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โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชยีงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 
 



 
 

ค าน า 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic  Plan)  ปีงบประมาณ  2562 – 2564  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม ปีงบประมาณ  2562 – 2564  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธ
กิจที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  รายละเอียดของแผนได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ปี 2561 ภาพรวมสถานศึกษา ปีการศึกษา  2561 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อยของสถานศึกษา  (SWOT  Analysis)  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมายและงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic  Plan)  ปีงบประมาณ  2562 – 2564  ฉบับนี้  ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกด้านต่อไป 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ให้ส าเร็จด้วยดี 
 
 
 
     ลงชื่อ 
          ( นายบุญเทพ    พิศวง ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 เรื่อง          หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
พันธะสัญญา          ค 
ตอนที่  1   

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน        1 
ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา        1 

     -  ผลงานที่ประสบความส าเร็จ       3 
     -  ข้อมูลบุคลากร        3 

    -  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ   5 
              -  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด     6 
                 ประจ าปีการศึกษา 2561  
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน      22 
ตอนที่  3  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      25 
ตอนที่  4  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์การ เป้าหมายและงบประมาณ   26 
             พ.ศ. 2562 – 2564 
ภาคผนวก 

- หนังสือแสดงความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

พันธะสัญญา 
  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระหว่างปีงบประมาณ  2562 
– 2564 
 พันธะสัญญาฉบับนี้  จัดท าข้ึนระหว่าง  นายบุญเทพ  พิศวง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ        พัน
ต ารวจโทวิชัย    นิลด า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ว่าจะร่วมมือกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

               ( นายบุญเทพ    พิศวง )      ผู้เสนอพันธะสัญญา 
 

ลงชื่อ  พ.ต.ท.    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

                       ( วิชัย    นิลด า )      ผู้ให้ความเห็นชอบพันธะสัญญา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล บริบทของสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนชนบท  เป็นต้นก าเนิดแห่ง
อารยะธรรมล้านนา ที่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ส าคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่งของเมืองเชียงแสน  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่     
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวนผัก ไร่ข้าวโพด ไร่ยาสูบ เป็นอาชีพหลัก และท าสวนผลไว้ รับจ้าง 
ค้าขายตามชายแดนเป็นอาชีพรอง ประชาชนในอ าเภอเชียงแสนมีจ านวน 47,000 คน โดยประมาณ ประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์     
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่บ้านเวียง เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ถนนรอบเวียง  ต าบลเวียง    
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อเดือน
มีนาคม ปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 31 คน โดยให้เป็นสาขา
ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ชื่อว่า “โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สาขาเชียงแสน” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 53 
ตารางวา มี นายดิเรก  สมยา ศึกษาธิการอ าเภอเชียงแสนในขณะนั้นเป็นครูใหญ่คนแรก  มีพ่อค้า ประชาชน 
คหบดีและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างเพ่ือน าไปสร้าง อาคารเรียนเพิ่มข้ึนอีก 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเชียงแสน โดยมีชื่อว่า    
“โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม” 
 ปีการศึกษา 2513 กรมวิสามัญศึกษาได้บรรจุแต่งตั้ง นายบุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน ครูประจ าการ  คนแรก
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
 ปีการศึกษา  2514  กรมวิสามัญได้แต่งตั้งให้ นายบุญภพ   ชัยศิลปิน ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  
 ปี พ.ศ.  2526  ได้เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  2  ห้องเรียน เปิดท า
การสอน 3 แผนการเรียน คือ คณิต-อังกฤษ, เกษตร, และแผนการเรียนคหกรรม 

 ปีการศึกษา 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชูชาติ สงวนงามด ารงต าแหน่ง 
อาจารย์ใหญ่และได้รับเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ ปี พ.ศ. 2532 
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
 ปีการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

 ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบุญภพ  ชัยศิลปิน  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
  ปีการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสมเจตน์  รัตนสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
  ปีการศึกษา  2548  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้นายเสรี  สุวรรณเพชร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
และผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 1/2 วันที่ 28 พ.ย. 2548 



 
 

