
 

 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 3  ปี 
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ค ำน ำ 
 

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  ก าหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา  องค์
ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้โรงเรียน
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดองค์ประกอบของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้   
 แต่เนื่องด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและมีเป้าหมายในการบริหารงานเพ่ือ
ขอรับรางวัล OBECQA และแผนที่ท าไว้ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนั้น โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จึง
ขอยกเลิกแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี ปีงบประมาณ 2559 - 2562 และขอใช้แผน กลยุทธ์พัฒนาการ
จัดการศึกษา ระยะ 3 ปี คือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับนี้แทน  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามต้องการของผู้ปกครองและชุมชนก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวยความสะดวก 
ในการจัดท า และร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
         คณะผู้จัดท า 
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บทที่ 1 

ภำพรวมของสถำนศึกษำ   

 1. ประวัติ ที่ตั้ง /  สภำพพื้นที่เขตบริกำร  

  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบล เวียง  อ าเภอ เวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57170  โทรศัพท์ 053-781376  website http://www.wpk.ac.th จัดตั้งและเริ่มเปิด
สอนเป็นการภายในเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ระยะแรกได้อาศัยศาลา
การเปรียญของวัดศรีสุทธาวาส เป็นที่เรียนชั่วคราวและจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  17  เมษายน  พ.ศ. 
2517 มีนายชูชาติ สงวนงามเป็นครูใหญ่ โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมาได้ย้ายไปตั้งใน 
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน และได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2524  
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมผ่านประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2547  ต่อมารัฐบาลมีโครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น ในปี พ.ศ. 2547  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมก็ด้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนในฝันและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2548  โรงเรียนได้รับการตั้งให้เป็นโรงเรียนแกนน าต้นแบบโรงเรียนในฝัน   ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนก็
ผ่านการประเมินการรับรองมาตรฐานมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบที่ 3 แล้ว ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในฝันมุ่ง
สู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 
 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  74  ไร่  2  งาน  11  ตารางวา  เลขที่  212  หมู่ที่ 
1  ต าบลเวียง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  นอกจากนี้โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ยังมีที่ดินแปลง
ที่ 2  ซึ่งใช้เป็นแปลงเกษตรของนักเรียนอีก  116  ไร่  2  งาน  18  ตารางวา  ห่างจากที่ตั้งโรงเรียน
ประมาณ  400  เมตร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษา ในปี
การศึกษา 2561   มีนักเรียน 1,126  คน มีครูอาจารย์  61  คน  พนักงานราชการ  3  คน  ลูกจ้างประจ า  
4  คน พนักงานขับรถ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 11  คน นับรวมถึงปีการศึกษา 2560  เป็นเวลา 43 ปี 
 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ จรดกับ บ้านโล๊ะ ต าบลสันสลี 
ทิศใต้ จรดกับ หมู่ 10 บ้านศรีเวียงทอง ต าบลเวียง 
ทิศตะวันออก จรดกับ บ้านพักข้าราชการต ารวจ สถานีต าตรวจภูธรอ าเภอเวียงป่าเป้า หมู่ 1 ต าบลเวียง 
ทิศตะวันตก จรดกับ วัดศรีสุทธาวาส  หมู่ 1 ต าบลเวียง 
 
 ในพ้ืนที่เขตบริการประกอบด้วยต าบลเวียง  ต าบลสันสลี  ต าบลป่างิ้ว  ต าบลบ้านโป่ง แต่ปัจจุบันมี
นักเรียนจากอ าเภอแม่สรวยหลายต าบล เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และ ภาพรวมชุมชน
ในพ้ืนที่การบริการมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้ ประชากรส่วนใหญ่ในอ าเภอเวียง
ป่าเป้าเป็นเกษตรกร  มีรายได้น้อย แต่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดท าการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ ๒) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ ๓) ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  1,100  คน   และคาดการณ์ใน 3 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย  
1,100 คน  ปีการศึกษาละ 1,100 คน 
 

 ปรัชญำ/สุภำษิต  ค ำขวัญและสีประจ ำโรงเรียน 
  
     อักษรย่อของโรงเรียน ว.ป.ค. 
 ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน   ภว     โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ 
 ค าขวัญประจ าโรงเรียน   รู้เวลา  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย 
 สีประจ าโรงเรียน  ม่วง-ขาว 
    สีม่วง  หมายถึง    ปัญญาเลิศ 
    สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์  เรียบร้อย สุภาพ ใฝ่ดี มีคุณธรรม 
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 2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (เปลี่ยนใหม่) 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
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 3. อัตรำก ำลังครู ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถและผลงำน 
 

ข้อมูลครู 

ปีงบ 
ประมาณ 

จ านวน
ครูรวม 
(คน) 

ครูจ าแนกตาม
เพศ 

ครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ตรี โท เอก 
2561 61 25 36 - 36 24 1  

 
ข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ 

ปีงบ 
ประมาณ 

จ านวน
รวม
(คน) 

จ าแนก 
ตามเพศ 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ าแนกตามงานที่ปฏิบัติ 

ชาย หญิง 
ป.
ตรี 

ป.กศ 
ป.ว.ส 

ม.6 ม.3 ป.4 
ธุร 
การ 

ขับ
รถ 

ยาม 
ภาร
โรง 

2561 4 4 - 4 1 3 - - - 1 - 3 
 
 4. งบประมำณและทรัพยำกร 

ประมำณกำรจ ำนวนนักเรียนและรำยรับของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2560-2563 
 

รำยกำร จ ำนวน(บำท) 
2560 2561 2562 2563 

1.เงินอุดหนุนรำยหัว     
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   198 204 205 205 
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   195 198 204 205 
1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   167 195 198 204 
1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   174 167 165 165 
1.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   181 174 167 165 
1.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   188 188 174 167 

รวมจ ำนวนนักเรียน(คน) 1,103 1,126 1,113 1,111 
รวม 4,023,400 4,099,700 4,047,300 4,03,7600 

2. เงินอุดหนุนอ่ืนๆ 0 0 0 0 
2.1 งบเรียนฟรี 15 ปี (งบกิจกรรมฯ) 1,103,000 1,126,000 1,113,000 1,111,000 
2.2 งบประมาณอ่ืนๆ  0 0 0 0 
3. เงินบริจำค 0 0 0 0 
3.1 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  1,213,300  1,238,600   1,224,300  1,222,100  
3.2 สนับสนุนการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์   441,200    450,400     445,200     444,400  

รวมทั้งสิ้นประมำณ 6,780,900  6,914,700   6,829,800  6,815,100 
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 5. อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 

 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1.  อาคาร 1  เป็นอาคารเรียนแบบ  216  ก จ านวน   1  หลัง 
2.  อาคาร 2  เป็นอาคารเรียนแบบ  216  ค จ านวน   1  หลัง 
3.  อาคาร 3  เป็นอาคารเรียนแบบ  216  ล จ านวน   1  หลัง 
4.  อาคารหอประชุม     จ านวน   1  หลัง 
5.  โรงอาหาร     จ านวย   1  หลัง 
6.  อาคารเรียนชั่วคราว      จ านวน   2  หลัง 
7.  บ้านพักครู       จ านวน  10 หลัง  
8.  บ้านพักนักการ    จ านวน   2  หลัง 
9.  ส านักงานนักการ    จ านวน   1  หลัง 
10. อาคารโรงฝึกงาน    จ านวน   2  หลัง 
11. หอศิลป์อนุสรณ์    จ านวน   1  หลัง  
12. โรงจอดรถครู    จ านวน   1  หลัง  
13. โรงจอดรถนักเรียน    จ านวน   1  หลัง  

 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

1.  สนามบาสเกตบอล      จ านวน  2  สนาม 
2.  สนามวอลเลย์บอล      จ านวน  2  สนาม 
3.  สนามตะกร้อ     จ านวน  2  สนาม 
4.  โรงเก็บจักรยานยนต์    จ านวน  1  หลัง 
5.  สนามฟุตบอล    จ านวน  1  สนาม 
6.  หอถังประปา     จ านวน  2  หอ 
7.  ศาลาพักร้อน     จ านวน  4 หลัง 
8.  ส้วมนักเรียน     จ านวน  5 หลัง 
9.  บ่อน้ า     จ านวน  2 บ่อ 
10.  ศาลาอ านวยการรัชมงคลา 2531   จ านวน  1  หลัง 
11.  ป้ายประกาศ    จ านวน  21 ป้าย 
12.  ศาลาประชาสัมพันธ์    จ านวน 1 หลัง 
13.  ป้อมยาม     จ านวน 1 หลัง 
14.  หอวัฒนธรรม    จ านวน 1 หลัง 
15.  ม้านั่งหินอ่อน    จ านวน  71 ชุด 
16.  สนามเปตอง    จ านวน  6 สนาม 
17.  อาคารนอนเวรครูชาย   จ านวน 1 หลัง 
18.  สนามฟุตซอล    จ านวน  1 สนาม 
19.  หลังคาทางเดิน    จ านวน  5 หลัง 
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 6. ข้อมูลนักเรียน 
 

ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนชั้นเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 2561 2562 2563 
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 198 204 205 205 
2. มัธยมศึกษาปทีี่ 2 195 198 204 205 
3. มัธยมศึกษาปทีี่ 3 167 195 198 204 

รวม 560 597 607 614 
4. มัธยมศกึษาปีที่ 4 174 167 165 165 
5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 181 174 167 165 
6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 188 188 174 167 

