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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
       ช่ือโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เลขท่ี 242 หมู่ 2 ถนนรอบเวียง  ต าบลเวียง  อ าเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 57150 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย –พะเยา) โทร 0-5377-7104,           
0-5365-0754 โทรสาร 0-5377-7104, 0-5365-0754 ต่อ 26 Website :  www.csws.ac.th เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อท่ี 51 ไร่  3 งาน 53 ตารางวา มีเขตพื้นท่ีบริการ  6 ต าบล ได้แก่ 
ต าบลโยนก ต าบลเวียง  ต าบลบ้านแซว ต าบลป่าสัก ต าบลศรีดอนมูล และต าบลแม่เงิน ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ 
นายบุญเทพ  พิศวง วุฒิการศึกษา กศม. สาขา การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 
ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน วันท่ี 5 เมษายน 2562 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน 

 
     ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

           โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ต้ังอยู่หมู่บ้านเวียง เลขท่ี 242 หมู่ท่ี 2 ถนนรอบเวียง ต าบลเวียง อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เปิด
สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 31 คน โดยให้เปน็สาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ช่ือว่า  
“โรงเรียนแม่จันวิทยำคม  สำขำเชียงแสน” ต้ังอยู่บน  เนื้อท่ี 51 ไร่  3 งาน  53  ตารางวา 
 นายดิเรก  สมยา  ศึกษาธิการอ าเภอเชียงแสนในขณะนั้นเป็นครูใหญ่คนแรก มีพ่อค้าประชาชน  คหบดี
และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างเพื่อน าไปสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 
 ปี พ.ศ. 2512  ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเชียงแสน โดยมี ช่ือว่า  
“โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” 
 ปี  พ.ศ. 2513  กรมวิสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งต้ัง  นายบุญส่ง   เช้ือเจ็ดตน  ครูประจ าการคนแรกของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 ปี  พ.ศ. 2514  กรมวิสามัญได้แต่งต้ังให้  นายบุญภพ   ชัยศิลปิน  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
 ปี  พ.ศ. 2526  ได้เปิดท างานสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  2  ห้องเรียน  เปิดท าการ
สอน  3  แผนการเรียน  คือ  คณิต – อังกฤษ,  เกษตร,  และแผนการเรียนคหกรรม 
 ปีการศึกษา 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายชูชาติ  สงวนงาม ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่และ
ได้รับเล่ือนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ  ปี  พ.ศ. 2532 
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายประเสริฐ  สุวรรณจิตต์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

 ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 ปีการศึกษา 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายบุญภพ  ชัยศิลปิน  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายสมเจตน์  รัตนสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 ปีการศึกษา 2548 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังให้ นายเสรี สุวรรณเพชร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
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ปีการศึกษา 2549 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังให้ นายสังคม  โทปุรินทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ปีการศึกษา 2552 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังให้ นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   

ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังให ้นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   

ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังให ้นายบุญเทพ  พิศวง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการจนถึงปัจจุบัน 

 
     ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะลักษณะชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นครอบครัวรวม 
และ ครอบครัวเด่ียวปะปนกัน ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  มีประชากรประมาณ  50,388  คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตัวอ าเภอ 
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวและท่าเรือขนส่งสินค้าท่ีส าคัญในภาคเหนืออาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าสวน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือการฟ้อนร า การเล่นดนตรี
พื้นเมือง 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 อาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวน ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 22,000 บาทจ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 4  คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนเชียงแสนต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเวียงชียงแสน มีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม โบราณสถานมากมาย เช่น เจดีย์วัดป่าสัก แนวก าแพงเมือง พระธาตุเจดีย์หลวง วัดมุงเมือง      
วัดพระบวช วัดพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุจอมกิตตินอกจากนี้ยังเป็นเมืองประตูการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับ ประเทศจีนตอนใต้ผ่านทางแม่น้ าโขงจึงท าให้มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

         1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลกร ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
อื่น ๆ 

ปีการศึกษา 
2561 

1 2 51 2 6 14 

 
         2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ปีการศึกษา 
2561 

10 46 - 20 - 

 
       3) วิทยฐานะ 
 

วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 

ปีการศึกษา 
2561 

6 12 17 19 - - 

  
       4) จ านวนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน  
 

สำขำวิชำ 
จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
 (ชม./สัปดำห์) 

1. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 24 
2. คณิตศาสตร์ 6 24 
3. วิทยาศาสตร์ 9 24 
4. ภาษาไทย 7 23 
5. ภาษาต่างประเทศ 10 28 
6. สุขศึกษา พลศึกษา 3 24 
7. ศิลปศึกษา 3 24 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 30 

รวมทั้งหมด 58 25 
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 1.3 ข้อมูลนักเรียน (30 พฤศจิกายน 2561)  
       จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  952 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 78 101 179 36 

ม.2 5 66 83 149 30 

ม.3 5 64 92 156 31 

ม.4 6 58 88 146 24 

ม.5 7 81 69 150 21 

ม.6 7 66 106 172 25 

รวม 35     

รวมทั้งหมด  413 539 952  

 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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 1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัดประเทศ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปีการศึกษา 2561 

 

 
 
  

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติระดับโรงเรียนจังหวัดสังกัดประเทศ  
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปีการศึกษา 2561 
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1.6 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

       ตำรำงที่ 1 จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  
ท่ี แหล่งเรียนรู้ จ ำนวนนักเรียน (คน) 
1 ห้องสมุด 952 
2 ศาลาพุทธธรรม 952 
3 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 140 
4 สวนเศรษฐกิจพอเพียง 952 
5 มุมรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 152 

  
      ตำรำงที่ 2 จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน  

ท่ี แหล่งเรียนรู้ จ ำนวนนักเรียน (คน) 
1 วัดพระธาตุผาเงา 325 
2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย 484 
3 วัดป่าสัก 140 
4 วัดพระธาตุจอมกิตติ 325 
5 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน 150 
6 วัดเจดีย์หลวง 150 
7 วัดพระเจ้าล้านทอง อ าเภอเชียงแสน 150 
8 วัดปงสนุก อ าเภอเชียงแสน 150 
9 วัดผ้าขาวป้าน อ าเภอเชียงแสน 150 
10 ไร่ฉาฉุยฟง 146 
11 วัดดอยเวา  อ าเภอแมส่าย 146 
12 สิงห์ปาร์ค 156 
13 งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 150 
14 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 20 
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 150 

 
 
 1.7 ข้อมูลงบประมำณ 
              งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

แหล่งที่ได้รับ จ ำนวน (บำท) 
- เงินงบประมาณ 3,282,000 
- เงินนอกงบประมาณ 4,182,747 
รวมงบประมำณทั้งหมดของโรงเรียน      7,464,747 

 
 



7 

 

    1.8 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี 
ดี

มำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √  
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 
   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                    มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น

เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 
   √  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย  80.10 
  - ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง            ไม่รับรอง 
  หมายเหตุ : ประเมินซ้ า 
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย

ครูควรเน้นการจัดการสอนซ่อมเสริม ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิด โดยการฝึกประสบการณ์ให้เข้มข้นเกี่ยวกับ
การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบของส่ิงต่างๆ การจัดล าดับและเปรียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้อย่างมี
เหตุผล การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม การคิดนอกกรอบ การสร้างผลงาน
เขียน งานศิลปะ งานสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน สรุปหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ เป็นต้น 
และควรจัดหาส่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในเพิ่มมากขึ้น เช่น ลานธรรม มุม
หนังสือ ส าหรับผู้เรียนไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายข้ึน 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องร่วมประชุมปรึกษาหา