      ปีการศึกษา  2549 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แต่งตั้งให้นายสังคม  โทปุรินทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ    
 ปีการศึกษา 2552  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แต่งตั้งให้ 
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 แต่งตั้งให้นายบุญเทพ  พิศวง  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จนถึงปัจจุบัน 
 
สถานที่ตั้งปัจจุบัน 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  242 หมู่  2 ถนนรอบเวียง ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย  57150 โทรศัพท์  053-777104, 053-650754  โทรสาร ต่อ 26  www.csws.ac.th   

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 35 ห้องเรียน           
มีเขตพ้ืนที่บริการ 6 ต าบล  ได้แก่ ต าบลโยนก  ต าบลเวียง  ต าบลบ้านแซว ต าบลป่าสัก ต าบลศรีดอนมูล      
และต าบลแม่เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiangsaen.ac.th/


 
 

ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1  
2. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก 

      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 
3. โรงเรียนดีเด่นด้านระบบมาตรฐานการต้านสิ่งเสพติด ปี 2556 – 2558   
4. โรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2557 
5. โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2558 
6. โรงเรียนดีเด่นด้านห้องสมุดมีชีวิต ปี 2558  

 7. โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ปี 2561 
 8. โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ปี 2561 
 
ข้อมูลบุคลากรปี 2562 
 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 
1.ผู้บริหาร    

1.1 ผู้อ านวยการ 1  1 
1.2 รองผู้อ านวยการ 1 1 2 

2.ครูประจ าการ    
2.1 ครู 22 28 49 
2.2 ครูมาช่วยราชการ  2 2 
2.3 ครูไปช่วยราชการ    

3.ครูอัตราจ้าง    
3.1 ชาวไทย 2 3 5 
3.2 ชาวต่างชาติ 1  1 

4.พนักงานราชการ 1 1 2 
5.ลูกจ้างประจ า 4  4 
6.ลูกจ้างชั่วคราว 2 8 10 

รวม 34 43 77 
 
 



 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามจ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้และต าแหน่ง 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ครู(คน) 

ต าแหน่ง ครู/อันดับ 
ครูอัตรา

จ้าง 
พนักงาน
ราชการ 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 คศ.2 คศ.3 

ภาษาไทย 6   3 2 1  
คณิตศาสตร์ 6    2 4  
วิทยาศาสตร์ 10   1 1 2 6 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 1  1 2 1 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3      3 
ศิลปะ 3  1    2 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 3 1 1 2 6  
ภาษาต่างประเทศ 10 2  1 2 3 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ห้องสมุด) 1    1   
สนับสนุนการสอน (การเงิน) 1     1  
           รวม 60 6 2 7 12 18 15 

 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ     1    
รองผู้อ านวยการ     1 1   
ครูประจ าการ   16 18 6 12   
ครูอัตราจ้าง   3 3     
พนักงานราชการ   1 1     
ลูกจ้างประจ า 4        
ลูกจ้างชั่วคราว 2 4  4     

รวม 6 4 20 26 8 13   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลนักเรียนปี 2562 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  
 

ระดับ จ านวน (คน) จ านวนห้อง เฉลี่ยต่อห้อง 
ม.1 210 5 42 
ม.2 179 5 35 
ม.3 149 6 24 

รวม ม.ต้น 538 16  
ม.4 150 5 30 
ม.5 150 5 30 
ม.6 150 6 25 

รวม ม.ปลาย 450 16  
รวมทั้งสิ้น 988 32  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับชั้น 
ม.3 

ค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามปี
การศึกษา ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ค่าที่ได้ 
ปี 2561 

2558 2559 2560 
1.ภาษาไทย 42.06 49.59 49.66 47.10 48.51 60.08 
2.สังคมศึกษา 46.80 54.96 - 50.88 - - 
3.ภาษาอังกฤษ 28.79 30.75 30.04 29.86 30.76 27.49 
4.คณิตศาสตร์ 29.33 26.93 25.89 27.38 28.20 30.54 
5.วิทยาศาสตร์ 36.87 36.31 32.95 35.37 36.43 36.90 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับชั้น 
ม.6 