รวม 543 529 506 497 
รวมทั้งสิ้น 1,103 1,126 1,113 1,111 

  
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนได้ถูกก าหนดให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันมุ่งสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการ
พัฒนานักเรียนให้มคีุณภาพระดับสากล 
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 7. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-Net, A-net, GAT, PAT ฯ 
 
ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational 
Test : O-Net) 

 1)  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-Net) ประจ าปีการศึกษา 2559 

  
 
หมายเหตุ  : คะแนนเฉลีย่ในรายวชิาภาษาไทย สังคมฯ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด  ระดับ สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 
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 8. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สมศ 
 
     ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ) 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.08 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.62 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
                ต้นสังกัด 

5.00 3.59 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ  
                  สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 81.41 ดี 
. 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่         ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก  12  ตัวบ่งชี้   ใช่        ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่         ไม่ใช่ 
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สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โดยสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนคุณภาพสถานศึกษา มีการกระจายอ านาจ แบ่งงานตามความถนัด ครู
มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอน บุคลากรมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีการน าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและประสบความส าเร็จสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 การด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนมีมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
ภาระงานของโรงเรียนมีมากแต่จ านวนบุคลากรมีจ านวนจ ากัด ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานซ้ าซ้อน นักเรียนขาด
ความรับผิดชอบและให้ความสนใจในการเรียนน้อย ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เต็มประสิทธิภาพ ครูมีภาระ
งานมากส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้ความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ไม่เต็มศกัยภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 
ด้ำนผู้เรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระควรส่งเสริม/กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร โดยจัดการสอนซ่อมเสริมในทุกช่วงชั้น และฝึกการท าโจทย์หรือแบบฝึกหัดให้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระควรส่งเสริม/กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง น าสู่การสร้างโครงงานอันก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แล้วผลที่ได้จาก
โครงงานสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน 

3. ควรจัดการแนะแนวอาชีพให้กับผู้เรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วนของ
การศึกษาดูงาน แนะแนวอาชีพ 

4. ควรฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติและการร่วมในกิจกรรมขณะเข้าแถวทั้งก่อนเข้าเรียน
และหลังเลิกเรียน 

ด้ำนครู 
1. ควรพัฒนาสื่อการเรียนการเรียนรู้ให้หลากหลาย ส่งเสริมการน าเศษวัสดุเหลือใช้และทรัพยากร ใน

ท้องถิ่นมาใช้ในการท าสื่อให้มากยิ่งข้ึน 
2. ควรให้ครูได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับต่างโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี

สอนแล้ววัดผลจากการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 
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ด้ำนผู้บริหำร 

1. ควรเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2553 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  โดย
สถานศึกษามีการวางแผนระยะยาว ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความตระหนักและลงมือปฏิบัติจริงจัง  ให้เกิดผล
ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษาและศิลปะ  โดยการสอนซ่อมเสริม ติว
เข้ม และจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาในกลุ่มที่อ่อน ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนทั้งในโรงเรียนและผู้ปกครอง อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3)  ผู้เรียนในระดับ ม.6 ควรมีความตระหนักและตั้งใจในการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) โดยมี
การสร้างเจตคติที่ดีต่อการสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียน ระดับ ม.6 อย่างทั่วถึง 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 1)  ผู้บริหารควรด าเนินงานด้านงานวิชาการให้ครบถ้วน โดยการจัดให้มีเอกสารแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับแบบบันทึกการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบ ปพ.4  ตามระเบียบการวัด
ประเมินผลของสถานศึกษา 
 2)  สถานศึกษาควรวางแผนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไปให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ครูควรได้รับการพัฒนาโดยการน าผลการประเมินผลผลการพัฒนาในวิชาที่สอน การประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ไปพัฒนาครู
แต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในขั้นด าเนินการ
ตามแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระยะ 4 ปี และรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
 

สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 สภำพปัญหำ  
  การด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนมีมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน ภาระงานของโรงเรียนมีมากแต่จ านวนบุคลากรมีจ านวนจ ากัด ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 
สถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบการเงิน วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอบางส่วนช ารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ขาดผู้ช านาญในการดูแลและ



~ ๑๑ ~ 

 
รักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ การให้บริการสื่อเทคโนโลยีไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ครูมีภาระงานมากส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้ความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไม่เต็มศักยภาพนักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบและให้ความสนใจในการ
เรียนน้อย  

 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน มีการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ มีพ้ืนที่กว้างขวาง ภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างมีความสุข 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการพัฒนาครู พัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง มีความกระตือรือร้นและอยู่ในวัยท างาน นักเรียนมี
อัธยาศัยที่ดีงาม มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความมั่นใจในด้าน ศิลปะดนตรีและกีฬา และมีนิสัยรักการท างานเป็น
อย่างดี มีความสามารถสูง โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการบริการชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์ 
สื่อเทคโนโลยี ด้านบุคลากร วิทยากรทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
โดยการประชุมวางแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาครูแต่ละ
คนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 ด้านผู้เรียนควรมีการจัดท าแบบบันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบปพ.4 ตาม
ระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษาให้ชัดเจน  การด าเนินงานโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
 9. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2559 
  
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ 4  ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่
ในระดับดีเยี่ยมมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติถึงแม้ว่าจะ
มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศเกือบทุกรายวิชา แต่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพ่ิมขึ้นทุกปี  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ 



~ ๑๒ ~ 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด  ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1  ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรม และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลกา ร
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS)  
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง
ในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 10. สภาพชุมชน  
 
ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ประกอบอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร มีประชากรประมาณ 68,193คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ทอดกฐิน สลากภัตร ประเพณียี่เป็ง ปีใหม่เมือง 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 5 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 

 
 10. ผลกำรงำนดีเด่นที่ผำ่น 
1. ผลกำรคัดเลือกเยำวชนดีเด่นรำงวัล SPM  36  AWARDS  ประจ ำปี  2560 

-  ประเภทเยำวชนดีเด่น 
ที ่ ชื่อ ชั้น สำขำ ผลรำงวัล 
1. นายรวิภาส  สมูลดี 6/2 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและ

เยาวชน 
ระดับเหรียญทอง 

2. นางสาวอักษรภัค   บุญศรี 4/2 กีฬาและนันทนาการ ระดับเหรียญทองแดง 
3. นายชาญเดชา   กันทะมา 5/3 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
ระดับเหรียญเงิน 

4. นางสาววชิรญาณ์  แก้วค าแหง 5/1 กิจกรรมจิตอาสา   
บ าเพ็ญประโยชน์ 

ระดับเหรียญทอง 

5. นางสาวจันทิมา   ดวงชัย 3/1 ศีลธรรม  จริยธรรมและคุณธรรม ระดับเหรียญทองแดง 
6. นายอธิป  เชาวเลิศโสภา 4/1 อาชีพ ระดับเหรียญทองแดง 
 
ประเภทกลุ่มเยำวชนดีเด่น 
ที ่ กลุ่ม สำขำ ผลรำงวัล 
1. สภานักเรียน การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและ

เยาวชน 
ระดับเหรียญทอง 

2. นักสืบสายน้ า สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

 
2. ผลกำรคัดเลือกผลงำนวิธีกำปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Best  Practice ) โรงเรียนปลอดขยะ 
  ( Zero  Waste  School ) ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560  เขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงรำย เขต 36 
 -  ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น 

 หมายเหตุ   
o โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่1 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร   
o โรงเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น  ได้รับเกียรติบัตร 

 
3. ผลงำน MOE  AWARDS  ประเภท สถำนศึกษำ    

- ผลงานดีเด่น  สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 

4. น ำเสนอโครงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหำ  3  เสพ  ในวัยรุ่น ( เสพเซ็กซ์  เสพ
ยำเสพติด   เสพควำมรุนแรง )   

-   ผลการแข่งขันได้รับ  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อ
สร้างความม่ันคงของมนุษย์  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
5.  รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 1.4 ศึกษำสภำพและกำรจัดท ำภำพรวมของโรงเรียน SWOT 
 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก 
 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
 

1. ผลกำรศกึษำด้ำนโครงสร้ำงงำนและนโยบำย - S1 
 

จุดแข็ง จดุอ่อน 
1.1  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

1.2  มีการกระจายอ านาจ  แบ่งงานตาม ความถนัด  
ท าให้เกิดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงาน 

1.3 มีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 

1.1 ตามนโยบายของโรงเรียนซึ่งมีมากท าให้มี
ภาระงานจ านวนมาก แต่จ านวนบุคลากรมี
จ านวนจ ากัด ท าให้บุคลากรมีภาระงานที่
ซ้ าซ้อน 

 

 
2. ผลผลิตของกำรบริกำร- S2 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธกีารที่หลากหลายส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและประสบ
ความ ส าเร็จในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

2.2 นักเรียนที่เรียนจบช่วงชัน้ที่ 3 มีอัตราศึกษาต่อร้อย
ละ 100 และช่วงชั้นที่ 4 มีอัตราศึกษาต่อมากกว่า
ร้อยละ 90  

2.1 นักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ภาษาและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน
การสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

 
 ด้ำนบุคลำกร - M1 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

3.1 ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองน าความรู้ที่ได้ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.2 ครูมีผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
สามารถเป็นแบบอย่างแก่คนอ่ืนได้ 

3.3 บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

3.4 น าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตาม
ความถนัดและความสนใจ 

3.1 ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้จัดการเรียน
การสอนได้ไม่เต็มที่ 
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4.  กำรเงิน - M2 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