แนวทางท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งในรอบท่ีผ่านมาสถานศึกษาได้คุณภาพระดับดี แต่ในการ
ประเมินรอบ 3 สถานศึกษาได้คุณภาพระดับต้องปรับปรุง โดยร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้ผลการเรียนลดลง 
เช่น การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการของสถานศึกษายังมีน้อย การส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยังมีน้อย การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูอาจจะยังไม่หลากหลาย และโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการยังไม่ชัดเจน เป็นต้น สถานศึกษาควรท าระบบการประกันภายในให้เข้มแข็ง โดยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง น าผลการประเมินรอบสองท่ีได้รับมาทบทวน และน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผลการประเมิน
รอบ 3 โดยใช้โครงการและกิจกรรมเป็นตัวขับเคล่ือน มีการก ากับ ติดตาม โดยบริหารงานท้ัง 4 ฝ่ายอย่างใกล้ชิด  
มีการประเมินผลการด าเนินงานท้ังก่อนและหลังการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานรายภาคและรายปี     
จัดอบรมพัฒนาครูในกลุ่มสาระท่ีสอนอย่างสม่ าเสมอ ครูต้องศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ต้องจัดท าส่ือการสอน และการจัดการเรียนการสอนควรใช้ส่ือการสอนท้ังส่ือธรรมชาติ      
ส่ือส่ิงพิมพ์ รวมถึงส่ือเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนท้ังก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลัง
สอบ ผู้บริหารและทีมฝ่ายวิชาการต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหาร
และทีมวิชาการต้องประเมินความก้าวหน้าการสอนของครูเป็นระยะๆ และทดสอบความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระอย่างน้อย 2 เดือนต่อเรื่อง และจัดท าข้อมูลท่ีได้อย่างเป็นระบบ เพื่อครูจะได้น าผลประเมินไป
ซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนและเสริมผู้เรียนท่ีเรียนดีอยู่แล้วให้เรียนดียิ่งขึ้นไป ครูแนะแนวและผู้ปกครองควร
กระตุ้นให้ก าลังใจ และสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับ O-NET เพราะเป็นการทดสอบท่ีส าคัญมาก และ
ควรเสริมแรงโดยการให้รางวัลในระดับช่วงช้ันด้วย ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นพัฒนาในการรักษามาตรฐานของสถานศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังเช่นกัน 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินท้ังการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียน

การสอน และประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ไปพัฒนาครูทุกคนอย่างเป็นระบบท่ี
ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมท้ังครูควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน และวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและน ามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
     สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ โดยการจัดระบบการบริหารตามบริบทของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) ประกอบด้วยการจัดท าสารสนเทศ 
ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการรวมรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายงานเพื่อการน ามาใช้อย่างทันท่วงที 
รวมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง
และการให้บริการ หรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประชุมวางแผน จัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมมีการนิเทศ ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ แล้วน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คงสภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้     

ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด เพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในด้านการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน มีการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในทุกระดับช้ัน อีกท้ังยังมีการจัดการศึกษาท่ียึดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการฝึกปฏิบัติ
จริงผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีโรงเรียนได้จัดไว้ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานท้ังในระดับช้ันมั ธยมศึกษาปีท่ี 3 และ             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ในขณะท่ีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม      
เพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมการป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศ    
ท่ีเป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศท่ีจ าเป็นและทันสมัย ท้ังด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจตนเองและรู้จักตนเอง
ในทุกด้าน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ส าหรับนักเรียนได้
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต และโรงเรียนด าเนินการศึกษา วิเคราะห์บริบท
สภาพแวดล้อมเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นตนและความความเป็นไทย 
โดยมีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงานใน 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมหน้าเสา
ธง กิจกรรมวันส าคัญท่ีสอดคล้องกับความเป็นไทย สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อนส่งเสริมความเป็นไทยและลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายสาขาวิชา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมให้
หลากหลายท้ังด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุม จิตสาธารณะ 
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนและ           
การปฏิบัติงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จัดกิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนท างานร่วมกันด้วยเหตุผล และช่วยเหลือกัน             
อย่างต่อเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านของสมรรถภาพทางกาย ได้ให้นักเรียนฝึกการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ JASA จ านวน 5 ฐาน ได้แก่ การวิ่ง 5 นาที การวิ่งกลับตัว 15 นาที ลุกนั่ง 30 
วินาที ยืนกระโดดไกลและดันพื้น การช่ังน้ าหนักตัวและวัดส่วนสูง และหาค่า BMI บันทึกผลในแบบบันทึกทุกคน 
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 ในด้านของสารเสพติด ได้จัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ได้แก่ การเรียนการสอนได้
สอดแทรกแนวปฏิบัติตนให้พ้นจากภัยของยาเสพติด จัดการอบรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่น สถานีต ารวจภูธร
เชียงแสน โรงพยาบาลเชียงแสน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก้นักเรียนทุกระดับช้ัน มีการจัดงานรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดโดยนัดเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติด และท่ีส าคัญได้มีการคัดกรองนักเรียน (กลุ่ม
เส่ียง) ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นประจ า 
 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น กีฬาสี กิจกรรมด่านวันสุนทรภู่ งานด้านวิทยาศาสตร์ งาน
วันคริสต์มาส การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลป์ หัตถกรรม กีฬากลุ่ม กีฬาจังหวัดของกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
1. ความสามารถ     
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  

