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ค าน า 

          รายงานผลการดําเนินงานเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ซึ่งการดําเนินงานจัดทํารายงานฉบับนี ้
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อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป และนําไปวาง

แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ส่งผลตอ่ครูนักเรียนและผูท้ี่เกี่ยวข้องอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อนําไปใช้ในการวางแผ่นพัฒนา

การศกึษาให้ดียิ่งขึน้เป็นลําดับต่อไป 

 คณะผู้จัดทํารายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ข้อมูล

และมีสว่นร่วมในการจัดทํารายงานฉบับนีใ้ห้มีความสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทํา

ขออภัย ณ ที่นี้ดว้ย 

 

        

               นายประยูร  ชาติชํานาญ 

ผูอ้ํานวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

 
 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศกึษา 1 

- ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 1 

- ที่ตัง้ 1 

- โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  2 

- ผลงานที่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมา 3 

- ระดับครู  3 

- ระดับนักเรียน 6 

- ผลการแข่งขันแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 

- สรุปผลรวมรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการศลิปหัตถกรรม ครั้งที่ 69  12 

- ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก 13 

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียน 15 

- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน  17 

ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 19 

- วิสัยทัศน ์สพฐ. 19 

- พันธกิจ สพฐ. 19 

- เป้าประสงค์ สพฐ. 19 

- กลยุทธ์ สพฐ. 19 

- วิสัยทัศน ์โรงเรียน 20 

- พันธกิจโรงเรียน 20 

- เป้าประสงค์โรงเรียน 20 

- กลยุทธ์โรงเรยีน 21 

- กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน 21 

- ค่านิยมองคก์ร 21 

- สมรรถนะหลักของโรงเรียน 22 



 

 
- วัฒนธรรมองค์กร 22 

- เอกลัษณ์โรงเรียน 22 

- อัตลักษณ์โรงเรียน 22 

- ปณิธาน 22 

- คติพจน์ 22 

- ปรัชญา 22 

- รูปแบบการบริหารจัดการ 23 

- กิจกรรมรอบวัน (TODAY CURRICULUM ACTIVITY) 24 

- กําหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 28 

ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 30 

- สรุปภาพรวมผลการดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ 2562 30 

- ค่าเดินทางไปราชการ 33 

- พัฒนางานบุคลากร 36 

- จา้งครูผูม้ีความรูเ้ฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 40 

- พัฒนางานธุรการ 42 

- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 46 

- พัฒนางานปฏิคม 49 

- พัฒนางานแผนงาน 54 

- พัฒนางานการเงินและบัญชี 58 

- พัฒนางานพัสดุ 61 

- พัฒนางานสารสนเทศ 63 

- พัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา 65 

- พัฒนางานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 71 

- ยานพาหนะโรงเรียน 73 

- พัฒนาดนตรีและดุริยางค์ 75 

- พัฒนางาน ICT 77 

- ป้องกันภัยพิบัติ 79 

- พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 81 

- พัฒนางานโสตทัศนศกึษา 83 

- พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 84 

- ธนาคารขยะ 86 



 

 
- พัฒนางานเศรษฐกิจพอเพียง 89 

- ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 93 

- พัฒนางานโภชนาการ 96 

- บ้านพักนักเรียน 99 

- พัฒนากลุ่มงานสํานักงานบริหารทั่วไป 101 

- พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 104 

- ทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 107 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 110 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 113 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 116 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 119 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 123 

- กีฬาสี/ กลุ่มมัธยม/ จังหวัด 125 

- เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนประจําปีการศึกษา 2562 128 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 132 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 134 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 137 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 142 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 146 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 150 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 152 

- พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 154 

- พัฒนางานห้องสมุด 157 

- พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 160 

- พัฒนางานทะเบียน 162 

- พัฒนางานการเรียนการสอน 164 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 168 

- รําลึกครูกลอนสุนทรภูเ่ชดิชูวันภาษาไทย 170 

- เปิดบ้านวชิาการ 172 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพืน้ที่ (LAS) และการ

ทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) 

176 

- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 181 



 