4.1 โรงเรียนมีระบบการใช้เงินถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการสามารถตรวจสอบได้ 

4.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นอย่างดี 

4.1 ระบบการเงินของโรงเรียนขาดความ
คล่องตัวในการเบิกจ่าย ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน 

 
5. วัสดุอุปกรณ์ - M3 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

5.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยทีางการศึกษาที่ทันสมัย 
5.2 ครูคิดค้นออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมใช้ในการ

เรียนการสอน 

5.1 ขาดผู้ช านาญการในการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี 

  
6. กำรบริหำรจัดกำร - M4 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

6.1 โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
กระจายอ านาจ 

6.2 โรงเรียนมีการท าแผนปฏิบัติการและโครงการ     
โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน 

6.3 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

6.4 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

6.5  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

6.1 มีการด าเนินงานนอกเหนือจากท่ีวางแผน
ไว้ท าให้กระทบต่อการใช้งบประมาณที่
จัดสรรไว้ 
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ผลกำรท ำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

 
1. ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม - S 

 
โอกาส อุปสรรค 

1.1 ชุมชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ความร่วมมืออย่างดี 

1.2 ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.3 มีแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

1.1 ผู้ปกครองไปท างานต่างถิ่น นักเรียนอยู่ใน
ความดูและของปู่ย่า ตายายหรือญาติๆ ท า
ให้ดูแลได้ไม่เต็มที่ 

1.2 ผู้ปกครองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภาษาท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้
และการสื่อสาร 

 
2. ด้ำนเทคโนโลยี - T 

 
โอกาส อุปสรรค 

2.1 ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษา
ของบุตรหลาน 

2.2 ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนได้มีและใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

2.1 นักเรียนบางส่วนใช้เทคโนโลยีไมเ่หมาะสม
และเกิดประโยชน์ 

2.2 ผู้ปกครองขาดการควบคุมดูแลและให้
ค าแนะน าเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 

 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ - E 

 
โอกาส อุปสรรค 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคงพร้อมที่จะ
สนับสนุนการศึกษา 

 

3.1 ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไม่มั่นคง  รายได้
ไม่แน่นอนส่งผลต่อการสนับสนุนการศึกษา 

 
 

4.  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย - P 
 

โอกาส อุปสรรค 
4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและ 

สนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม 
 

4.1  การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบ่อย ท าให้  
 การท างานไม่ต่อเนื่อง  
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บทที่ 2  

    ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์(Vision)โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม  
 

“โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม มุ่งเน้นจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
โดยครูมืออาชีพและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ”  

 

พันธกิจ(Mission) 
 

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐาน
การศึกษา  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World-
class Standard) 

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นสากล 
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) และระบบ

ประกันคุณภาพภายใน เพ่ือความเป็นเลิศ 
 

เป้ำประสงค์(Corporate objectives/goals) 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษา  
2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและห่างไกลยาเสพติด 
4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเป็นสากล 
5. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) และระบบ

ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
 

ค่ำนิยม (VALUES) 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้ก าหนดค่านิยม คือ มุ่งเน้นผู้เรียน สู่ความส าเร็จในอนาคต 

พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว บนพ้ืนฐานข้อมูลจริง อย่างมี
วิสัยทัศน์ 

วัฒนธรรมองค์กร คือ “วิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวไปด้วยใจพัฒนา เคารพอาวุโส” 
 สมรรถนะหลักของโรงเรียนคือ ความรัก ความเมตตา ดูแลและใส่ใจ  

 
ปณิธำน 

 

"มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ รู้เวลา รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย" 
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อัตลักษณ์  

“ลูกม่วงขำวห่ำงไกลยำเสพติด” 
 

เอกลักษณ์ 
“ภูมิทัศน์สวยเด่นเป็นสง่ำ” 

 

ค่ำนิยมไทย 12 ประกำร ได้แก่ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ   
      เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป 
      ตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

แผนภาพ 2.1 ก แสดงนวัตกรรม WPK Model 

 

 



~ ๑๙ ~ 

 

กลยุทธก์ำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดปีงบประมำณ 2561-2563 
 

กลยุทธ์แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ปีงบประมำณ 2561 - 2563 
วัตถุประสงค์ 

(Strategic Objectives) 
ตัวชี้วัด 

(Measure) 
สภาพปัจจุบัน 
(Baseline) 

เป้าหมาย(Target)(ร้อยละ) กลยุทธิ์ริเริ่ม 
(Strategic Initiatives) 2561 2562 2563 

1. ผู้เรียนมีความรู้ 
คุณลักษณะ และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1.1 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน 
(Core Skills) เช่นการ
สื่อสาร,การใช้ ICT,การ
แก้ปัญหาและการท างาน
กับผู้อ่ืน 

1.1 ผู้เรียนสว่นใหญ่มีทักษะขั้นพ้ืนฐานอยู่
ในระดับดีระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนให้มีระดับสูงขึ้น 

85 90 95 1. ส่งเสริมและจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ คุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1.2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาตน (Personal 
learning & 
Development Skills)  

1.2 ผู้เรียนสว่นใหญ่มีทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองแต่บางส่วนยังต้อง
พัฒนาเรื่องการควบคุมตนเองและการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

   

1.3 ผู้เรียนมีทักษะพลเมือง/
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Citizenship Skills) 

1.3 ผู้เรียนมีทักษะพลเมืองในการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนแต่มีความรับผิดชอบใน
ระดับปานกลาง  

   

1.4 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน
(Employability Skills)  

 
 
 
 
 

1.4 ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและ
กิจกรรมได้ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุง 

   



~ ๒๐ ~ 

 

วัตถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Baseline) 

เป้าหมาย(Target) (ร้อยละ) กลยุทธิ์ริเริ่ม 
(Strategic Initiatives) 2561 2562 2563 

2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกโดยเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2.1 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ(Academic 
Excellence)  

2.1 ผู้เรียนมีความรู้ปานกลาง มีอัตราการ
เรียนต่อสูงแต่ยังด้อยเมื่อเทียบกับ
โรงเรียนระดับชาติ 

85 90 95 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกโดยใช้หลักสูตร
การเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐาน สากล
(World-class Standard) 

2.2 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารอย่างน้อย 2 
ภาษา 

2.2 ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารได้ดี แต่
ต้องพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 

   

2.3 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด 

2.3 ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์และการคิด
อย่างเป็นระบบระดับปานกลาง 

   

2.4 ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
งานอย่างสร้างสรรค์ 

2.4 ผู้เรียนมีผลงานด้านประดิษฐ์น้อย
โรงเรียนต้องส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้น 

   

2.5 ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีสุข
ภาวะและร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

 

2.4 ผู้เรียนมีความพลโลกแต่ยังไม่เพียงพอ
ต้องคิดกว้างไกลในระดับโลก 

   

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

 
 

3.1 ผู้เรียนทุกคนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
 
 

3.1 ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ควรผ่าน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

82 84 86 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและห่างไกลยา
เสพติด 

 



~ ๒๑ ~ 

 

วตัถุประสงค์ 
(Strategic Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measure) 

สภาพปัจจุบัน 
(Baseline) 

เป้าหมาย(Target) (ร้อยละ) กลยุทธิ์ริเริ่ม 
(Strategic Initiatives) 2561 2562 2563 

4. ครูและบุคลากรมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
ความเป็นสากล 

4.1 ครูทุกคนมีความรู้ความ 
สามารถตรงตามวิชาที่
รับผิดชอบตามมาตรฐาน
วิชาชีพและความเป็นสากล 

4.1 ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตรง
ตามวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน
วิชาชีพและความเป็นสากล แต่ควร
เพ่ิมทักษะด้านภาษาที่สองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

88 90 92 4. ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและความ
เป็นสากล 

5. สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

5.1 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการให้
มากกว่าร้อยละ 90 

5.1 มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการ
เรียนการสอนและใช้บริหารจัดการให้
น้อยกว่าร้อยละ 90 

93 95 98 5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

 
6. สถานศึกษามีระบบ

การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
(Quality System 
Management) และ
ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

6.1 โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
(Quality System 
Management) จนสามารถ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินระดับ สพฐ. 
(OBECQA) 

6.2 โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

 
 

6.1 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
โรงเรียน(SCQA) และเข้ารับการ
ประเมินในระดับ สพฐ. (OBECQA) 

6.2 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

85 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

6. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ(Quality System 
Management) และระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือความเป็นเลิศ 

 



~ ๒๒ ~ 

 

กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ปีงบประมำณ 2561 - 2563 

 
กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 

(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด 

(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 
สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

1. ส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้
คุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็น
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ 
8  กลุ่มสาระ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
พ้ืนฐาน(Core Skills)สูงขึ้นใน
ทุกกลุ่มสาระ 

1. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน (Core Skills) 
เช่น การสื่อสาร,การใช้ ICT,การ
แก้ปัญหาและการท างานกับผู้อ่ืน 

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และพัฒนา
ตน (Personal learning & 
Development Skills)  

3. ผู้เรียนมีทักษะพลเมือง/ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship 
Skills)  

4. ผู้เรียนมีทักษะการท างาน
(Employability Skills)  

80 85 90 95 

1.2 โครงการนิเทศภายใน 1. เพ่ือพัฒนาคนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ 

3. เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ 
4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
 
 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

80 85 90 95 



~ ๒๓ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

1.3 โครงการค่าย 
PISA/ONET 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และพัฒนาทักษะในการสอบ 
PISA/ONET 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้เรียนเข้าใจ/ฝึก/เตรียมความพร้อม
การสอบตามแนว PISA 