ค่าเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามปี
การศึกษา ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

ค่าที่ได้ 
ปี 2561 

2558 2559 2560 
1.ภาษาไทย 44.27 50.18 47.12 47.19 48.61 45.00 
2.สังคมศึกษา 39.16 35.14 34.11 36.14 37.22 32.85 
3.ภาษาอังกฤษ 22.31 23.81 24.04 23.39 24.09 25.34 
4.คณิตศาสตร์ 22.40 20.38 18.45 20.41 21.02 22.73 
5.วิทยาศาสตร์ 31.17 30.32 26.71 29.40 30.28 27.42 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้     

ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในด้านการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน มีการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังมีการจัดการศึกษาที่ยึดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการฝึก
ปฏิบัติจริงผ่านสื่อเทคโนโลยีที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ในขณะที่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม      
เพ่ือให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมการป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศ    
ที่เป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศที่จ าเป็นและทันสมัย ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้ส ารวจตนเองและรู้จัก
ตนเองในทุกด้าน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสม ส าหรับ
นักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต และโรงเรียนด าเนินการศึกษา วิเคราะห์
บริบทสภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นตนและความความ
เป็นไทย โดยมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานใน 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันส าคัญที่สอดคล้องกับความเป็นไทย สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือนส่งเสริมความเป็นไทยและลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปเป็นองค์ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลายสาขาวิชา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมให้
หลากหลายทั้งด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุม จิตสาธารณะ 
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนและ           
การปฏิบัติงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จัดกิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระเพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกันด้วยเหตุผล และช่วยเหลือกัน             
อย่างต่อเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 
 

ในด้านของสมรรถภาพทางกาย ได้ให้นักเรียนฝึกการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ JASA จ านวน 5 ฐาน ได้แก่ การวิ่ง 5 นาที การวิ่งกลับตัว 15 นาที ลุกนั่ง 
30 วินาที ยืนกระโดดไกลและดันพ้ืน การชั่งน้ าหนักตัวและวัดส่วนสูง และหาค่า BMI บันทึกผลในแบบบันทึกทุก
คน 
 ในด้านของสารเสพติด ได้จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ได้แก่ การเรียนการสอนได้
สอดแทรกแนวปฏิบัติตนให้พ้นจากภัยของยาเสพติด จัดการอบรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่น สถานีต ารวจภูธร
เชียงแสน โรงพยาบาลเชียงแสน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก้นักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดงานรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดโดยนัดเรียน วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติด และที่ส าคัญได้มีการคัดกรองนักเรียน 
(กลุ่มเสี่ยง) ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นประจ า 
 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ มากมายเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น กีฬาสี กิจกรรมด่านวันสุนทรภู่ งานด้านวิทยาศาสตร์ งาน
วันคริสต์มาส การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลป์ หัตถกรรม กีฬากลุ่ม กีฬาจังหวัดของกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
2. ผลการด าเนินงาน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1. ความสามารถ     
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

จ าแนกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 
     จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี
ระดับ 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 นักเรียนกลุ่มนี้จะ
ได้รับการพัฒนาในคาบสอนปกติและคาบสอนเสริม  
     นักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.48 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2. ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2561    

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

3. ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
        



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ยอด

เยี่ยม จ านวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ระดับ ดีเลิศ จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39 ระดับ ดี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ระดับ ปานกลาง และระดับ 
ก าลังพัฒนา  จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4. ความสามารถ     
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2561 

 
      
      จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในระดับ ยอดเยี่ยม (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2550 และ 2561 

 

 
 

     
    จากแผนภูมิ พบว่า ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้             
ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนโดยรวมร้อยละ 1.79   

6. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ  
ที่ดีต่องานอาชีพ 

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
        
   

จากแผนภูมิวงกลม พบว่า นักเรียนโรงเรียนเชียงแสน จ านวน 924 คน มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพใน ระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 34
ระดับ ดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ 17 ระดับ ปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 4 ระดับ ก าลังพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 0 ทั้งนี้รวมคุณภาพระดับ ดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 96 ของนักเรียนทั้งหมด 