จ ำแนกจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 

 
     จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ   
ยอดเยี่ยม (เกรด 4) ร้อยละ 16.59 ระดับ ดีเลิศ (เกรด 4) ร้อยละ 16.59 ระดับ ดี 
(เกรด 3 และ 3.5) ร้อยละ 25.20 ระดับ ปานกลาง (เกรด 1 และ 1.5) ร้อยละ18.09 
และระดับ ก าลังพัฒนา (เกรด 0) ร้อยละ 8.36 นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาใน
คาบสอนปกติและคาบสอนเสริม  
     นักเรียนท่ีได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.48 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
2. ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2561    

 
    จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่
ในระดับดีเยี่ยม มากท่ีสุดคือ ม.5 (80.87%) น้อยท่ีสุดคือ ม.1 (50.70%) ระดับดี 
มากท่ีสุดคือ ม.1 (48.74%) น้อยท่ีสุดคือ ม.2 (17.88%)  ส่วนในระดับผ่านและ     
ไม่ผ่าน มากท่ีสุด คือ ม.6 (2.335%) น้อยท่ีสุดคือ ม.4 และ ม.5 (0.00%)   
 

3. ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

แผนภูมิแสดงร้อยละควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2561 

 
      จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ 
ยอดเยี่ยม จ านวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ระดับ ดีเลิศ จ านวน 364 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39 ระดับ ดี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับ ปานกลาง และ
ระดับ ก าลังพัฒนา  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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4. ความสามารถ     
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) ปีกำรศึกษำ 2561 

 
      
      จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในระดับ ยอดเย่ียม (ผลการเรียนระดับ 
4) คิดเป็นร้อยละ 36.58  ระดับ ดีเลิศ  (ผลการเรียนระดับ 3-3.5 ) คิดเป็นร้อยละ 
35.71 ระดับ ดี  (ผลการเรียนระดับ 2-2.5) คิดเป็นร้อยละ 16.56  ระดับ ปานกลาง 
(ผลการเรียนระดับ 1-1.5) คิดเป็นร้อยละ 9.20 และระดับ ก าลังพัฒนา (ผลการ
เรียนระดับ 0 ร และ มส) คิดเป็นร้อยละ 1.95 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2550 และ 2561 

 

 
 
     

    จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้              
ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึน้โดยรวมร้อยละ 1.79   

6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติ  
ท่ีดีต่องานอาชีพ 

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
ของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2561 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

        
   จากแผนภูมิวงกลม พบว่า นักเรียนโรงเรียนเชียงแสน จ านวน 924 คน มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพใน ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 34
ระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ 17 ระดับ ปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 4 ระดับ ก าลังพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 0 ท้ังนี้รวมคุณภาพระดับ ดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 96 ของนักเรียนท้ังหมด 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
1. คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
“มีวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริตและความ
รับผิดชอบ” 

       แผนภูมิแสดงค่ำเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกำรแปลผลตำมระดับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–6 
    

 
  
     จากแผนภูมิ พบว่า ค่าเฉล่ียของคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด “มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ” ของนักเรียนโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคมท่ีศึกษาในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 95.13 มีค่าเท่ากับ  
4.14  เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพปรากฏว่า 
นักเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด “มีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ” ในระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ  
ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
2. ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรด้ำนนควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถ่ินและควำมเป็นไทย ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
จากแผนภูมิ พบว่า  ค่าเฉล่ียของความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทยของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ  
99.14 มีค่าเท่ากับ  4.66 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพปรากฏว่า นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับ  ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

         ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
สุขภำวะทำงจิตมีภูมิคุ้มกันและควำมเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 
   จากแผนภูมิ พบว่า ค่าเฉล่ียของการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อย
ละ  99.24 มีค่าเท่ากับ  4.51 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับคุณภาพปรากฏว่า นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ในระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับ  ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
4. สุขภาวะทางร่ายกาย
และลักษณะจิตสังคม
  

ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนสุขภำวะทำงร่ำยกำยและลักษณะจิตสังคม 

 
 

     จากแผนภูมิ พบว่า ค่าเฉล่ียของสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 99.03 มีค่า
เท่ากับ  4.55 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ปรากฏว่า นักเรียน มีสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนร้อยละ 95.13 เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทไทยท่ีงดงาม อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนร้อยละ 82.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 1.79  จ านวน 0 ร มส ของนักเรียน ลดลงร้อยละ 3.87 
 4. นักเรียนร้อยละ 95.78 มีทักษะการประกอบอาชีพ มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 5. นักเรียนร้อยละ 99.03 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีแข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเอง 
 

4. จุดควรพัฒนำ  
1. ทักษะชีวิต ด้านการใช้ส่ือและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
2. ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป   

จนถึงระดับ ดีมาก 
4. ทักษะการคิดค านวณ 
5. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป   

จนถึงระดับ ดีมาก 
6. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
7. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาวะนักเรียนให้มีความสมดุล เช่น กิจกรรมลดน้ าหนักส าหรับ

นักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ ์
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าส่ังแต่งต้ังกลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่ม
งาน หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ประเด็น ผลกำรพัฒนำ 
2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

      สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภายในปี  
2562 

- พันธกิจโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
4.  พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ประเด็น ผลกำรพัฒนำ 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 

    สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสถานศึกษาใช้ยุทธศาสตร์ 3พ. 1ส. (พัฒนาครู พัฒนา
สภาพแวดล้อม พัฒนาผู้เรียน และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา)  
ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง ดังนี้ 
       - สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      - สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

      สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของครู และสถานศึกษา ข้อมูลดังนี้       
      - ครูทุกคนได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ อย่างน้อย 
20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
      - บุคลากรลูกจ้างประจ าทุกคนได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าท่ี    
ท่ีปฏิบัติอย่างน้อย 8 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยมีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า       
โรงอาหาร ห้องประชุม เพียงพอส าหรับบุคลากรและผู้เรียน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีส่ิงอ านวยความสะดวก มีแหล่งสืบค้น ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอ
ส าหรับผู้เรียน 
 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

       สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และเป็นปัจจุบัน โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ   
โดยการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แล้วน ามารายงานผลเป็นข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
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3. จุดเด่น 
    1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา       
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 
    2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพียงพอและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักใคร่สามัคคี ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
    1. สถานศึกษาควรจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างได้ 
    2. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3. สถานศึกษาควรจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาให้ครอบคลุมและ เป็นปัจจุบันมากข้ึน   
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มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมโดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ โครงการรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต/จัดสร้างอาคารห้องสมุด  โครงการพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต โครงการเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ไทย-ศิลป์เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมบูรณาการ STEAM กิจกรรมเด็กคิดเด็กท าเด็กน าเสนอ โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา โครงการพัฒนาเครือข่ายภาษาต่างประเทศ โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ครูมีการใช้
เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะ โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชาและ
ศักยภาพของผู้เรียนฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มี
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม มีการน าผลการสอนและการสอบไปหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนโดยการท า
วิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียน โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้มีครูจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา/รายวิชา/หน่วยการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีการบูรณาการกับหลักสูตรโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนศึกษาใน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โครงการทวิศึกษาและเครือข่ายทวิศึกษา (โดย
ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง) ในสาขาวิชา ปวช.พาณิชย กรรมการบัญชี, ปวช.พณิชย กรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวช.อุตสาหกรรมไฟฟ้าก าลัง และช่างเช่ือม 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครู
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดท าป้ายนิเทศ จัดท าส่ือการเรียนรู้ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ และประสิทธิภาพของส่ือการสอน ใช้แหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
     

ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ 
 

ครูร้อยละ 87.25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิด โอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลงานหรือช้ินงาน  อาทิ เช่น  ผลงานนักเรียน 
ในวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS)  บันทึกการอ่านกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ินงานท่ีผลิตจาก
การอ่านภาษาอังกฤษ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  
ช้ินงานนักเรียนในรายวิชาศิลปศึกษา 

 
ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  
 

ครูร้อยละ 84.90 พัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างช านาญ 
สามารถให้การแนะน าแก่ผู้อื่นได้  โรงเรียนได้ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ในโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ โดยการมอบเกียรติบัตร นักเรียนรักการอ่าน  ครูผู้ส่งเสริมผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ จัดอบรม “กราฟฟิกสร้างอาชีพโครงการโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” แก่ ผู้เรียน ส่งเสริมการใช้ภาษา 
ต่างประเทศผ่านห้องมัลติมิเดีย นอกโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
การจัดค่ายดาราศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
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วิทย์ คณิต สังคม ไทย ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ สุขะ ท้ัง ร.ร.

สถิติกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 83.67  ของห้องเรียน สะอาด เป็นระเบียบ มีบรรยากาศเอื้อต่อเรียนรู้
ของนักเรียน ครูมีความรักและความเมตตาต่อนักเรียน นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างอบอุ่น
และมีความสุข 
 

 
 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูร้อยละ 96.22 มีแผนการวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ชัดเจนตลอด         
ปีการศึกษา มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน จ านวนช้ินงาน และพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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ประเด็นพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนวิธีการสอนและ
แก้ปัญหานักเรียนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 

 
 

 
 
3. จุดเด่น 
    1. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถให้ค าแนะน า
แก่ผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
    2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
    3. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกๆสัปดาห์ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
    1. ครูควรจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
 

   สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 ระดับ 4 ดีเลิศ 
 ระดับ 3 ดี 
 ระดับ 2 ปานกลาง 
 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 

 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับดีเลิศ ท้ังนี้เพราะ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  

ท้ังนี้ ในมาตรฐานท่ี 1 โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 และหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง  มาตรการการอ่านการเขียน การจัด
กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ การแก้โจทย์ปัญหา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้น และโรงเรียนได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เช่น โครงการการสอบนักธรรมตรี โท เอก โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรม
ออมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจรักษาโรค จากเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนออกก าลังกาย การช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของยาเสพติด การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย ในมาตรฐานท่ี 2 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีค าส่ังมอบหมายงานอย่างชัดเจน โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี 3 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
ประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณธรรม อัตลักษณ์ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกช้ัน
จัดการเรียนรู้บูรณาการ และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
สรุปผล 
  

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

   1. นักเรียนร้อยละ 95.13 เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
มารยาทไทยท่ีงดงาม   อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนร้อยละ 82.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 1.79  จ านวน 
0 ร มส ของนักเรียน ลดลงร้อยละ 3.87 
 4. นักเรียนร้อยละ 95.78 มีทักษะการประกอบอาชีพ มี
การประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 5. นักเรียนร้อยละ 99.03 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ี
แข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเอง 

 

1. ทักษะชีวิต ด้านการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ 

2. ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มี
ความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป   จนถึงระดับ ดีมาก 

4. ทักษะการคิดค านวณ 
5. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มี
ความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป   จนถึงระดับ ดีมาก 

6. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 

7. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมดูแลสุข
ภาวะนักเรียนให้มีความสมดุล เช่น กิจกรรมลด
น้ าหนักส าหรับนักเรียนท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 

 
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 
    2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
มีส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักใคร่สามัคคี 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรู้ 

 
 
    1. สถานศึกษาควรจัดระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างได้ 
    2. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตามให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
    3. สถานศึกษาควรจัดระบบการจัดหา การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาให้
ครอบคลุมและ เป็นปัจจุบันมากข้ึน   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
    1. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถให้ค าแนะน าแก่
ผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
    2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
    3. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกๆสัปดาห์ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

    1. ครูควรจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
Active Learning ให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 วิสัยทัศน์  

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น        
มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 เป้าหมาย นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต 
 โครงการ/กิจกรรม 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมคุณธรรมทุกพื้นท่ี ท าดีทุกวัน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 เป้าหมาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 

- การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ Active Learning 
- การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
   - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
   - กิจกรรม STEM 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการต่าง ๆ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาอาชีพนักเรียน 
เป้าหมาย นักเรียนทุกคนมีอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ  

 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อมีงานท า 

- กิจกรรมทวิศึกษา 
- กิจกรรมนักเรียน 1 คน 1 อาชีพ 
- การฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 

 
ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

2. คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับการเรียนรู้ 
3. ส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้านอาชีพ ภาษาอังกฤษ         