2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะ
ข้อสอบตามมาตรฐานสากล 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

80 85 88 92 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพล
โลกโดยใช้
หลักสูตรการเรียน
การสอน
เทียบเคียง
มาตรฐาน สากล
(World-class 
Standard) 

2.1จัดท าหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

2.1 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Academic Excellence)  

80 85 90 95 

2.2 จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุ่น 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนภาษาท่ี 2 และ 3 ตาม
ความสนใจ 

2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างน้อย 2 ภาษา 

80 85 90 95 

2.3 กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิดผ่าน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิด 

2.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 80 85 90 95 

2.4 จัดการเรียนการสอน
วิชา IS  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
งานผ่านโครงงานได้อย่าง
สร้างสรรค ์

 
 

2.4 ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์งานอย่าง
สร้างสรรค ์

    



~ ๒๔ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

2.5 จัดกิจกรรมชุมนุม
ลูกเสือ เนตรนารี  

      ยวุกาชาด นักศึกษา
วิชาทหารและชุมนุม
อ่ืนๆ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีสุข
ภาวะและร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

2.5 ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีสุขภาวะและ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

80 85 90 95 

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยา
เสพติด 

 

3.1 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันห่างไกลสิ่ง
เสพติดนักเรียนชั้นม.1
และม.4 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ
ค่านิยม 12 ประการ ในการท า
ความดีเพ่ือสังคม 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
และค่านิยม12 ประการ ในการท า
ความดีเพ่ือสังคม  

85 
 
 
 

90 
 
 
 

93 
 
 
 

95 
 
 
 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  
ห่างไกลสิ่งเสพติด       รัก
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  มี
สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน  

85 90 93 95 

3.2 อบรมนักเรียนประจ า
สัปดาห์ 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน เป็น
คนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 .นักเรียนได้รับความรู้ และประพฤติ
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม   และห่างไกลจากยาเสพติด 

90 92 94 95 

3.3 บันทึกสมุดความดี 1. เพื่อพัฒนาและจูงใจให้
นักเรียนท าดีและหล่อหลอม
จิตใจให้เป็นคนดีของสังคม 

1. นักเรียนได้จดบันทึกความดีของ
ตนเองที่มีต่อครอบครัว  โรงเรียนและ
ต่อสังคม 

 

80 83 85 90 



~ ๒๕ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

3.4 มอบเกียรติบัตร
นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดีและดีเด่น
ด้านต่าง ๆ 

1. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้
นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

1. นักเรียนมีความประพฤติดี  มี
คุณธรรมและจริยธรรม  ได้รับเกียรติ
บัตรดีเด่นในด้านต่างๆ 

80 83 85 90 

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยา
เสพติด(ต่อ) 

 

3.5 โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประหยัด 
อดออม และสามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มี
ความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความเพียรพยายาม
ขยันอดทน ละเอียด รอบคอบ
ในการท างานและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

1.นักเรียนมีนิสัยรักการ ประหยัด   อด
ออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 

80 82 84 86 

3.6 แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 82 83 85 

3.7 โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดและ
อบายมุข 

 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ในชุมชน ตลอดจน
เกิดความตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดให้โทษ  

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติดของโรงเรียน 

90 92 94 95 



~ ๒๖ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

3.ปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยา
เสพติด(ต่อ) 

3.8 โครงการ To be 
number one 
โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม 

1.เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ในกลุ่มนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่มประชาชนและ
เยาวชนทั่วไป 

1.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม To be 
number one ของโรงเรียน 

90 92 94 95 

 
 
 
 
 
 

3.9 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา
โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม 

 

1.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรได้
มีการออกก าลังกาย มีทักษะ
ทางด้านกีฬาแสดงออกในด้าน
การแข่งขันกีฬา  ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และห่างไกลยา
เสพติด 

1.นักเรียนและบุคลากรได้มีการออก
ก าลังกาย มีทักษะทางด้านกีฬา
แสดงออกในด้านการแข่งขันกีฬา 

90 92 93 95 

4. ส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
และความเป็น
สากล 

4.1  โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
ความเป็นสากล 

1.เพ่ือพัฒนาความรู้และประสิทธิ 
   ภาพในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อพัฒนาครูให้ม ีความรู้

ความสามารถตรงตามวิชาที่
รับผิดชอบ  

3. เพ่ือยกระดับความรู้ของครูให้
สูงขึ้น 

 

1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตรง
ตามวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน
วิชาชีพและความเป็นสากล 

85 88 90 92 



~ ๒๗ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

4.2 โครงการศึกษาดูงาน
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวคิดท่ีใน
การจัดเรียนการสอน 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถตรง
ตามวิชาที่รับผิดชอบมีมาตรฐาน
วิชาชีพและความเป็นสากล 

80 82 88 90 

5. พัฒนาสถาน 
ศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

 

5.1 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอน
และการการบริหาร 

1. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN 
และระบบ WIFI ครอบคลุม
บริเวณโรงเรียนและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถ
สืบค้นและแสวงความรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์ แทปเลตและ
สมาร์ทโฟน 

 
 

1. มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และระบบ 
WIFI ครอบคลุมบริเวณโรงเรียนและใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
2. ครูและนักเรียนสามารถสืบค้นและ

แสวงความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ แทปเลต
และสมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

90 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 

60 

93 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 

65 

95 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 

70 

98 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 

80 



~ ๒๘ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
(ของโครงกำรหรือกิจกรรม) 

สภำพปี
ปัจจุบัน 

เป้ำหมำย(ร้อยละ) 
2561 2562 2563 

3. จัดหาเทคโนโลยีและโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการบริหารงานมา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในทุกด้าน 

3. มีและใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการบริหารจัดการในทุก
ด้าน 

 
 

 
 

5.2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

1. ให้นักเรียนทุกคนได้เรียน
คอมพิวเตอร์ทุกภาคเรียน 

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุก
ภาคเรียน 

100 100 100 100 

6. พัฒนา
สถานศึกษาด้วย
การบริหาร
จัดการด้วย
ระบบคุณภาพ
(Quality 
System 
Management) 
และระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

 

6.1 โครงการพัฒนางาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

 
 
 

1. เพ่ือให้การวางแผนบริหาร
จัดการและการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และและมีประสิทธิภาพ 

 

1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุก
ระบบงานตามโครงสร้างของโรงเรียน
เพ่ิมสูงขึ้น 

2. ทุกงาน/โครงการมีระบบงาน(Work 
System)และใช้นวัตกรรม WPK 
Model ในการพัฒนา 

80 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

6.2 โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

80 85 
 
 
 

90 
 
 

95 
 

 
 



~ ๒๙ ~ 

 

กรอบประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง(Medium-Term Expenditure Framework : MTEF) โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ปีงบประมำณ 2561 - 2563 

 
กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 

(ของกิจกรรม/โครงกำร) 
ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 

2561-63 2561 2562 2562 
1. ส่งเสริมและจัด

การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้
คุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็น
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ 8  
กลุ่มสาระ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
พ้ืนฐาน(Core Skills)สูงขึ้น
ในทุกกลุ่มสาระ 

ฝ่ายวิชาการและ
กลุ่มสาระฯ 

3,032,400 1,010,800 1,010,800 1,010,800 

1.2 โครงการนิเทศภายใน 
 

1. เพ่ือพัฒนาคนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ 

3. เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ 
4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 

ฝ่ายวิชาการและ
กลุ่มสาระฯ 

- - - - 

1.3 โครงการค่าย PISA/ONET 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และพัฒนาทักษะใน
การสอบ PISA/ONET 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ฝ่ายวิชาการและ
กลุ่มสาระฯ 

270,000 90,000 90,000 90,000 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี 2.1 จัดท าหลักสูตรโรงเรียน 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ฝ่ายวิชาการและ 8 - - - - 



~ ๓๐ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของกิจกรรม/โครงกำร) 

ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 
2561-63 2561 2562 2562 

ศักยภาพเป็นพล
โลกโดยใช้
หลักสูตรการเรียน
การสอน
เทียบเคียง
มาตรฐาน สากล
(World-class 
Standard) 

มาตรฐานสากล ทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ 
2.2 จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุ่น 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนภาษาท่ี 2 และ 3 ตาม
ความสนใจ 

ฝ่ายวิชาการและ
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

108,000 36,000 36,000 36,000 

2.3 กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
คิดผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา
กระบวนการคิด 

ฝ่ายวิชาการและ 8
กลุ่มสาระฯ 

1,211,700 403,900 403,900 403,900 

2.4 จัดการเรียนการสอนวิชา IS  1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
งานผ่านโครงงานได้อย่าง
สร้างสรรค ์

ฝ่ายวิชาการและ 8
กลุ่มสาระฯ 

- - - - 

2.5 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหารและชุม
เลือกอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มี
สุขภาวะและร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

ฝ่ายวิชาการ/งาน
กิจกรรม 

170,100 56,700 56,700 56,700 

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

3.1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกล
สิ่งเสพติดนักเรียนชั้นม.1

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จรยิธรรม มีจิตสาธารณะและ
ค่านิยม 12 ประการ 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

135,000 45,000 45,000 45,000 



~ ๓๑ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของกิจกรรม/โครงกำร) 

ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 
2561-63 2561 2562 2562 

ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยา
เสพติด 

 

