ บนพื้นฐานความพอเพียง ความมั่นคงใน
ชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รู้จักตนเอง
และผู้อ่ืน มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ บริหารจัดการตนเองเป็น มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความรอบรู้และ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการสร้างสุขภาวะ การศึกษาต่อหรือการท างานที่เหมาะสมกับช่วงวัย และให้ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชี้น าการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลก
ดิจิทัลได้ มีความรู้ ความรอบรู้ต่างๆ เรียนรู้ได้แบบไร้พรมแดน (Borderless Learning) และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษา หรือการท างาน หรืออาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 
 
A = Active Citizen   ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิต
อาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอ
ภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ โดยให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เชื่อมั่นในความถูกต้อง ความยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มี
ส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพลเมืองอาเซียน และให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรมทางสังคม มีจิตอาสา มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น
ในการร่วมสร้างสังคมไทยและโลกท่ียั่งยืน มีความซื่อสัตย์ในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
 
I = Innovative Co-creator   ผู้เรียนร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital 
intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่า
ให้กับตนเองและสังคม ครูและผู้เรียนร่วมกันคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
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สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให้ผู้ เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีการท างานร่วมกัน มีทักษะการสื่อสาร มีความรอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหา มีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานในลักษณะต่างๆ ได้ และให้ผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก มีทักษะข้ามวัฒนธรรม มีทักษะการสะท้อนคิด มีการ
วิพากษ์เพ่ือสร้างนวัตกรรม และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้  
 

รูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ CHAI-NA-RAI Model (ไชยนำรำยณ์โมเดล) ในการบริหารงานโรงเรียน
เวียงชัยวิทยาคม ที่น าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่ภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม คุณธรรมเพียบพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ภาคีเครือข่ายเยี่ยม เปี่ยมด้วยครูดี 
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 
      พันธกิจ  

 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างนวัตกรรม มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

 ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มีคุณธรรม และสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

 ๔. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้  
 

เป้ำประสงค์ 
ด้ำนผู้เรียน 

  ๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การท างานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะในการ
ด ารงชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สามารถเป็นผู้น าของสังคมได้ 

ด้ำนบุคลำกร 
  ๑. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  ๒. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคน มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้ำนกำรบริหำร 
  ๑. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เหมาะสม 
  ๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ   
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   ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 
๒. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

  
และหลังจากที่ได้น ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา CHAI-NA-RAI Model (ไชยนารายณ์โมเดล) ดังกล่าวไป

ใช้ในการบริหารงานโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม แล้วข้าพเจ้าได้ก าหนด วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 

๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้น ม. ๑ – ม.๓ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มรีะดับ
ผลการเรียน ๓.๐๐  ขึ้นไป ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและ การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ และมีผลการ
สอบ ระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖ ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีระดับ
ผลการเรียน ๓.๐๐  ขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและภาษาต่างประเทศ และมี
ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้น ม.๑ -ม.๓ ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป มีระดับผล
การเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา และศิลปะ  
๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้น ม.๔ -ม.๖ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีระดับผล
การเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา และศิลปะ 

๒. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
พัฒนากระบวนการการ
คิด รักการเรียนและเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๒.๑ มีงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการ
อ่าน มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและสนุกกับการเรียนรู้ 
๒.๒ มีงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด 
๒.๓ ผู้เรียนทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
๒.๔ มีผลงานของผู้เรียนที่แสดงออกถึงกระบวนการคิดในแฟ้มสะสมงานอย่างน้อย ภาค
เรียนละ ๑ ผลงานต่อ ๑ รายวิชาใน ๕ รายวิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา) 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงาน และได้รับ
รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ต่อปี มีผลงานที่สูงกว่าระดับ
จังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
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เป้ำหมำยสถำนศึกษำ  (School  Goals) 
 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา   

2564 –2566 ไว้ 4 ส่วน ดังน้ี 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
2. ด้านการบริหารและการจัดการ 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

1. เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
 

นโยบำย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 
มำตรฐำนที่ 1. คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
- มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
- มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
- มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

1. ส ารวจหาข้อมูลพ้ืนฐานตามผลผลิต    
2. น าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ 
3. จัดท าโครงการพัฒนาผลการเรียนรู้
ตามผลผลิต  
4. ปฏิบัติตามโครงการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณระดับดีขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีคุณภาพด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  ระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
- ผู้เรียนร้อยละ 60  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี
ขึ้นไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ระดับดีข้ึนไป 
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นโยบำย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 
มำตรฐำนที่ 2. กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และและพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