 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1. คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
“มีวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริตและความ
รับผิดชอบ” 

       แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยคณุลักษณะอันพึงประสงค์และการแปลผลตามระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
    

 
  
     จากแผนภูมิ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด “มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ” ของนักเรียนโรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคมที่ศึกษาในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 95.13 มีค่าเท่ากับ  
4.14  เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพปรากฏว่า 
นักเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด “มีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ” ในระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ  
ดีเลิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2. ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการด้านนความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ  
จากแผนภูมิ พบว่า  ค่าเฉลี่ยของความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทยของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ  
99.14 มีค่าเท่ากับ  4.66 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับ
คุณภาพปรากฏว่า นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ในระดับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ  ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

         ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สุขภาวะทางจิตมีภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 
   จากแผนภูมิ พบว่า ค่าเฉลี่ยของการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อย
ละ  99.24 มีค่าเท่ากับ  4.51 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับคุณภาพปรากฏว่า นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ในระดับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
4. สุขภาวะทางร่ายกาย
และลักษณะจิตสังคม
  

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 

     จากแผนภูมิ พบว่า ค่าเฉลี่ยของสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคมของ
นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 99.03 มีค่า
เท่ากับ  4.55 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ปรากฏว่า นักเรียน มีสุขภาวะทางร่ายกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ  ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนร้อยละ 95.13 เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทไทยที่งดงาม อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 
 2. นักเรียนร้อยละ 82.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นโดยรวมร้อยละ 1.79  จ านวน 0 ร มส ของนักเรียน ลดลงร้อย
ละ 3.87 
 4. นักเรียนร้อยละ 95.78 มีทักษะการประกอบอาชีพ มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 5. นักเรียนร้อยละ 99.03 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเอง 
 

4. จุดควรพัฒนา  
1. ทักษะชีวิต ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
2. ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป   

จนถึงระดับ ดีมาก 
4. ทักษะการคิดค านวณ 
5. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ  

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

นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 



 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งกลุ่มบริหารงาน 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

      สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภายในปี  
2562 

- พันธกิจโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
4.  พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็น ผลการพัฒนา 
2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 

    สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
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 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ดังนี้ 
       - สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
และโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      - สถานศึกษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

      สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของครู และสถานศึกษา ข้อมูลดังนี้       
      - ครูทุกคนได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 
20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
      - บุคลากรลูกจ้างประจ าทุกคนได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าที่    
ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า       
โรงอาหาร ห้องประชุม เพียงพอส าหรับบุคลากรและผู้เรียน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีแหล่งสืบค้น ทางอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ
ส าหรับผู้เรียน 
 

2.6 จดัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

       สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา และเป็นปัจจุบัน โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ   
โดยการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แล้วน ามารายงานผลเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. จุดเด่น 
    1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา       
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    2. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพียงพอและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักใคร่สามัคคี ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
    1. สถานศึกษาควรจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างได้ 
    2. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตามให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    3. สถานศึกษาควรจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาให้ครอบคลุมและ เป็นปัจจุบันมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วมโดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ โครงการรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต/จัดสร้างอาคารห้องสมุด โครงการพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต โครงการเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์ไทย-ศิลป์เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ กิจกรรมบูรณาการ STEAM กิจกรรมเด็กคิดเด็กท าเด็กน าเสนอ โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา โครงการพัฒนาเครือข่ายภาษาต่างประเทศ โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ครูจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดย
การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา ครูมี
การใช้เครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะ โดยค านึงถึงธรรมชาติ
รายวิชาและศักยภาพของผู้เรียนฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม มีการน าผลการสอนและการสอบไปหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียน
โดยการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้มีครูจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา/รายวิชา/หน่วยการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการกับ
หลักสูตรโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาใน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โครงการทวิศึกษาและ
เครือข่ายทวิศึกษา (โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง) ในสาขาวิชา ปวช.พาณิชย กรรมการ
บัญชี, ปวช.พณิชย กรรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวช.อุตสาหกรรมไฟฟ้าก าลัง และช่างเชื่อม 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดท าป้ายนิเทศ จัดท าสื่อการเรียนรู้ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ และประสิทธิภาพของสื่อการสอน ใช้แหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
     