และม.4 2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพจิต
ที่ดี  ห่างไกลสิ่งเสพติด       
รักวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  และ
ประเทศชาติ 

     

3.2 อบรมนักเรียนประจ า
สัปดาห์ 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน ให้
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

งานระดับชั้น 12,075 4,025 4,025 4,025 

3.3 บันทึกสมุดความดี 1. เพื่อพัฒนาและจูงใจให้
นักเรียนท าดี 
และหล่อหลอมจิตใจให้เป็น
คนดขีองสังคม 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

60,000 20,000 20,000 20,000 

3.4 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มี
ความประพฤติดี  มีคุณธรรม
และนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ 

1. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้
นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม
และจริยธรรม 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรม 

อ่ืนๆ อ่ืนๆ อ่ืนๆ อ่ืนๆ 

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ด ารงชีวิตตาม

3.5 โครงการธนาคารโรงเรียน 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประหยัด 
อดออม และสามารถด ารง 
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย 

งานธนาคาร
โรงเรียน 

6,000 2,000 2,000 2,000 



~ ๓๒ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของกิจกรรม/โครงกำร) 

ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 
2561-63 2561 2562 2562 

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยา
เสพติด(ต่อ) 

 

มีความรับผิดชอบมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียร
พยายาม ขยันอดทน 
ละเอียด รอบคอบในการ
ท างานและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

3.6 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงานวิชาการ ใช้งบกลุ่ม
สาระ 

ใช้งบกลุ่ม
สาระ 

ใช้งบกลุ่ม
สาระ 

ใช้งบกลุ่ม
สาระ 

3.7 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดและอบายมุข 

 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและใน
บริเวณชุมชนตลอดจนเกิด
ความตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติดให้โทษ 

งานต่อต้านยาเสพ
ติด 

69,000 23,000 23,000 23,000 



~ ๓๓ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของกิจกรรม/โครงกำร) 

ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 
2561-63 2561 2562 2562 

3.ปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และห่างไกลยา
เสพติด(ต่อ) 

 
 

3.8 โครงการ To be number 
one โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม 

1.เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ในกลุ่มนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชน
และเยาวชนทั่วไป 

งาน To be 
number one 

37,500 12,500 12,500 12,500 

3.9 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านกีฬาโรงเรียนเวียงป่า
เป้าวิทยาคม 

 

1.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร
ได้มีการออกก าลังกาย มี
ทักษะทางด้านกีฬาแสดงออก
ในด้านการแข่งขันกีฬา  ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

งานส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 

510,000 170,000 170,000 170,000 

4. ส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
และความเป็น
สากล 

4.1  โครงการอบรมและพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพและความเป็นสากล 

1.เพ่ือพัฒนาความรู้และ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามวิชา 
 3.เพ่ือยกระดับความรู้ของครู

และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สูงขึ้น 

 

งานบุคคล 300,000 100,000 100,000 100,000 



~ ๓๔ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของกิจกรรม/โครงกำร) 

ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 
2561-63 2561 2562 2562 

4.2 โครงการศึกษาดูงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอน 

3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพประสิทธิ
และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

งานบุคคล 600,000 200,000 200,000 200,000 

5. พัฒนาสถาน 
ศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

 

5.1 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนการสอนและการ
การบริหาร 

1. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ 
LAN และระบบ WIFI 
ครอบคลุมบริเวณโรงเรียน
และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ครูและนักเรียน
สามารถสืบค้นและแสวง
ความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
แทปเลตและสมาร์ทโฟน 

 

งาน ICT 600,000 200,000 200,000 200,000 



~ ๓๕ ~ 

 

กลยุทธ์(Strategic) กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ 
(ของกิจกรรม/โครงกำร) 

ผู้รับผิดชอบ ประมำณกำรงบประมำณ(บำท) 
2561-63 2561 2562 2562 

3. จัดหาเทคโนโลยีและ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
บริหารงานมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในทุกด้าน 

5.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

1. ให้นักเรียนทุกคนได้เรียน
คอมพิวเตอร์ทุกภาคเรียน 

งานจัดการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร ์

600,000 200,000 200,000 200,000 

6. พัฒนา
สถานศึกษาด้วย
การบริหาร
จัดการด้วย
ระบบคุณภาพ
(Quality 
System 
Management) 
และระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

 

6.1 โครงการพัฒนางานแผนงาน
และงบประมาณ 

 
 
 

1. เพ่ือให้การวางแผนบริหาร
จัดการและการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบและและมี
ประสิทธิภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณและ 
ทุกกลุ่มงาน 

 
 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

6.2 โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

54,000 18,000 18,000 18,000 

 
 



~ ๓๖ ~ 

 
บทที่ 3 

 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น วิทยำกรภำยนอก และแหล่งกำรเรียนรู้ 

 
1.  ควำมหมำยภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิทยำกรภำยนอก 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวิธีการผลงานที่ค้นคว้ารวบรวมจัด เป็นความรู้
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่ามี
ประโยชน์สามารถน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ 
 วิทยากรภายนอกหมายถึง ผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู้มีความช านาญการ
ในศาสตร์นั้นๆให้คนอ่ืนรับรู้ซึ่งเป็นบุคลที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา 
 ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะเชิญ 
บุคลากรเหล่านี้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน 
   1. ดร. ทัตพร  คุณประดิษฐ์  ให้ความรู้เรื่อง การตรวจคุณภาพน้ า สถิติการให้ความรู้ ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน1ครั้ง/ปี 
 

   2. อ. เอกชัย บุญเรือง ให้ความรู้เรื่อง การติวฟิสิกส์ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   3. คุณจันทร์สม  มูลวงค์ ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงกบ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
   4. คุณไอศูรย์  วิชัยศิริ ให้ความรู้เรื่อง วิธีการเพาะเห็ดต่างๆ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
 ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มท่ีอยู่ในเขตบริการและกลุ่มที่อยู่นอกเขตบริการ 
 
1.  ภูมิปัญญำท้องถิ่น วิทยำกรภำยนอกที่อยู่ในเขตบริกำร 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาความช านาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
พระสงฆ์ในเขตพ้ืนที่
บริการ 

ภายในเขตพ้ืนที่บริการ ศาสนาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น 

ภายในเขตพ้ืนที่บริการ การประกอบอาชีพด้านต่างๆ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 

 



~ ๓๗ ~ 

 
2.  ภูมิปัญญำท้องถิ่น วิทยำกรที่อยู่นอกเขตบริกำร 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาความช านาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
พระสงฆ์ในเขตพ้ืนที่
บริการ 

ภายในเขตพ้ืนที่บริการ ศาสนาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น 

ภายในเขตพ้ืนที่บริการ การประกอบอาชีพด้านต่างๆ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

3.  แหล่งกำรเรียนรู้ในเขตบริกำร 

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. หมู่ 1 ต.เวียง. เวียงป่าเป้า 1. วัดศรีสุทธาวาส สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
2. ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 2.น้ าพุร้อนทุ่งเทวี,  วิทยาศาสตร์, 
3. หมู่ 1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 3. ตลาดหัวเวียง สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
4. บ้านสันติสุข อ.เวียงป่าเป้า 4. ฟาร์มเลี้ยงกบของชาวบ้านบ้าน

สันติสุข 
การงานอาชีพ 

5. บ้านร่องกู่ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 5. ฟาร์มเพาะเห็ดบ้านร่องกู่ การงานอาชีพ 
6. ต.บ้านโป่งเทวี อ.เวียงป่าเป้า 6. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 

บ้านโป่งเทวี 
การงานอาชีพ 

7. บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เวียงป่า
เป้า 

7. ร้านท าเค้ก การงานอาชีพ 

8.บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 8. วัดป่าแดง สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
9.บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เวียงป่า

เป้า 
9. สวนป่าชุมชน สิ่งแวดล้อม 

 
4.  แหล่งกำรเรียนรู้นอกเขตบริกำร  

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 1. เมืองโบราณเวียงกาหลง เตาเผา

เวียงกาหลง 
สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 

2. ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 2.วัดพระธาตุแม่เจดีย์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
3. ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 3.น้ าพุร้อนโป่งน้ าร้อนแม่ขะจาน วิทยาศาสตร์, 
4. อ. วังเหนือ จ. ล าปาง 46.ธรณีวิทยาฟอสซิลหอยขม  

ล าดับชั้นหินวังเหนือ - เวียงป่า
เป้า         

วิทยาศาสตร์, 

5. ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 5. อุทยานแห่งชาติขุนแจ วิทยาศาสตร์ 
6.บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 6. วัดป่าแดง สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
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บทที่ 4 

บทบำทของผู้มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
 

1.  บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร ครู และนักเรียน 
 1.1  บทบำทของผู้บริหำร  
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขป
ได้ ดังนี้  
 

ด้ำนวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไป 
1. มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ 1. เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่ และ

กิจกรรมในหน่วยงาน 
1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ

บริหารงานบุคคล 
1. เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่

ดี 
2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้าน

การบริหารงาน 
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 2. เป็นแบบอย่างที่ดี 2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี 

3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 

3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน 3. มีมนุษยสัมพันธ์ 3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย 

4. มีวิสัยทัศน์ 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4. มีอารมณ์ขัน 4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร 

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  5. มีความละเอียดรอบคอบ  5. เป็นนักประชาธิปไตย 5. รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบ
แก่ผู้ที่เหมาะสม 

6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 

6. มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล  

6. ประนีประนอม 6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัว
อยู่เสมอ 

7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่
เสมอ 

7. อดทน อดกลั้น 7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค 
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ด้ำนวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไป 