1. ส ารวจหาข้อมูลพ้ืนฐานตามผลผลิต    
2. น าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ 
3. จัดท าโครงการพัฒนาผลการเรียนรู้
ตามผลผลิต  
4. ปฏิบัติตามโครงการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
 
 

- มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
- ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบำย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 
มำตรฐำนที่ 1. คุณภำพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
- สุขภาวะทางร่างการและจิตสังคม 

1. ส ารวจหาข้อมูลพ้ืนฐานตามผลผลิต    
2. น าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ 
3. จัดท าโครงการพัฒนาผลการเรียนรู้
ตามผลผลิต  
4. ปฏิบัติตามโครงการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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นโยบำย แนวปฏิบัติ ผลผลิต 
มำตรฐำนที่ 3. กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

1. ส ารวจหาข้อมูลพ้ืนฐานตามผลผลิต    
2. น าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ 
3. จัดท าโครงการพัฒนาผลการเรียนรู้
ตามผลผลิต  
4. ปฏิบัติตามโครงการ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 
7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
 
 

- ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
- ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
- ครูผู้สอนร้อยละ 80  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
- ครูผู้สอนร้อยละ 80  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
- ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 จุดเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน (School  Priorities) 

3.1  จุดเน้นด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของ

ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลา 
2.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
เข้าแถวเคารพธงชาติและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนและรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย 
2.4 ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5ผู้เรียนเดินผ่านครูและ
ผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย 
และมีสัมมาคารวะ 
2.6 ผู้เรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
3.  ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลา 
2.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
เข้าแถวเคารพธงชาติและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนและรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย 
2.4 ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5ผู้เรียนเดินผ่านครูและ
ผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย 
และมีสัมมาคารวะ 
2.6 ผู้เรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
3.  ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลา 
2.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
เข้าแถวเคารพธงชาติและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนและรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย 
2.4 ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5ผู้เรียนเดินผ่านครูและ
ผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย 
และมีสัมมาคารวะ 
2.6 ผู้เรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
3.  ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของ

ผู้เรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนรวบ
ยอดระดับชาติ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.3 /ม.6 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนรวบยอด
ระดับชาติ ระดับดี ในระดับชั้น 
ม.3 /ม.6 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุง  
พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนรวบ
ยอดระดับชาติ ระดับดี ใน
ระดับชั้น ม.3 /ม.6 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมสื่อ
ความคิดผ่านการพูดเขียน 
หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ  
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
รักการอ่าน 
2.2 ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ภาษาไทยวันละค า 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมสื่อความคิด
ผ่านการพูดเขียน หรือน าเสนอ
ด้วยวิธีต่าง ๆ  
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการรัก
การอ่าน 
2.2 ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ภาษาไทยวันละค า 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุง  
พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมสื่อ
ความคิดผ่านการพูดเขียน 
หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ  
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
รักการอ่าน 
2.2 ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ภาษาไทยวันละค า 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของ

ผู้เรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
กับวัย 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนสามารถวิจารณ์สิ่งที่
ไดเรียนรู้โดยผ่านการไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล 
2.2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
อย่างมีเหตุผล 
2.3 ผู้เรียนสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือข้อมูลและเลือก
ความคิดท่ีเหมาะสม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
กับวัย 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนสามารถวิจารณ์สิ่งที่
ไดเรียนรู้โดยผ่านการไตร่ตรอง
อย่างมีเหตุผล 
2.2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
อย่างมีเหตุผล 
2.3 ผู้เรียนสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือข้อมูลและเลือก
ความคิดท่ีเหมาะสม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสม
กับวัย 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนสามารถวิจารณ์สิ่ง
ที่ไดเรียนรู้โดยผ่านการ
ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล 
2.2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
อย่างมีเหตุผล 
2.3 ผู้เรียนสามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือข้อมูลและเลือก
ความคิดท่ีเหมาะสม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่ งเสริมผู้ เรียนมี
จินตนาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้ เรียนสามารถรวบรวม
ความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้าง
เป็นความรู้ใหม่ตามความคิดของ
ตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

1. กิจกรรมส่ งเสริมผู้ เรียนมี
จินตนาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้ เรียนสามารถรวบรวม
ความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้าง
เป็นความรู้ใหม่ตามความคิดของ
ตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

1. กิจกรรมส่งเสริมผู้ เรียนมี
จินตนาการและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้ เรียนสามารถรวบรวม
ความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้าง
เป็นความรู้ใหม่ตามความคิด
ของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของ

ผู้เรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี 
และมีจินตนาการ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนสามรถรวบรวม
ความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้าง
เป็นความรู้ใหม่ ตามความคิด
ของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
2.2 ผู้เรียนสามารถคิดนอก
กรอบได้ 
2.3 ผู้เรียนมีผลงานเขียน/งาน
ศิลปะ/งานสร้างสรรค์ 
2.4 ผู้เรียนสามารถพัฒนาและ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
2.5 ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
และก าหนดเป้าหมายในอนาคต
ได้อย่างมีเหตุผล 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี 
และมีจินตนาการ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนสามรถรวบรวม
ความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้าง
เป็นความรู้ใหม่ ตามความคิด
ของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
2.2 ผู้เรียนสามารถคิดนอก
กรอบได้ 
2.3 ผู้เรียนมีผลงานเขียน/งาน
ศิลปะ/งานสร้างสรรค ์
2.4 ผู้เรียนสามารถพัฒนาและ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
2.5 ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
และก าหนดเป้าหมายในอนาคต
ได้อย่างมีเหตุผล 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี 
และมีจินตนาการ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนสามรถรวบรวม
ความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้าง
เป็นความรู้ใหม่ ตามความคิด
ของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
2.2 ผู้เรียนสามารถคิดนอก
กรอบได้ 
2.3 ผู้เรียนมีผลงานเขียน/งาน
ศิลปะ/งานสร้างสรรค ์
2.4 ผู้เรียนสามารถพัฒนาและ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
2.5 ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
และก าหนดเป้าหมายใน
อนาคตได้อย่างมีเหตุผล 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของ

ผู้เรียน 

1.กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนสามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนจ าแนกอาชีพที่สุจริต
และไม่สุจริตได้ 
2.2 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
2.3 ผู้เรียนสามารถบอกอาชีพที่
ตนสนใจพร้อมให้เหตุผล
ประกอบได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนจ าแนกอาชีพที่สุจริต
และไม่สุจริตได้ 
2.2 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
2.3 ผู้เรียนสามารถบอกอาชีพที่
ตนสนใจพร้อมให้เหตุผล
ประกอบได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ 
2. กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1 ผู้เรียนจ าแนกอาชีพที่
สุจริตและไม่สุจริตได้ 
2.2 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 
2.3 ผู้เรียนสามารถบอกอาชีพ
ที่ตนสนใจพร้อมให้เหตุผล
ประกอบได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพของ

ผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลา 
2.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
เข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนและรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย 
2.4 ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5ผู้เรียนเดินผ่านครูและผู้ใหญ่
อย่างสุภาพเรียบร้อย และมี
สัมมาคารวะ 
2.6 ผู้เรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
3.  ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลา 
2.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
เข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนและรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย 
2.4 ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5ผู้เรียนเดินผ่านครูและผู้ใหญ่
อย่างสุภาพเรียบร้อย และมี
สัมมาคารวะ 
2.6 ผู้เรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
3.  ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมาโรงเรียนทันเวลา 
2.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการ
เข้าแถวเคารพธงชาติและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการ
เรียนและรับผิดชอบงานที่ครู
มอบหมาย 
2.4 ผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5ผู้เรียนเดินผ่านครูและ
ผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย 
และมีสัมมาคารวะ 
2.6 ผู้เรียนมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
3.  ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพของ

ผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมให้ผู้เรียน ปฏิบัติตน
เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย และด ารง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย 
2.  กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1.ผู้เรียนแต่งกายนิยมไทยมา
เรียนทุกวันพุธของสัปดาห์ 
2.2 ผู้เรียนแสดงความเคารพ
โดยการไหว้ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 
2.4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็น
ประจ าอย่างน้อย 1 ประเภท 
3.ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมให้ผู้เรียน ปฏิบัติตน
เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย และด ารง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย 
2.  กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1.ผู้เรียนแต่งกายนิยมไทยมา
เรียนทุกวันพุธของสัปดาห์ 
2.2 ผู้เรียนแสดงความเคารพ
โดยการไหว้ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 
2.4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็น
ประจ าอย่างน้อย 1 ประเภท 
3.ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมให้ผู้เรียน ปฏิบัติ
ตนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
2.  กิจกรรมปฏิบัติ 
2.1.ผู้เรียนแต่งกายนิยมไทยมา
เรียนทุกวันพุธของสัปดาห์ 
2.2 ผู้เรียนแสดงความเคารพ
โดยการไหว้ 
2.3 ผู้เรียนสนใจกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 
2.4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็น
ประจ าอย่างน้อย 1 ประเภท 
3.ประเมินผลตามกิจกรรม  
4.  สรุปผลตามกิจกรรม           
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพของ

ผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ / 
วิเคราะห์และสรุปความรู้ / 
ประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผล 
2. ผู้เรียนสามารถจดบันทึก
ความรู้และประสบการณ์ได้
อย่างเป็นระบบ 
3. ผู้เรียนรู้จักตนเองและ
สามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเองได้ 
4. ผู้เรียนมีวิธีพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และเป็น
รูปธรรม 
5. ผู้เรียนสามารถใช้ผลการ
ประเมินมาพัฒนาตนเองและ
สามารถบอกผลงานการพัฒนา
ตนเองได้ 
6.  ประเมินผลตามโครงการ 
7.  สรุปผลตามโครงการ 
8.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ / 
วิเคราะห์และสรุปความรู้ / 
ประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผล 
2. ผู้เรียนสามารถจดบันทึก
ความรู้และประสบการณ์ได้
อย่างเป็นระบบ 
3. ผู้เรียนรู้จักตนเองและ
สามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเองได้ 
4. ผู้เรียนมีวิธีพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และเป็น
รูปธรรม 
5. ผู้เรียนสามารถใช้ผลการ
ประเมินมาพัฒนาตนเองและ
สามารถบอกผลงานการพัฒนา
ตนเองได้ 
6.  ประเมินผลตามโครงการ 
7.  สรุปผลตามโครงการ 
8.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ / 
วิเคราะห์และสรุปความรู้ / 
ประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผล 
2. ผู้เรียนสามารถจดบันทึก
ความรู้และประสบการณ์ได้
อย่างเป็นระบบ 
3. ผู้เรียนรู้จักตนเองและ
สามารถบอกจุดเด่น จุดด้อย
ของตนเองได้ 
4. ผู้เรียนมีวิธีพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และเป็น
รูปธรรม 
5. ผู้เรียนสามารถใช้ผลการ
ประเมินมาพัฒนาตนเองและ
สามารถบอกผลงานการพัฒนา
ตนเองได้ 
6.  ประเมินผลตามโครงการ 
7.  สรุปผลตามโครงการ 
8.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพของ

ผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
2.2 ผู้เรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2.3 ผู้เรียนได้รับการตรวจ
ร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับ
การเห็น การได้ยินและมีรายงาน
การตรวจร่างกาย 
2.4ผู้เรียนมีสมรรถภาพ/ มี
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพละศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
2.2 ผู้เรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2.3 ผู้เรียนได้รับการตรวจ
ร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับ
การเห็น การได้ยินและมีรายงาน
การตรวจร่างกาย 
2.4ผู้เรียนมีสมรรถภาพ/ มี
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพละศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
2.2 ผู้เรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2.3 ผู้เรียนได้รับการตรวจ
ร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับ
การเห็น การได้ยินและมี
รายงานการตรวจร่างกาย 
2.4ผู้เรียนมีสมรรถภาพ/ มี
ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพละศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
2.2 ผู้เรียนออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.3 ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีและ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เอง
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
นิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
2.2 ผู้เรียนออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.3 ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีและ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เอง
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 ผู้เรียนรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
2.2 ผู้เรียนออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.3 ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีและ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เอง
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
ได้ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร

บริหำรและกำร
จัดกำร 

1.สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  จัดกิจกรรมตามทิศทาง
ของวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วาง
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 
2.2  มีแนวทางในการบริหารที่
ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษา 
2.3 มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.4 มีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  จัดกิจกรรมตามทิศทาง
ของวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วาง
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 
2.2  มีแนวทางในการบริหารที่
ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษา 
2.3 มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.4 มีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจอย่างชัดเจน 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  จัดกิจกรรมตามทิศทาง
ของวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วาง
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
กับท้องถิ่น 
2.2  มีแนวทางในการบริหารที่
ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง
และความเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษา 
2.3 มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.4 มีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคน
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร

บริหำรและกำร
จัดกำร 

1.สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1.  สถานศึกษามีแผนภูมิการ
จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงาน
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. 2 สถานศึกษามีการวาง
ระบบระเบียบรองรับการบริหาร
ที่มีความคล่องตัว 
2.3  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ               
2.4  สถานศึกษามีระบบริหาร
งานงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2.5  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ   
2.6  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานอ านวยการที่มี
คุณภาพ 
2.7 สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1.  สถานศึกษามีแผนภูมิการ
จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงาน
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. 2 สถานศึกษามีการวาง
ระบบระเบียบรองรับการบริหาร
ที่มีความคล่องตัว 
2.3  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ               
2.4  สถานศึกษามีระบบริหาร
งานงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2.5  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ   
2.6  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานอ านวยการที่มี
คุณภาพ 
2.7 สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1.  สถานศึกษามีแผนภูมิ
การจัดองค์กรและโครงสร้าง
การบริหารเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมาย
งานและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
2. 2 สถานศึกษามีการวาง
ระบบระเบียบรองรับการ
บริหารที่มีความคล่องตัว 
2.3  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ               
2.4  สถานศึกษามีระบบริหาร
งานงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2.5  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ   
2.6  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานอ านวยการที่มี
คุณภาพ 
2.7 สถานศกึษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร

บริหำรและกำร
จัดกำร 

1.สถานศึกษาจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1.  สถานศึกษามีแผนภูมิการ
จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงาน
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. 2 สถานศึกษามีการวาง
ระบบระเบียบรองรับการบริหาร
ที่มีความคล่องตัว 
2.3  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ               
2.4  สถานศึกษามีระบบริหาร
งานงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2.5  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ   
2.6  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานอ านวยการที่มี
คุณภาพ 
2.7 สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1.สถานศึกษาจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1.  สถานศึกษามีแผนภูมิการ
จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงาน
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. 2 สถานศึกษามีการวาง
ระบบระเบียบรองรับการบริหาร
ที่มีความคล่องตัว 
2.3  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ               
2.4  สถานศึกษามีระบบริหาร
งานงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2.5  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ   
2.6  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานอ านวยการที่มี
คุณภาพ 
2.7 สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1.สถานศึกษาจัดองค์กร 
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1.  สถานศึกษามีแผนภูมิ
การจัดองค์กรและโครงสร้าง
การบริหารเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมาย
งานและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
2. 2 สถานศึกษามีการวาง
ระบบระเบียบรองรับการ
บริหารที่มีความคล่องตัว 
2.3  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ               
2.4  สถานศึกษามีระบบริหาร
งานงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2.5  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ   
2.6  สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานอ านวยการที่มี
คุณภาพ 
2.7 สถานศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลมีคุณภาพ 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร

บริหำรและกำร
จัดกำร 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการบริหาร 
งานวิชาการและการจัดการ  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
2.2 สถานศึกษาให้ความส าคัญ
กับบทบาทประธาน การแต่งตั้ง
กรรมการและการประชุม 
กรรมการบริหารหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 
2.3 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 
2.8 สถานศึกษามีการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
เสมอ  
2.9  สถานศึกษามีการวาง
ระบบและกลไกท่ีดีในการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยร่วมมือกับ 
ชุมชนและได้รับการสนับสนุน
จากต้นสังกัด  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการบริหาร 
งานวิชาการและการจัดการ  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
2.2 สถานศึกษาให้ความส าคัญ
กับบทบาทประธาน การแต่งตั้ง
กรรมการและการประชุม 
กรรมการบริหารหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 
2.3 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 
2.8 สถานศึกษามีการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
เสมอ  
2.9  สถานศึกษามีการวาง
ระบบและกลไกท่ีดีในการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยร่วมมือกับ 
ชุมชนและได้รับการสนับสนุน
จากต้นสังกัด  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการบริหาร 
งานวิชาการและการจัดการ  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
2.2 สถานศึกษาให้ความส าคัญ
กับบทบาทประธาน การแต่งตั้ง
กรรมการและการประชุม 
กรรมการบริหารหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 
2.3 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 
2.8 สถานศึกษามีการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่
เสมอ  
2.9  สถานศึกษามีการวาง
ระบบและกลไกท่ีดีในการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยร่วมมือกับ 
ชุมชนและได้รับการสนับสนุน
จากต้นสังกัด  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร

บริหำรและกำร
จัดกำร 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง  
2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริม
พัฒนาครูในการผลิต/ใช้สื่ออย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
2.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความเป็นผู้น าในการพัฒนา
วิชาการของโรงเรียน/ กลุ่ม
โรงเรียน ชุมชน 
2.3  สถานศึกษาสนับสนุนการ
พัฒนาและประเมินครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง  
2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริม
พัฒนาครูในการผลิต/ใช้สื่ออย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
2.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความเป็นผู้น าในการพัฒนา
วิชาการของโรงเรียน/ กลุ่ม
โรงเรียน ชุมชน 
2.3  สถานศึกษาสนับสนุนการ
พัฒนาและประเมินครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง  
2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริม
พัฒนาครูในการผลิต/ใช้สื่อ
อย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
2.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
มีความเป็นผู้น าในการพัฒนา
วิชาการของโรงเรียน/ กลุ่ม
โรงเรียน ชุมชน 
2.3  สถานศึกษาสนับสนุนการ
พัฒนาและประเมินครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 
2564 2565 2566 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร

บริหำรและกำร
จัดกำร 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่ 
เหมาะสม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1. กิจกรรมการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่ 
เหมาะสม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1. กิจกรรมการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่ 
เหมาะสม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1. กิจกรรมการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 -สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1. กิจกรรมให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 -สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1. กิจกรรมให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 -สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1. กิจกรรมให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1 สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ
การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน ามา
ปรับปรุงพัฒนา 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1.การนิเทศการเรียนการสอน
และน าผลไปปรับปรุงอยู่เสมอ 
2.ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการเรียนการสอน และ
น าไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ
การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน ามา
ปรับปรุงพัฒนา 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1.การนิเทศการเรียนการสอน
และน าผลไปปรับปรุงอยู่เสมอ 
2.ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการเรียนการสอน และ
น าไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ
การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น ามาปรับปรุงพัฒนา 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
1.การนิเทศการเรียนการสอน
และน าผลไปปรับปรุงอยู่เสมอ 
2.ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการเรียนการสอน และ
น าไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ  
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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ยุทธศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน PLC 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  สถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษา 
มีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยคิดช่วย
ท าช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง 
2.2 สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆในชุมชน 
2.3 สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน PLC 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  สถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษา 
มีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยคิดช่วย
ท าช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง 
2.2 สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆในชุมชน 
2.3 สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน PLC 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
2.1  สถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรใน
สถานศึกษา มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
ช่วยคิดช่วยท าช่วยแก้ปัญหา 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง 
2.2 สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆในชุมชน 
2.3 สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน 
3.  ประเมินผลตามโครงการ 
4.  สรุปผลตามโครงการ 
5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง  พัฒนา/แก้ไข 
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 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมจึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอน ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนว่า ว่าผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะส าคัญ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมจึงออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึง
คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้หลักสูตรโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมยังสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
บทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน  

 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนพิจารณาอย่างรอบ

ด้านและมีขั้นตอน ท าให้การใช้หลักสูตรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน ความพร้อมต่างกัน อีกทั้งมีความ
แตกต่างในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้งผู้เรียนแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพ้ืนเพ
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกัน มีความรู้ความสามารถตลอดจนความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้น 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมจึงมีการวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ โรงเรียน
เวียงชัยวิทยาคมมีการติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและ
ครบวงจร และน าผลการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
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รำยงำนกำรใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 

ประเด็น แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อบกพร่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข 
1.หลักสูตรสถำนศึกษำ 
1.1 วิสัยทัศน์ หลักกำรและ
เป้ำหมำย 

- วิสัยทัศน์ หลักการและเป้าหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษาใช้วิสัยทัศน์
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปรับให้
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และ
ธรรมชาติของกลุ่มสาระ 

ไม่มี ไม่มี 

1.2 ด้ำนสมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

ไม่มี ไม่มี 

1.3 โครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
โครงสร้ำงเวลำเรียนและโครงสร้ำง
หลักสูตรชั้นปี 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2560 

ไม่มี ไม่มี 
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ประเด็น แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อบกพร่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข 

1.4 ค ำอธิบำยรำยวิชำ - มีการก าหนดรูปแบบ การเขียน ที่
ชัดเจน โดยให้สอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ในรายวิชามีเนื้อหาเกี่ยวกับบริบท
ของท้องถิ่น แต่ค าอธิบายบาง
รายวิชา ไม่มีการสอดแทรกหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ควรมีการสอดแทรกเนื้อหา หรือ
แหล่งเรียนรู้บริบทของโรงเรียนใน 
ค าอธิบาย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด าเนินการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

ไม่มี ไม่มี 

1.6 เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ ใช้เกณฑ์การจบหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ไม่มี ไม่มี 

2. ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืน 
 ก าหนดให้ครูออกแบบกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียน
ก าหนด โดยมีการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
และโครงสร้างรายวิชา 

- บางรายวิชาไม่ได้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
โรงเรียนก าหนด 

 

ด าเนินการแก้ไข โดยจัดท าแบบ
ประเมินการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ก่อนการใช้สอน ประเมินโดย
หัวหน้าวิชาการ และเสนอต่อผู้ 
ผู้อ านวยการ 

3. ด้ำนสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ก าหนดให้ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้

ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย 

ขาดการประเมินการใช้สื่อ โดย
ผู้เรียน  

จัดท าแบบประเมินการใช้สื่อการ
สอนของครูโดยผู้เรียน เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
 



39 
 

 
ประเด็น แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อบกพร่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข 

4. ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
 ก าหนดให้ครูวัดผลและประเมินผล

การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

ในบางรายวิชาผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมใน
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมด้วย เพื่อ
ทราบถึงปัญหาในการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคล เพ่ือพัฒนาการวัดและ
ประเมินให้หลากหลาย ตรงตาม
ความแตกต่างของบุคคล 

5. ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร 
 - มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 

ไม่มี ไม่มี 

6. ควำมพึงพอใจของนักเรียน 
 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

ออนไลน์ให้นักเรียนกรอกข้อมูลหลัง
สอบปลายภาค 

ไม่มี ไม่มี 

7. ควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง 
 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้

นักเรียนน าไปให้ผู้ปกครองกรอก
ข้อมูลส่งก่อนสอบปลายภาค 

ไม่มี ไม่มี 
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บทบำทของผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ (Code of practice) 

     บทบาทของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน (School Council ) 
       1. ก าหนดนโยบายแผนแม่บทและแผนพัฒนาโรงเรียน 

 2. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาโรงเรียน 
 3. ให้ค าปรึกษาแสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารงานการเงินและ 

งบประมาณของโรงเรียนในการแสวงหา  และให้การสนับสนุนด้านการเงินวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนวิทยากร
ภายนอก  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านทั้งในและนอก
โรงเรียน 

 4. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจากโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและร่วม
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน
มอบหมาย 
      7. ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 9. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
บทบำทของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (Director) 

1. บริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ นโยบายที่ก าหนดไว้ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
พัฒนาการศึกษา (ธรรมนูญโรงเรียน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2.วางแผนในการบริหารโรงเรียนคลอบคลุม งาน 4 งาน โดยเน้นการบริหารงานวิชาการและพัฒนา
การศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 3. วางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
4. ควบคุม ก ากับ นิเทศ วินิจฉัยสั่งการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร 

 5. ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 6. ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชุมชนทราบ 
 7. ประเมิน สรุป รายงาน ผลการปฏิบัติงาน เสนอต่องานบังคับบัญชาและชุมชน 
 8. พัฒนาบุคลากรครู ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและให้มีวิทยฐานะ 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ตามหน่วยงานบังคับบัญชามอบหมายและ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของทางราชการ  
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บทบำทของครูผู้สอน (Teacher)  

 1.ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศึกษาคู่มือการวัดประเมินผล   
ก าหนดวิธีการวัดผลและเครื่องมือ    
 2. เตรียมการสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้   สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยความเอาใจใส่ สร้าง
เครื่องมือในการวัดผล จัดหาสื่อและใช้สื่อประกอบการสอน 

3.ท าการวัดผล พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการวัดผล
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

4. สอนซ่อมเสริม เน้นการสอนแบบบูรณาการ 
 5. ควบคุมชั้นเรียน ควบคุมความประพฤตินักเรียน ให้เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและแก้ปัญหาของ
นักเรียน 
 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7.จัดท าระบบสารสนเทศของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 
 8. ท าการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
 9. ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 10.ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
บทบำทของนักกำรภำรโรง  (Janitor) 

 1. ปดิ เปิดห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการต่างๆ และประตูโรงเรียน 
 2. ปิด กวาดเช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียนสะอาดและเรียบร้อย 
 3. น าถังขยะตามอาคารเรียนอาคารประกอบและบริเวณทั่วไปไปทิ้งและก าจัด 
 4. ดูแลน้ าดื่มน้ าใช้ตามอาคารเรียนต่าง ๆ ตลอดจนน้ าใช้ในห้องน้ า ห้องส้วมของครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

5. ดูแลปรับปรุงตกแต่ง สวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย ให้สดชื่นสวยงามมี ชีวิตชีวาอยู่เสมอ 
6. ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สมบัติของทางราชการและอยู่เวรรักษาความ

ปลอดภัยสถานที่ราชการกลางคืนทุกคืนยกเว้นวันอาทิตย์ 
7. เดินหนังสือราชการ / หนังสือทั่วไปและ โรเนียว หนังสือ / เอกสารของทางราชการตามความเหมาะสม 
8. บริการครูและนักเรียนตามความเหมาะสม 
9. ดูแล รักษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ตาม

สมควรแก่สภาพ / ตามความเหมาะสม 
10. ปฏิบัติงานตามผู้อ านวยการโรงเรียนและ งานอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมอบหมาย 
 
บทบำทของผู้ปกครองและชุมชน  (Community) 

 1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
 2. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
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 3. ร่วมพิจารณาศักยภาพของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหา
ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน 
 4. รับผิดชอบค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องตกแต่ง 
 5. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน  
 6. อบรม สั่งสอนเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
 7. เข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังค าชี้แจงจากทางโรงเรียน ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน 
 8. ร่วมชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
แนวปฏิบัติส ำหรับนักเรียน  (Student Code Conduct) 

        โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับนักเรียนซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับ
นักเรียนไว้ดังนี้ 
 1.  นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 2.  นักเรียนต้องเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและรู้จัก
คุณค่าของวัฒนธรรม 
 3.  นักเรียนต้องให้ความเคารพ ศรัทธา เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ 
 4.  นักเรียนต้องประพฤติตามระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 5.  นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เพศ วัยและมีความสุภาพ อ่อนโยน ทั้งกาย วาจา
ใจ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใด 
 6.  นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา ไม่ขาดเรียน ไม่หนีเรียน และเข้าเรียนตรงเวลา 
 7.  นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาจนจบหลักสูตร 
 8.  นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติดและสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่เล่นการพนันทุกชนิดหรือ
อบายมุขทุกชนิดทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งในและนอกโรงเรียน 
 9.  นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์รักความสามัคคี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือรวมกลุ่มกันสร้างความเสื่อมเสีย
แก่ตนเอง ผู้อื่นและโรงเรียน 
 10.  นักเรียนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล รักษาความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
สถานที่บริเวณทั่วไป และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ให้มั่งคงปลอดภัยสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่อาศัย 
 11.  นักเรยีนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

12. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 
13. นักเรียนต้องพูดจาไพเราะ  สุภาพ  อ่อนโยน 
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                           แผนงบประมำณ (Budget Plan) 
 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยำคมได้รับงบประมำณรำยรับ – จ่ำยตำมข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ดังนี้ 
 

1. ประมาณการจ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 
2564 2565 2566 

ม. 1 30 30 30 
ม. 2 30 30 30 
ม. 3 30 30 30 
ม. 4 20 20 20 
ม. 5 20 20 20 
ม. 6 20 20 20 

รวมทั้งส้ิน 150 150 150 
 
 
 2.  ประมาณการรายรับ 

รำยรับ 
ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 
เงินอุดหนุน 543,000 543,000 543,000 
เงินบริจาค 15,000 15,000 15,000 

รวมรับทั้งสิ้น 55,8000 55,8000 55,8000 
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กำรก ำกับติดตำมประเมินผล  ตรวจสอบและรำยงำนผล (School Accountability) 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมร่วมกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม

ประเมินผล  ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน / การด าเนินงานตามแผน โครงการ / กิจกรรมไว้ดังนี้ 
 1. การก ากับติดตาม (Monitoring) 
  1.1 จัดรูปแบบการก ากับติดตามงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามงาน โดยครูวิชาการโรงเรียน และผู้บริหาร 
 2. การประเมินผล (Evaluation) 
  2.1 แต่งตั้งกรรมการประเมินผล โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียน 
  2.2 สร้างเครื่องมือในประเมินผล ใช้แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ สังเกต 
  2.3 ด าเนินการประเมินผลทั้งก่อนด าเนินการ โครงการเพ่ือดูความเป็นไปได้ ระหว่างด าเนินการ 
โครงการเพ่ือดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานและประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

3. การตรวจสอบ (Audition) 
 3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามแผนงานโครงการปฏิบัติบันทึกผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 3.2 คณะกรรมการโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคและหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 
4.  การรายงานผล (Reporting) 
 4.1 รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดให้โดยผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรม 
 4.2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินผลโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพ่ือน าไป

เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
สัตยำบัน (Agreement) 
 

ธรรมนูญโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษา ระหว่างปี    การศึกษา  2564 – 
2566  การก าหนดกิจกรรมเป็นภาพรวมของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา  ได้มีการร่วมกันคิด วิเคราะห์ และ
ร่วมกันวางแผนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย แต่การที่จะท าให้งานที่ส าคัญและยิ่งใหญ่นี้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจ าเป็นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนจากทั้ง  3  ฝ่าย คือ จากชุมชน  วัด  โรงเรียนอย่างจริงจัง ดังนั้นทั้ง  3  ฝ่ายจึงมี
ความเห็นพ้องต้องกัน และให้สัตยาบันว่า จะร่วมมือ ร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม           
ทั้ง  4  ด้าน คือ  

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
2. ด้านการบริหารและการจัดการ 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวัง และเป้หมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียนทุกประการ จึงได้ลงนามไว้ร่วมกัน  
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(ลงนาม)……………………………….ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

(นายธีรยุทธ ชัยอิ่นค า) 
 
 

(ลงนาม)……………………….……….ผู้แทนองค์กรศาสนา 
(พระอธิการสุพัฒน์ วราสโย) 

 

(ลงนาม)………………………….........ผู้แทนผู้ปกครอง 
(นายภานุวัตร สิทธิ์วงค์) 

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

 

(ลงนาม)……………………….……….ผู้แทนโรงเรียน 
(นางขนิษฐา  วุฒิชมภู) 
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