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

จดัการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และการปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ 
 

ครูร้อยละ 87.25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด โอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลงานหรือชิ้นงาน  อาทิ เช่น  ผลงานนักเรียน 
ในวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS)  บันทึกการอ่านกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย  ชิ้นงานที่ผลิตจาก
การอ่านภาษาอังกฤษ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน
คณิตศาสตร์  ชิ้นงานนักเรียนในรายวิชาศิลปศึกษา 

 
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
 

ครูร้อยละ 84.90 พัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างช านาญ 
สามารถให้การแนะน าแก่ผู้อ่ืนได้  โรงเรียนได้ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ ใน
โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ในโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ โดยการมอบเกียรติบัตร นักเรียนรักการอ่าน  ครูผู้ส่งเสริมผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ จัดอบรม “กราฟฟิกสร้างอาชีพโครงการโรงเรียน
ประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” แก่ผู้ เรียน ส่งเสริมการใช้ภาษา 
ต่างประเทศผ่านห้องมัลติมิเดีย นอกโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
การจัดค่ายดาราศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.67  ของห้องเรียน สะอาด เป็นระเบียบ มีบรรยากาศเอ้ือต่อเรียนรู้
ของนักเรียน ครูมีความรักและความเมตตาต่อนักเรียน นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างอบอุ่น
และมีความสุข 
 

 
 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูร้อยละ 96.22 มีแผนการวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ชัดเจนตลอด         
ปีการศึกษา มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน จ านวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
ชัดเจน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 

 
 

 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและ
แก้ปัญหานักเรียนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 

 
 

 
 
3. จุดเด่น 
    1. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถให้ค าแนะน า
แก่ผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
    2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
    3. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกๆสัปดาห์ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
    1. ครูควรจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
 

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

 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  

ทั้งนี้ ในมาตรฐานที่ 1 โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2561 และหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง  มาตรการการอ่านการเขียน 
การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ การแก้โจทย์ปัญหา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ เป็นต้น และโรงเรียนได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น โครงการการสอบนักธรรมตรี โท เอก โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวัน
ส าคญั กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดย
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจรักษาโรค จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนออกก าลังกาย การ
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของยา
เสพติด การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีค าสั่งมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน       การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม อัตลักษณ์ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม มีการบูรณาการภาระ
งาน ชิ้นงาน โดยทุกชั้นจัดการเรียนรู้บูรณาการ และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้  



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ C-PEST  
 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค 
1. พฤติกรรมลูกค้า  
Customer Behaviors 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า
นิยมน าบุตรหลานมาเรียนใน
โรงเรียนเดิม 

 ค่านิยมของผู้ปกครองบางส่วนจะ
ให้นักเรียนไปเรียนในโรงเรียน
ประจ าจังหวัด หรือ โรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงในตัวจังหวัด 

2. การเมืองและกฎหมาย 
Political and Legal 

นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุน
สถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

นโยบายจากต้นสังกัดเข้ามาใน
โรงเรียนมีมากเกินไป ท าให้ภาระ
งานซ้ าซ้อน 

3. เศรษฐกิจ  
Economic Environment)  

การเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีรายได้  ปานกลาง ถึงต่ า 

4.สังคมและวัฒนธรรม  
Social – culture  

วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเข้มแข็ง   
ช่วยหล่อหลอมปลูกฝัง ส่งเสริม
คุณธรรมนักเรียนได้ดี 

วัฒนธรรม ค่านิยมต่างชาติที่เข้ามา
พร้อมกับการเปิดด่านการค้า
ชายแดน 

5. เทคโนโลยี  
Technological 

เทคโนโลยียุคปัจจุบันสะดวก
รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

การเผยแพร่เทคโนโลยี เกม 
คอมพิวเตอร์มีจ านวนมากขึ้น 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ 2S4M  
 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.โครงสร้างและนโยบาย 
  Structure and Policy 

มีการบริหารงานตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกระจายอ านาจ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
นโยบายตามการโยกย้ายบ่อยๆ 

2.ผลผลิตและบริการ (Service) นักเรียนมีความโดดเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การประกอบ
อาชีพ และการให้บริการแก่ชุมชน 

ต้องปรับปรุงด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ และ 
คณิตศาสตร์  

3.บุคลากร (Man) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความขาดแคลนในบางสาขาวิชา
และครูชาวต่างประเทศที่เป็น
เจ้าของภาษา 

4.งบประมาณ (Money) มีการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

งบประมาณในระบบจ ากัดตาม
จ านวนนักเรียน 

5.วัสดุอุปกรณ์ (Materials) มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน 

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลือง  

6.การบริหารจัดการ 
(Management) 

มีการบริหารเชิงระบบ 
ถาวะผู้น าของผู้บริหาร 

มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร  บุคลากรในระดบับริหาร 



 
 

ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยภายนอก 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุปผล โอกาส  อุปสรรค  

โอกาส  อุปสรรค 
เต็ม  1  1-5  1-5 

1. พฤติกรรมลูกค้า Customer Behaviors 0.25 4.15 4.32 1.04 1.08 -0.04 
2. การเมืองและกฎหมายPolitical and Legal 0.20 4.02 4.11 0.80 0.82 -0.02 
3. เศรษฐกิจ Economic Environment   0.20 4.20 3.99 0.84 0.80 0.04 
4.สังคมและวัฒนธรรม Social – culture  0.20 4.87 3.75 0.97 0.75 0.22 
5. เทคโนโลยี Technological  0.15  4.52 4.31   0.68  0.65  0.03 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  4.33 4.10 
0.23 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.12 
 
 

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุปผล จุดแข็ง จุดอ่อน  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
เต็ม  1  1-5  1-5 

1.โครงสร้างและนโยบาย Structure and 
Policy 

0.20 3.75 3.70 
0.75 0.74 0.01 

2.ผลผลิตและบริการ (Service) 0.14 4.12 4.07 0.58 0.57 0.01 
3.บุคลากร (Man) 0.16 4.52 3.71 0.72 0.59 0.13 
4.งบประมาณ (Money) 0.12 3.91 3.90 0.47 0.47 0.00 
5.วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 0.10 4.05 3.95 0.41 0.40 0.01 
6.การบริหารจัดการ (Management) 0.28 4.14 3.57 1.16 1.00 0.16 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  4.09 3.77 
0.32 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.16 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปแผนภาพการประเมินสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จัดการศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความเป็นไทย   
  
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ่งสู่มาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

2. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
เป้าประสงค์ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะอาชีพรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
มีความเป็นพลโลก รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
อัตลักษณ์ 
  
 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
 
เอกลักษณ์ 
 สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 
 

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม

รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 



 
 

ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์การ เป้าหมายและงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะชีวิต และ
คุณธรรมจริยธรรม
รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนมุ่งสู่
มาตรฐาน สากล บน
พ้ืนฐานของ
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

 

1.การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

1. พัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 
2. พัฒนาการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ 
3. พัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา 
4. พัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
5. พัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
6. พัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาจีน 
 
7. พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพ 
 
8. พัฒนาการเรียนรู้วิชา
เทคโนโลยี 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
4.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยในระดับดีขึ้นไป 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ภาษาจีนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
8.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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  9. พัฒนาการเรียนการสอน 
ทวิศึกษา 
 
10. พัฒนาการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
 
 
11. พัฒนาการเรียนรู้วิชา 
     สุขศึกษา 
 
12. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 
13. พัฒนางานแนะแนว 
 
14. พัฒนากองทุนกู้ยืมเพ่ือ 
การศึกษา 
15. ส่งเสริมพัฒนาด้านการอ่าน 

9.ร้อยละของนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ระบบทวิศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
11.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาใน
ระดับดีข้ึนไป 
12.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา 
    ศักยภาพในทุกด้าน 
13.ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นพบความถนัด  
   ความสามารถ และความสนใจของตนเอง
14.ร้อยละของนักเรียนที่ขาดแคลน 
   ทุนทรัพย์ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
15.ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 
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 2. การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

ผลการประเมินผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
“มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
รับผิดชอบ”   

ยอด
เยี่ยม 

 
 

 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

 

กิจการนักเรียน 
 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
เป็นครูมืออาชีพ 

1. พัฒนาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

1. พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหาร
จดัการชั้นเรียน 
3. พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการผลิตและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันมัย 
4. พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
5. พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหานักเรียน 
6. พัฒนาครูให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 
 

90 95 100 บุคคล 
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 2. สร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
(PLC) 

1. พัฒนาระบบการจัดการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
(PLC) 
2. สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครูกับองค์กรต่างๆ 

1.ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพกับองค์กรต่าง ๆ 
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60 
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70 

บุคคล 

3. พัฒนาบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ห้องสมุดมีชีวิต 
 
 
2. โรงเรียนปลอดขยะ  
   (Zero Waste) 
 
 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ 

1.ร้อยละของผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง 
  ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้อย่าง 
  ถูกต้องรวดเร็ว 
2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   และสามารถลด คัดแยกขยะ และน า 
   ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างถูก 
   วิธ ี
3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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90 

อาคารสถานที่ 

2. สร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
การศึกษา 

1. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. งานชมรมผู้ปกครองและครู
(เครือข่ายผู้ปกครอง) 
3. สมาคมศิษย์เก่า 
4. งานเสริมสร้างความร่วมมือทาง
การศึกษากับองค์กรต่างๆ 
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

ผลการประเมินสถานศึกษามีการสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ฝ่ายบริหาร 
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4. พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

1.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.พัฒนาระบบการนิเทศก ากับ
ติดตาม 

ผลการประเมินสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ฝ่ายบริหาร 

2. พัฒนากลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน 

100 100 100 วิชาการ 

3. พัฒนากลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

1. พัฒนางานกิจการนักเรียน 
 
 
 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน 
 

1. ผลการประเมินผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
“มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
รับผิดชอบ”    
2. ผลการประเมินสถานศึกษามีการจัด 
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
ดี 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

ดีเลิศ 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

ยอด
เยี่ยม 

 

กิจการนักเรียน 

4. พัฒนากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
รับบริการในระดับมากข้ึนไป 

90 95 100 บุคคล 

5. พัฒนากลุ่มบริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบการควบคุม
งบประมาณ 
2. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 
2. ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

แผนงานและ 
งบประมาณ 
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  3. พัฒนางานแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
4. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3. ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 
4. ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนทุกมาตรฐาน 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

 

 6. พัฒนากลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

1. พัฒนาระบบงานสารบรรณ 
 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 
 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
 
4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย 
 
5. พัฒนางานบริการ 
 

1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
   ในระดับมากขึ้นไป 
2. ร้อยละของสภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานที่ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 
3. ร้อยละของผู้ที่เข้ารับบริการมีความ 
    พึงพอใจต่อการใช้บริการ 
4. ร้อยละของนักเรียน  ครูและบุคลากร 
    มีความพึงพอใจในการให้บริการห้อง 
   พยาบาลและการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
5. ร้อยละของ ครู บุคลากรและแขกผู้มา 
  เยือนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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บริหารทั่วไป 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หนังสือแสดงความเห็นชอบ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
  ข้าพเจ้าพันต ารวจโทวิชัย    นิลด า  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ  2562 – 2564  ฉบับนี้  และได้รับฟังค าชี้แจงจากคณะครูและผู้อ านวยการโรงเรียน 
เชียงแสนวิทยาคม จนเป็นที่เข้าใจชัดเจนดีแล้ว มีมติอนุมัติให้โรงเรียนใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านต่อไป  และขอให้สัญญาว่าจะร่วมมือกับคณะครู  ก ากับ  ติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เพื่อประโยชน์สูงสุดกับคุณภาพนักเรียนต่อไป 
 