8. ความรับผิดชอบ 8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 8. เป็นนักพูดที่ดี  8. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร   9. มีความสามารถในการประสานงาน   
10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ  
 10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกัน

ท างาน  
 

11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร   11. กล้าตัดสินใจ   
12. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ  12. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร   
 
 1.2 บทบำทหน้ำที่ของครู 
 บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  
ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ส าคญั 3 ประการ คือ 

   1.2.1  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
   1.2.3  การประเมินตนเอง  
   1.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปี
การศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่ 
 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถก าหนดสิ่งที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิ ดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น
หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
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 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น
รายบุคคลและรายชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มี
ค าแนะน าเพ่ือจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย   
  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  
  1.  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
  2.  การประเมินตนเอง และ 
  3.  การรายงานผลการประเมินตนเอง  
 

 ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ 
 1. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
 2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก  
  3. รบัข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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บทที่ 5 

 

กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร 
 

1. กำรคำดกำรณ์จ ำนวนนักเรียนตำมส ำมะโนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียน 

2. ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนชั้นเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2560(คน) 2561(คน) 2562(คน) 2563(คน) 
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 198 204 205 205 
2. มัธยมศึกษาปทีี่ 2 195 198 204 205 
3. มัธยมศึกษาปทีี่ 3 167 195 198 204 

รวม 560 597 607 614 
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 174 167 165 165 
5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 181 174 167 165 
6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 188 188 174 167 

รวม 543 529 506 497 
รวมทั้งสิ้น 1,103 1,126 1,113 1,111 

 
2.  กำรค ำนวณงบประมำณรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)ซึ่งเป็นงบประมำณหลักที่โรงเรียน
น ำมำใช้วำงแผนบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจและเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนี้ 
           1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียนคนละ 3,500 บาท 
           2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียนคนละ 3,800 บาท 
           ทั้งนี้ไม่คิดค านวณรวมกับงบประมาณท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ าค่าจ้างชั่วคราวและเงินอ่ืนที่
จ่ายพร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซ่ึงได้รับจัดสรร
และอนุมัติจาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่น รายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน 
ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆและเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร 
ที่พึงมีและพึงได้รับในภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือโครงการที่จัดท ารองรับ
ส าหรับการบริหารงบประมาณรายการนั้นๆต่อไป 
 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จ ำนวนนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
(บำท) 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

1. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นx3,500บาท 1,960,000 2,089,500 2,124,500 2,149,000 
2. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายx3,800บาท 2,063,400 2,010,200 1,922,800 1,888,600 

รวม 4,023,400 4,099,700 4,047,300 4,03,7600 
รวมทั้งสิ้น 16,208,000 
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3.  กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

แผนงำนขับเคลื่อน 
ปีงบกำรศึกษำ 

2561(บำท) 2562(บำท) 2563(บำท) 2564(บำท) 
1. การจัดการเรียนการสอน (60%) 2,414,040 2,459,820 2,428,380 2,422,560 

2. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (2%) 80,468 81,994 80,946 80,752 

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (2%) 80,468 81,994 80,946 80,752 

4. การเงินและงบประมาณ 0 0 0 0 

แยกเป็น 4.1 ค่าวัสดุ(9%) 362,106 368,973 364,257 363,384 

         4.2 ค่าสาธารณูปโภค(5%) 201,170 204,985 202,365 201,880 

         4.3 ค่าครุภัณฑ์ (3%)  102,702 122,991 121,419 121,128 

          4.4 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง(3%) 102,702 122,991 121,419 121,128 

5. บริหารงานบุคคล (4%) 160,936 163,988 161,892 161,504 

6. บริหารทั่วไป  (10%) 0 0 0 0 

 แยกเป็น 6.1 กิจการนักเรียน (6%) 241,404 245,982 242,838 242,256 

            6.2 ภารกิจอ่ืน ๆ  (4%) 160,936 163,988 161,892 161,504 

7. ประเมินผลการด าเนินงาน  (2%) 80,468 81,994 80,946 80,752 

รวม  4,023,400 4,099,700 4,047,300 4,037,600 
รวม 4 ปีกำรศึกษำ 16,208,000 

 
หมำยเหตุ   ** ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าบริการกระแสไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ประจ าที่  ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์และแสตมป์ ต้องก าหนดตั้ง
รายจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่ายอดรายจ่ายรวมประจ าเดือนประมาณ 2-3% ทุกเดือนหรือทุกรอบ
ช าระค่าใช้บริการ จ านวน 12 เดือน ทั้งนี้เมื่อตั้งจ่ายเป็นรายรายการในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
การศึกษา และห้ามน าไปใช้จ่ายหรือยืมทดลองจ่ายเพ่ือกิจกรรมหรือโครงการอ่ืน เว้นแต่เป็นจ านวนเงิน
คงเหลือ 
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บทที่ 6 

แนวทำงกำรติดตำม วัดและประเมินผล 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามแผนและการประเมินตนเอง  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่างง่ายๆ ของแผน
ฯ ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย

และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 
8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมีความเป็น

ผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงาน
หรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่
ก าหนดไว้ในแผน 

11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
(1)  ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ 

ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
 

(2)  การวัดและประเมินผลในระหว่างด าเนินการ เป็นการประเมินผลทุกๆ สิ้นปีงบประมาณ 
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คือ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(3)  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี เมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลา 3 ปีงบประมาณและเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ต่อไป 
 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปี  จะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
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ภำคผนวก 
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ตำรำงวิเครำะห์เพื่อประมำณค่ำปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 
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ตำรำงวิเครำะห์เพื่อประมำณค่ำปัจจัยภำยใน 
 

1. ปัจจัยภายใน  ด้านโครงสรา้งและนโยบาย   ( S 1 ) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.1  จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 1.1 ตามนโยบายของโรงเรียนซึ่งมีมากท าให้มีภาระงาน
จ านวนมาก แต่จ านวนบุคลากรมจี านวนจ ากัด ท าให้
บุคลากรมีภาระงานท่ีซ้ าซ้อน 

4 5 4 4 4 4 4 4.14 

1.2  มีการกระจายอ านาจ  แบ่งงานตาม ความถนดั  
ท าให้เกิดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงาน 

4 5 5 4 5 5 5 4.71          

1.3 มีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 5 4 5 5 4 5 4 4.57          
ค่าเฉลี่ย 4.76 ค่าเฉลี่ย 4.14 

 

2. ปัจจัยภายใน  ด้านผลผลิตและการบริการ  ( S 2 ) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 นักเรียนได้เรียนรูด้้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผล
ให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดีและ
ประสบความ ส าเร็จในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

4 4 4 5 5 5 4 4.43 2.1 นักเรียนมคีวามหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ภาษาและ
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดปญัหาทางด้านการสื่อสารและ
การเรยีนรู้ของนักเรียน 

 

3 4 4 4 4 3 3 3.57 

2.2 นักเรียนท่ีเรียนจบช่วงช้ันท่ี 3 มีอัตราศึกษาต่อ
ร้อยละ 100 และช่วงช้ันท่ี 4 มีอัตราศึกษาต่อ
มากกว่าร้อยละ 90 

4 5 5 5 5 5 5 4.86          

ค่าเฉลี่ย 4.65 ค่าเฉลี่ย 3.57 
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3. ปัจจัยภายใน ด้านบุคลากร (M 1) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 ครูมีความตื่นตัวและกระตือรอืร้นในการพัฒนาตนเองน าความรูท้ี่ได้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4 4 5 5 4 4 4 4.29 3.1 ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้
จัดการเรียนการสอนได้ไม่เตม็ที ่

3 4 4 3 4 3 3 3.43 

3.2 ครูมผีลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนสามารถเป็นแบบอย่าง
แก่คนอื่นได ้

4 4 5 5 4 4 4 4.29          

3.3 บุคลากรมีความสามัคคีในหมูค่ณะ ท าให้การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

5 5 5 5 5 4 4 4.71          

3.4 น าครูภมูิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรยีนการสอน ส่งผลให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ 

4 4 5 5 5 4 4 4.43          

ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าเฉลี่ย 3.43 
 

4.ปัจจัยภายใน ด้านการเงิน (M 2) 
 จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.3 โรงเรียนมีระบบการใช้เงินถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการสามารถ
ตรวจสอบได ้

5 5 5 5 4 5 4 4.71 4.2 ระบบการเงินของโรงเรียนขาดความคล่องตัวในการ
เบิกจ่าย ส่งผลให้เกดิปัญหาต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียน โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน 

4 4 4 3 4 4 4 3.86 

4.4 โรงเรียนไดร้ับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างด ี

4 4 5 5 4 5 4 4.43          

ค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าเฉลี่ย 3.86 
 
 
 



~ ๔๙ ~ 

 

5. ปัจจัยภายใน  ด้านวัสดุอุปกรณ ์(M 3) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 โรงเรยีนมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย 
 

4 4 4 4 5 5 5 4.43 5.1 ขาดผู้ช านาญการในการดูแลรักษาและซ่อมแซม
สื่อเทคโนโลย ี

3 4 4 4 4 4 4 3.86 

5.2 ครูคิดค้นออกแบบและผลติสือ่นวัตกรรมใช้ในการ
เรียนการสอน 

3 4 4 5 4 5 4 4.14          

ค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเฉลี่ย 3.86 
 
 