และภาษาจีน 
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ภำคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

                        ลงช่ือ 
   (นายบุญเทพ   พิศวง) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพือ่กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



32 

 

 
ประกำศโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 

เร่ือง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) 

----------------------------------------------------------------- 
โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงได้

ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสาร 

แนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี   ๓  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
    ลงช่ือ 

(นายบุญเทพ   พิศวง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ    
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

 
 

ระดับดี 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
     ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดี 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 
ระดับดีเลิศ 

     ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
     ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
     ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับดีเลิศ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ระดับดีเลิศ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับดี 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
ระดับดี 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดี 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 
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ประกำศโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำย 
      ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

--------------------------------------- 
 ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยด าเนินการให้มีการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายว่าด้วยประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. พ.ต.ท.วิชัย    นิลด า  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน         ประธานกรรมการ  

๒. นายบุญเทพ    พิศวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม              รองประธานกรรมการ 
๓. นายอรรถภัณฑ์  รังสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๔. นายบุญส่ง       เช้ือเจ็ดตน ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๕. บาทหลวงประสิทธิ์  ตันเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๖. นายคงฤทธิ์      วังมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๗. นายสุวิน         เครื่องสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๘. นางอสมาภรณ์   อักษร รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม       กรรมการ 
๙. ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
๑๐.นายปรเมษฐ์    อินเขียว ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
๑๑.นายธวัชชัย    อุ่นกาศ ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
๑๒.นางรุง่สุรีย์    ช่างปรุง ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
๑๓.นางภัทรียา      ชาวดร ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ 
๑๔.คณะครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน     กรรมการ 
๑๕.สิบเอกจรัญ      สุธาพจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.นางอลิศลา       ริยะสาร ครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ๓ ปีย้อนหลัง เพื่อก าหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓    
 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                    ลงช่ือ 

(นายบุญเทพ   พิศวง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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ประกำศโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 

เร่ือง รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

………………………………………….. 
 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ีก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีหน่วยงานต้นสังกัดขึ้น
ทะเบียนไว้  

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ จึงประกาศรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการ
พัฒนาโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เพื่อท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. พ.ต.ท.วิชัย       นิลด า  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. นายคเณศ   พงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
3. นายธีระพล  เตมีศักดิ ์ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

  ลงช่ือ  
(นายบุญเทพ   พิศวง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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ค ำสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
ท่ี  ๐๘๙/๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………………………………………………………… 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕,(ฉบับท่ี ๓)        
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ           
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เพื่อให้
สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และ
น าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อสาธารณชน ดังนั้นทางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.  นายบุญเทพ  พิศวง   ประธานกรรมการ 
๒.  สิบเอกจรัญ  สุธาพจน์  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางอสมาภรณ์ อักษร   รองประธานกรรมการ 
๔.  ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา   กรรมการ 
๕.  นายปรเมษฐ์  อินเขียว   กรรมการ 
๖.  นายธวัชชัย  อุ่นกาศ   กรรมการ 
๗.  นางภัทรียา  ชาวดร   กรรมการ 
๘.  นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาอ านวยความสะดวกในการด าเนินการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพื่อจัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
     ๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน 
 ๑. สิบเอกจรัญ  สุธาพจน์  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสายบัว   วรภ ู   กรรมการ 
 ๔. นางภัทรียา  ชาวดร   กรรมการ 
 ๕. นางนภัสร  พันพิงค์   กรรมการ 
 ๖. นางสายรุ้ง  รักษาดี   กรรมการ 

๗. นางสุวภัทร  ด้วงแดง   กรรมการ 
๘. นางอลิศลา  ริยะสาร   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี 
   ๑.  ประสานงาน วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