 
 

                ลงชื่อ พ.ต.ท.   
                                   ( วิชัย    นิลด า ) 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 



๑ 

 
 

 

คําสั่ง  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ท่ี  092/๒๕๖2 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ- 
          การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๖2  

---------------------------------------- 
ดวยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ไดกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ-

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๖2 วันท่ี ๒8 มีนาคม ๒๕62  ณ หองประชุมสินสอน โรงเรียน
เชียงแสนวิทยาคม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของโครงการและเกิด
ประโยชนตอทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี ้

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.  นายบุญเทพ  พิศวง   ประธานกรรมการ 
๒.  สิบเอกจรญั  สุธาพจน  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางอสมาภรณ อักษร   รองประธานกรรมการ 
4.  วาท่ี ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา   กรรมการ 
5.  นายปรเมษฐ  อินเขียว   กรรมการ 
6.  นายธวัชชัย  อุนกาศ   กรรมการ 
7.  นางภัทรียา  ชาวดร   กรรมการ 
8.  นางรุงสุรีย  ชางปรุง   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกใหการดําเนินงานการประชุมสัมมนาเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒.   คณะกรรมการดําเนินงาน 
 1. นางรุงสุรีย  ชางปรุง   ประธานกรรมการ 
 2. นางกิ่งกาญจน ใจจุมปา   รองประธานกรรมการ 
 3. นายกฤษณ  ณ  ลําปาง  กรรมการ 
 4. นางนิภาวรรณ วิชัย   กรรมการ 
 5. นายอนุชิต  โปราหา   กรรมการ 

6. นายจักรินทร  ชาวดร   กรรมการ 
7. นางสายบัว  วรภ ู   กรรมการ 
8. นางอลิศลา  ริยะสาร   กรรมการและเลขานุการ 
9.นางสาวจิราภรณ บุญณะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี ๑. เปนวทิยากรใหความรูในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖2 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารการประชุมสัมมนา 

 

 



๒ 

 
๓. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ  
  ๑. นายกฤษณ  ณ ลําปาง  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสาธิต  อิงอาน   กรรมการ 
  ๓. นายธวัชชัย  พานแกว  กรรมการและเลขานกุาร 
 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมความพรอมของเครื่องเสียง และส่ือทัศนูปกรณตางๆ ณ หองประชุมสินสอน  
           ใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 
  ๑. นายอนุชิต  โปราหา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพงศสุธี  เลศักด์ิ   กรรมการ 
  ๓. นายปฏิญญา  เมืองมา   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. บันทึกภาพการประชุมสัมมนา 
  ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี 
  ๑. นายจักรินทร  ชาวดร   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธวัชชัย  พานแกว  กรรมการ 
  ๓. นายสาธิต  อิงอาน   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมความพรอมของโตะ-เกาอี้ ภายในหองประชุมสินสอน ใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝายปฏิคม 
  ๑. นางกิ่งกาญจน ใจจุมปา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสินีนาฎ  ชัยเขต   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางนิชาภา  จันทาพูน  กรรมการ 
  ๔. นางสาวจิราภรณ บุญณะ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุณิษา แสงจันทร  กรรมการ 
  ๖. นางสาวโปรดปราน คําเปลว   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมอาหารและอาหารวาง-เครื่องด่ืม สําหรับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
  ๒. จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับรับประทานอาหารและอาหารวางใหเพียงพอ 
  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการประเมินผล 
 ๑. นางนิภาวรรณ วิชัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอลิศลา  ริยะสาร   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางชนัญชิดา  จิตตปรีดี  กรรมการ 

๔. นางสุวภัทร  ดวงแดง   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖2  และนําเสนอ 
          เปนรูปเลมตอผูบริหาร 



๓ 

 
 

  ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อยางเต็มกําลัง 
ความสามารถเพื่อบังเกิดผลดีตอทางโรงเรียนและสวนราชการตอไป 
 
 

    ส่ัง   ณ   วันท่ี   18    มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 

             

 

                                                                                     

                (นายบุญเทพ   พิศวง)  
                      ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 