6. ปัจจัยภายใน  ด้านการบริหารจัดการ (M 4) 
จุดแข็ง  ( + ) จุดอ่อน ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.5 โรงเรียนจัดการบริหารแบบมสี่วนร่วมและกระจาย
อ านาจ 

4 4 4 5 4 5 4 4.29 6.2 มีการด าเนินงานนอกเหนือจากที่วางแผนไว้ท า
ให้กระทบต่อการใช้งบประมาณทีจ่ัดสรรไว้ 

3 4 4 3 4 4 3 3.57 

6.6 โรงเรียนมีการท าแผนปฏิบตัิการและโครงการ     
โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน 

4 4 5 5 4 5 5 4.57          

6.7 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

4 4 4 5 5 4 4 
4.29 

         

6.8 สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4 4 5 5 5 5 4 4.57          
6.5  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรในหน่วยงาน 4 4 5 5 4 4 4 4.29          

ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเฉลี่ย 3.57 
 

 
 



~ ๕๐ ~ 

 

ตำรำงวิเครำะห์เพื่อประมำณค่ำปัจจัยภำยนอก 
 

1. ปัจจัยภายนอก  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( S ) 
โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 ชุมชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและให้ความร่วมมืออย่างด ี

4 4 4 5 4 4 4 4.14 1.1 ผู้ปกครองไปท างานต่างถิ่น นักเรียนอยู่ในความดูและ             
ของปู่ย่า ตายายหรือญาติๆ  ท าให้ดูแลได้ไม่เตม็ที ่

2 4 2 3 3 3 3 2.86 

1.2 ชุมชนมีความสมัพันธ์อันดีต่อกันและให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

4 4 4 5 4 4 4 4.14 1.2 ผู้ปกครองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
ท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้และการสื่อสาร 

3 4 3 3 3 3 3 3.14 

1.3 มีแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

3 4 4 4 4 4 4 3.86          

ค่าเฉลี่ย4 4.05 ค่าเฉลี่ย 3.00 
 

2. ปัจจัยภายนอก  ด้านเทคโนโลยี   ( T ) 
โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.3 ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมยัเป็นผลดี
ต่อการศึกษาของบุตรหลาน 

4 4 4 4 4 4 4 4.00 2.3 นักเรียนบางส่วนใช้เทคโนโลยีไมเ่หมาะสมและเกิดประโยชน์ 3 4 4 3 3 3 3 3.29 

2.2 ผู้ปกครองส่งเสรมิให้นักเรยีนได้มีและ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4 4 4 4 4 4 4 4.00 2.2 ผู้ปกครองขาดการควบคุมดูแลและใหค้ าแนะน าเรื่องการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน ์

4 4 4 4 4 3 3 3.71 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 3.50 
 
 
 
 
 



~ ๕๑ ~ 

 

3. ปัจจัยภายนอก  ด้านเศรษฐกิจ   ( E ) 
โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมัน่คงพร้อมท่ี
จะสนับสนุนการศึกษา 

4 4 4 4 5 4 4 4.14 3.1 ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพไมม่ั่นคง  รายไดไ้ม่แน่นอน  
ส่งผลต่อการสนับสนุนการศึกษา 

3 4 3 3 3 3 3 3.14 

ค่าเฉลี่ย 4.14 ค่าเฉลี่ย 3.14 
 
  

4. ปัจจัยภายนอก  ด้านการเมืองและกฎหมาย   ( P ) 
โอกาส  ( + ) อุปสรรค ( - ) 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 

 
ประเด็นส าคญั 

สมาชิกคนท่ี  
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการจดักิจกรรม 

4 4 4 5 4 4 4 4.14 4.2 การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบ่อย ท าให้
การท างานไมต่่อเนื่อง  

3 4 3 3 3 3 3 3.14 

ค่าเฉลี่ย 4.14 ค่าเฉลี่ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๒ ~ 

 

สรุปผลการก าหนดน้ าหนักคะแนนการประเมินสถานภาพขององค์กร 
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

ปัจจัย สรุป น.น.คะแนน (เต็ม 1)  ปัจจัย สรุป น.น.คะแนน (เต็ม 1) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.15 1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.10 
2. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.35 2. ด้านผลผลติและบริการ (S2) 0.10 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.30 3. ด้านบุคลากร (M1) 0.22 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.20 4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.20 
  5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.15 
  6. ด้านบริหารจดัการ (M4) 0.23 

 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพรวมขององค์กร  

ปัจจัยภายนอก 

น.น.
คะแนน
คะแนน
เต็มคือ 

1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป ปัจจัยภายใน 

น.น. 
คะแนน
คะแนน
เต็มคือ 

1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.15 +4.05 -3.00 +0.61 -0.45 +0.16 1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) 0.10 +4.76 -4.14 +0.48 -0.41 +0.07 
2. ด้านเทคโนโลย ี(T) 0.35 +4.00 -3.50 +1.40 -1.23 +0.17 2. ด้านผลผลติและบริการ (S2) 0.10 +4.65 -3.57 +0.47 -0.36 +0.11 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.30 +4.14 -3.14 +1.24 -0.94 +0.30 3. ด้านบุคลากร (M1) 0.22 +4.43 -3.43 +0.97 -0.75 +0.22 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 0.20 +4.14 -3.14 +0.83 -0.63 +0.20 4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.20 +4.57 -3.86 +0.91 -0.77 +0.14 
       5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.15 +4.29 -3.86 +0.64 -0.58 +0.06 
       6. ด้านบริหารจดัการ (M4) 0.23 +4.40 -3.57 +1.01 -0.82 +0.19 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +4.08 -3.25 +0.83 เฉลี่ยปัจจัยภายใน +4.53 -3.69 +0.79 
 
 

 



~ ๕๓ ~ 

 

 
 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

อุปสรรค (Threats)  

โอกำส (Opportunities)  

จุดแข็ง (Strengths) 

โอกาส +0.83 

จุดแข็ง +0.79 



~ ๕๔ ~ 

 

ผลกำรประเมินคุณภำยนอกและข้อเสนอแนะของสมศ. 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำ และ มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.08 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.62 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 3.59 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 81.41 ดี 
. 
การรับรอบมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่         ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก  12  ตัวบ่งชี้   ใช่        ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่         ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



~ ๕๕ ~ 

 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนคุณภาพสถานศึกษา มีการกระจายอ านาจ แบ่งงานตามความ
ถนัด ครูมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการน าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและประสบความส าเร็จสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 การด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนมีมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน ภาระงานของโรงเรียนมีมากแต่จ านวนบุคลากรมีจ านวนจ ากัด ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 
นักเรียนขาดความรับผิดชอบและให้ความสนใจในการเรียนน้อย ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ครูมีภาระงานมากส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้ความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไม่เต็มศักยภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 
ด้ำนผู้เรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระควรส่งเสริม/กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดการสอนซ่อมเสริมในทุกช่วงชั้น และฝึกการท าโจทย์หรือแบบฝึกหัด
ให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2. การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระควรส่งเสริม/กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง น าสู่การสร้างโครงงานอันก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แล้วผลที่ได้
จากโครงงานสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน 

3. ควรจัดการแนะแนวอาชีพให้กับผู้เรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วน
ของการศึกษาดูงาน แนะแนวอาชีพ 

4. ควรฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติและการร่วมในกิจกรรมขณะเข้าแถวทั้งก่อนเข้า
เรียนและหลังเลิกเรียน 

ด้ำนครู 
1. ควรพัฒนาสื่อการเรียนการเรียนรู้ให้หลากหลาย ส่งเสริมการน าเศษวัสดุเหลือใช้และทรัพยากรใน

ท้องถิ่นมาใช้ในการท าสื่อให้มากยิ่งข้ึน 
2. ควรให้ครูได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับต่างโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือปรับวิธีเรียนเปลี่ยน

วิธีสอนแล้ววัดผลจากการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 
ด้ำนผู้บริหำร 



~ ๕๖ ~ 

 
1. ควรเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนให้มีกิจกรรม

ร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  โดย
สถานศึกษามีการวางแผนระยะยาว ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและลงมือปฏิบัติจริงจัง  ให้
เกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษาและศิลปะ  โดยการสอนซ่อมเสริม 
ติวเข้ม และจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดย
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนาในกลุ่มที่ อ่อน ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนทั้งในโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง 
 3)  ผู้เรียนในระดับ ม.6 ควรมีความตระหนักและตั้งใจในการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) 
โดยมีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียน ระดับ ม.6 อย่างทั่วถึง 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 1)  ผู้บริหารควรด าเนินงานด้านงานวิชาการให้ครบถ้วน โดยการจัดให้มีเอกสารแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับแบบบันทึกการพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบ ปพ.4  ตามระเบียบการวัด
ประเมินผลของสถานศึกษา 
 2)  สถานศึกษาควรวางแผนร่วมกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องด าเนินการโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไปให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ครูควรได้รับการพัฒนาโดยการน าผลการประเมินผลผลการพัฒนาในวิชาที่สอน การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ไปพัฒนาครูแต่
ละคนอย่างเป็นระบบ 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในขั้น
ด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
 

สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 สภำพปัญหำ  
  การด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนมีมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน ภาระงานของโรงเรียนมีมากแต่จ านวนบุคลากรมีจ านวนจ ากัด ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 
สถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดส่งผลให้เกิดปัญหาต่อระบบการเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอบางส่วนช ารุดเสื่อมสภาพไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ขาดผู้ช านาญใน