๒.  รายงานต่อฝ่ายบริหาร หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๓.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ๑. นางอสมาภรณ์  อักษร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายบัว   วรภ ู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางศรีสุนีย์  กันทาเดช  กรรมการ 
 ๔. นางศุทธินี  ไชยรินทร ์  กรรมการ 
 ๕. นางเพ็ญศร ี  กันแก้ว   กรรมการ 
 6. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ  กรรมการ 
 7. นางชนัญชิดา  จิตต์ปรีดี  กรรมการ 
 8. นางสินีนาฎ  ชัยเขต   กรรมการ 
 9. นายอรรณพ  ค ามีสว่าง  กรรมการ 
 10. นายอนุกูล  วังเวียงทอง  กรรมการ 
  11. นายเกรียงไกร  อภิธนัง   กรรมการ 
 12.นางสาวศิรประภา  บัวคอม   กรรมการ 
 13. นายสาธิต  อิงอาน   กรรมการ 
 14.นายกฤษณะ  จันทร์เต็ม  กรรมการ 
 15.นางสาวชัญญานุช  อิ่นค า   กรรมการ 
 16.นางสาวอารีรัตน ์  เช้ืออ้วน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑. นายปรเมษฐ์  อินเขียว   ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐกร  ทูลศิริ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ  กรรมการ 
๔. นางปิติญา  สุวรรณรังษี  กรรมการ 
๕. นายมนัส   ทองค า   กรรมการ 
๖. นางรัตตินันท์  ทูลศิริ   กรรมการ 
๗. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน ์  กรรมการ 
๘. นายปิยพงษ์  ไม่มีเหตุ   กรรมการ 
๙. นายเมธิชัย  ชัยมินทร์  กรรมการ 
๑๐.นายพงศ์สุธี  เลศักดิ์   กรรมการ 
๑๑.นางนิติกานต์  ฟองวาริน  กรรมการ 
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๑๒.นายศรัณย์  เครื่องสีมา  กรรมการ 
๑๓.นางนภัสร  พันพิงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 ๑. สิบเอกจรัญ  สุธาพจน์  ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าท่ี ร.ต.คธาวุธ  ใจจุมปา   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ   กรรมการ 
 ๔. นางกิ่งกาญจน ์  ใจจุมปา   กรรมการ 
 ๕. นางมยุรัตน ์  ตาใจ   กรรมการ 
 6.  นางวนิดา  หล้าอ่อน  กรรมการ 
 7. นางรุ่งสุรีย ์  ช่างปรุง   กรรมการ 

 8. นางสุวภัทร  ด้วงแดง   กรรมการ 
 9. นายอนุชิต  โปราหา   กรรมการ 
  10. นางอลิศลา  ริยะสาร   กรรมการ 
 11.นายจักรินทร์  ชาวดร   กรรมการ 
 12.นายธวัชชัย  พานแก้ว  กรรมการ 
 13.นางภัทรียา  ชาวดร   กรรมการและเลขานุการ 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
 ๑. นางสมศรี   สวัสดี   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายรุ้ง  รักษาดี   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางนิภาวรรณ  วิชัย   กรรมการ  
 ๔. นางสาวดารุณี  เช้ือเจ็ดตน   กรรมการ 
 ๕. นายกฤษณ์  ณ ล าปาง  กรรมการ 

 ๖. นายนิวัฒน ์  ผ่านวัฒนภักด ี  กรรมการ 
 ๗. นายรวี   คิดอ่าน   กรรมการ 
 ๘. นายธีรยุทธ  มาถา   กรรมการ 
 ๙. นางนันทพร  แซ่หว่าง   กรรมการ 
 ๑๐.นางวิภา   กันสีเวียง  กรรมการ 
 ๑๑.นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ์  กรรมการ 
 ๑๒.นางสาวจินตนา  รัตนชัย   กรรมการ 
     ๑๓.นางสาวโปรดปราณ ค าเปลว   กรรมการ 
 ๑๔. ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   กรรมการ 
 ๑๕.นางสาวณัฐชาพรรณ วงศ์ชัย   กรรมการ 
 ๑๖.นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
 ๑๗.นางสาวลัดดา  ประมวล   กรรมการ 
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 ๑๘.นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี  เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
รายข้อ 

 

 
    ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
     ลงช่ือ 
                                                           (นายบุญเทพ   พิศวง) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ 

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

มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) พ.ต.ท.       (ลงช่ือ) 
         (วิชยั    นิลด า)              (นายบุญเทพ   พิศวง) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

      โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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ประกำศโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 

เร่ือง กำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (ฉบับท่ี ๓)     
พ.ศ.๒๕๕๓ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูล
ในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป   

บัดนี้ทางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้จัดท ารายงานดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ตามเอกสารท่ีแนบท้ายนี้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.csws.ac.th 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
       ลงช่ือ 

(นายบุญเทพ   พิศวง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 



 