~ ๕๗ ~ 

 
การดูแลและรักษาซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ การให้บริการสื่อเทคโนโลยีไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เต็มประสิทธิภาพ ครูมีภาระงานมากส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้ความ
ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไม่เต็มศักยภาพนักเรียนบางส่วนขาดความ
รับผิดชอบและให้ความสนใจในการเรียนน้อย  

 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน มีการ
ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีพ้ืนที่กว้างขวาง ภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอน
อย่างมีความสุข ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการพัฒนาครู พัฒนาด้านการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่ ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง มีความกระตือรือร้นและอยู่ใน
วัยท างาน นักเรียนมีอัธยาศัยที่ดีงาม มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความมั่นใจในด้าน ศิลปะดนตรีและกีฬา และ
มีนิสัยรักการท างานเป็นอย่างดี มีความสามารถสูง โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการบริการชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
อาคารสถานที่ ด้านสื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ด้านบุคลากร วิทยากรทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูแต่ละคนอย่าง
เป็นระบบ โดยการประชุมวางแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาครูแต่ละคนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 ด้านผู้เรียนควรมีการจัดท าแบบบันทึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบปพ.4 ตาม
ระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษาให้ชัดเจน  การด าเนินงานโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
     4.1.4  ผลสรุปการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับที่ผ่านมา 
 อ้างอิงจากผลการประเมิน SAR ปี 2556(แผนพัฒนาปี 2557) และผลการประเมิน SAR ปี 
2557(แผนพัฒนาปี 2558) ดังนี้ 
 

ผลกำรประเมินตนเอง ปี 2556และปี 2557 

มำตรฐำน 

ประเมินตนเอง 
ปี 2556 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ระดับ 
เฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน     
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 95.2 5 96.01 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

5 97.04 5 97.70 

มำตรฐำนที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4 83.5 4 84.56 
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มำตรฐำน 

ประเมินตนเอง 
ปี 2556 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ระดับ 
เฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล           

4 77.04 4 78.59 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

3 72.18 4 83.46 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

5 93.50 5 95.68 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5 95.49 5 95.41 

มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 94.34 5 94.34 

มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 96 5 97.00 

มำตรฐำนที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

5 96.07 5 96.58 

มำตรฐำนที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

5 96.52 5 96.98 

มำตรฐำนที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 94 5 94.82 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
5 

 
91.24 

 
5 

 
92.02 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ 
มำตรฐำนที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
5 93.52 5 94.00 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 96.53 5 97.25 
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มำตรฐำน 

ประเมินตนเอง 
ปี 2556 

เป้ำหมำย 
ปี 2557 

ระดับ 
เฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

สรุป/เฉลี่ย 4.73 91.47 4.80 92.96 

ผลกำรประเมินตนเอง ปี 2557 อยู่ในระดับ ร้อยละ 92.96  ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่ำร้อยละ 0.00–49.99 50.00-59.99 60.00–74.99 75.00-89.99 90.00-100.00 

ระดับคุณภำพ 1 2 3 4 5 
แปลคุณภำพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 

 
 4.1.5 ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โรงเรียนได้ร่วมงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา และผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
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ค ำสั่งคณะท ำงำน 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 

ที่ 272/2560 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 3 ปี (2561 – 2563) 

**************************** 
 ด้วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 
ปี (2561 – 2563) เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 เรื่อง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการ
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้ งนโยบาย  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและด ำเนินกิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 
1. นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายสมเกียรติ จรเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นายทรงวุฒิ บุญงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นายผดุงกุล นันตรัตน์ ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กรรมการ 

6. นางสมหมาย ก าทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 
7. นางไพลิน ปิมปา หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
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8. นายพิภพ อุ่นค า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
9. นางเรณู กันทา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
10. นายเอนก หาญภักดีสกุล ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

11. นางศิริจันทร์ สุท าทาน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  อ านวยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี (2561 – 2563)  ให้เป็นไป     
 ด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 3 ปี (2561 – 2563) 
1. นายสมเกียรติ  จรเกตุ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายทรงวุฒิ  บุญงาม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางสาวอัญชิสา  ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางกมลวรรณ  สุ่มเจริญ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางดวงมณี  แสงม่วง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางบุศกร  กสิผล ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายชัยพร  สินันตา ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นายวรรณศักดิ์  ราชสมศรี ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายวรวิทย์  ค าหลวง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายผดุงกุล  นันตรัตน์ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางเรณู  กันทา ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางอ าพร  ชัยศิลบุญ ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางสมหมาย  ก าทอง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางผการัฐ  สินันตา ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางส าเนียง  เหล็กเพชร ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
18. นายวิทยา  เหล็กเพชร ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
19. นางสาวอชิรญา  ธรรมชัย ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
20. นายจักร ์  เต็มรัก ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
21. นางสุปราณี  ขจรวงศศ์รี ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
22. นายจรูญ  คงส าราญ ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
23. นายสรายุทธิ์  ใจมั่น ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
24. นางสาวรพีพร  สมใจ ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
25. นายเกษม  ปิมปา ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 



~ ๖๒ ~ 

 
26. นายยงยุทธ  โลหะกฤษณะ ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
27. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์ ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
28. นายเสกสรรค์  หิรัญสถิตย์ ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
29. นางจิตตาภัทร์  นวลค ามา ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
30. นางอัปสร  ราชสมศรี ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
31. นางไพลิน  ปิมปา ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
32. นายสุภเวช  ใบยา ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
33. นางจีรพร  กองจาย ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
34. นางสาวดวงฤด ี  แซ่โอ้ว ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
35. นายเกียรติภูมิ  กองจาย ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการ 
36. นางสาวอ้อยทิพย์  รินค าแดง คร ู กรรมการ 
37. นางดวงเดือน  สมศักดิ์ คร ู กรรมการ 
38. นายสุจินต์  ใจซื่อ คร ู กรรมการ 
39. นายฉลอง  สุยะวงค์ คร ู กรรมการ 
40. นายพชรรรร์  พชรวรพงษ์ คร ู กรรมการ 
41. นายจิรวัฒน์  แก่นเรณู คร ู กรรมการ 
42. นางวันเมษา  แก่นเรณู คร ู กรรมการ 
43. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์ คร ู กรรมการ 
44. นายพิภพ  อุ่นค า คร ู กรรมการ 
45. นางสาวธีรรัตน์  อัจฉริยะศาสตร์ คร ู กรรมการ 
46. นายสุพจน์  ศรีธนะ คร ู กรรมการ 
47. นายนัฐวุฒ ิ  จิตรจักร์ คร ู กรรมการ 
48. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์ คร ู กรรมการ 
49. นายชินชัย   แก้วนิมิตสิริกุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
50. นางสาวมัลลิกา  อุตทา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
51. นางสาวจานทองบุญ  เครืออุ่นเรือน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
42. นางนภัสชญา  เมืองมูล พนักงานราชการ กรรมการ 
53. นางมัทนา  กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
54. นายชานันท์  สุวันโน พนักงานราชการ กรรมการ 
55. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการ 
56. นายสุวิทย์  สีตื้อ พนักงานราชการ กรรมการ 
57. นางสาวอนุตตรีย์  นภพลภูมิสิริ พนักงานราชการ กรรมการ 
58. นายวรายุทธ  คงแก้ว ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
59. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
60. นายสิริวัฒน ์  ใจจาย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
61. นางสาวศิวะพร  วงศ์นิ้ว ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
62. นายก้องเกียรติ  พิลาศร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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63. นางสาวธนิมพร  ยารวง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
64. นางชลลดา  ขาวงาม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
65. นายนิคม  แสงสาม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
66. นางสาวนิตยา  แก้วบุญตัน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
67. นายเอนก  หาญภักดีสกุล ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
68. นางศิริจันทร์  สุท าทาน ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
69. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์ ครู  วิทยฐานะช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
70. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะค า คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ศึกษานโยบายของรัฐบาล , กระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. , ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงราย, แนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลและอ่ืนๆ รวบรวมสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี (2561 – 2563)  ตาม
กระบวนการที่ก าหนด 

3.  คณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำรและจัดท ำรูปเล่ม 
1. นายเอนก หาญภักดีสกุล ครู  วิทยฐานะช านาญการ ประธานกรรมการ 
2. นางศิริจันทร์ สุท าทาน ครู  วิทยฐานะช านาญการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะค า คร ู กรรมการ 
4. นางนภัสชญา เมืองมูล พนักงานราชการ กรรมการ 
5. นางมัทนา กุลชัย พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  รวบรวมเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 

4.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. นายอิ่นค า   ใจกันทะ ประธานกรรมการ 
2. นายกมล   ทาอุปรงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นายประพันธ์   ยาวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นายประเสริฐ   เทพวัน ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. พระครูวิสิฐนวการ ผู้แทนพระสงฆ์  
6. นางอัมพร   เจริญบุญ ผู้แทนศาสนาอื่น 
7. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี ผู้แทนครู 
8. พ.ต.ท.หญิง พิรานันท์   อรัญสุวรรณชัย ผู้แทนศิษย์เก่า 
9. น.ส.นฤมล   เกิดมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. น.ส.กนกวรรณ   ภู่ไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสมศักดิ์   ค าอ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายศักดิ์ชัย   ทาอุปรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายจ าลอง   กองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสาคร   สมยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ชี้แนะและอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี (2561 – 2563) 



~ ๖๔ ~ 

 
  ให้ข้าราชการครูและผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2560 

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

    (ลงชื่อ)  
            (นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

 
 
 