 
- พัฒนาคุณภาพนักศกึษาวิชาทหาร 184 

- ส่งเสริมความรูก้้าวสู่มหาวิทยาลัย 187 

- ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188 

- พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 190 

- พัฒนา 6 กิจกรรมรอบวัน 194 

- ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจรยิธรรม 198 

- วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ 200 

- โรงเรียนวิถีพุทธ 202 

- โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 204 

- พัฒนางานจรจรโรงเรียน 207 

- ปฐมนิเทศและปัจฉิมนเิทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 210 

- พัฒนางานแนะแนว 213 

- พัฒนางานกิจการสํานักงานนักเรียน 216 

ภาคผนวก  

- คําสั่งแต่งตัง้คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 1 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศกึษา 
 

1.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  ก่อตั้งโดยสภาตําบลหล่ายงาว ตําบลม่วงยาย และตําบลปอ ได้รับ

จัดสรรที่ดินตรงข้ามฐานพัฒนาการย่อยที่ 2 กรป.กลาง บ้านหล่ายงาว ในเนื้อที่ 45 ไร่ 2 งาน 20 

ตารางวา เสนอต่อทางราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2527 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขึ้น และเปิดทําการเรียนการสอน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา ได้รับบรรจุข้าราชการครู จํานวน 5 อัตรา และมีนายจรูญ ฉ่ํากมล 

รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวจํานวน 50,000 บาท 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียน 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ของอําเภอ เวียงแก่นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ภายใต้ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูง มีภูเขา

สลับซับซ้อน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ทางดา้นทิศเหนอืและตะวันออก โดยมีลําน้ําโขงและเทือกเขาดอยผาหม่นเป็นเส้นกั้นเขต

แดนระหว่างประเทศ ให้บริการการศึกษาในเขตพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลม่วงยาย ตําบลหล่ายงาว 

ตําบลท่าข้าม และตําบลปอ  

2.  ที่ตั้ง 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 1 ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัด

เ ชี ย ง ร า ย  ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  57310โ ท ร ศั พ ท์  053-608130-1 โ ท ร ส า ร   053-608288                  

website http://www.wkk-school.ac.th/webwkk/index1.php สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 36 

เปิดสอนตั้งแต ่ระดับ ช้ัน ม.1 ถึงระดับ ช้ัน ม.6 

มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลหล่ายงาว ตําบลม่วงยาย ตําบลท่าข้าม และตําบลปอ 

 

 

 

 



 

 

3. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนเวียงแก่นวิทยาคม 
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- งานสง่เสริมวัฒนธรรม 

  ประเพณีและวันสําคัญ 

- งานสถานศกึษาสขีาว 

- งานเวรรักษาความ 

   ปลอดภัย 

- งานระบบจราจรใน 

   โรงเรียน 

- งาน 6 กิจกรรมรอบวัน 

- งานปฐมนิเทศ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานแนะแนว 

- งานโครงการพิเศษ 
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- งานโรงเรียนส่งเสริม 

   สุขภาพ 
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 เศรษฐกิจพอเพยีง 

- งานสํานักงานกลุ่ม 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- งานหลักสูตรสถานศกึษา 

- งานวัดผลและ 

   ประเมินผล 

- งานทะเบียน 

- งานกิจกรรมพัฒนา 

   ผู้เรียน 

- งานห้องสมุด 

- งานการเรียนการสอน 

- งานวจิัยการศึกษา 

- งานนเิทศการเรียนการ 

   สอน 

- งานพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 

   ทางการเรียน 

- งานทักษะวชิาการ 

- งานเปิดบ้านวิชาการ 

- งานสง่เสริมพัฒนา 

   แหลง่เรียนรู้ 

- งานโครงการพิเศษ 

 โรงเรียนในฝัน 

 อาเซียนศกึษา 

 โรงเรียนเรียนร่วม 

- งานสํานักงานกลุ่ม 

- งานแผนงาน 

- งานการเงินและ 

  บัญช ี

- งานพัสดุ 

- งานสารสนเทศ 

- งานควบคุมภายใน 

   และตรวจสอบ 

   ภายใน 

- งานสวัสดิการ 

   ร้านคา้ 

- งานประกันคุณภาพ 

   การศึกษา 

- งานสํานักงานกลุ่ม 
 

หัวหนา้กลุ่มงาน 

อ านวยการ 

หัวหนา้กลุ่มงาน 

กจิการนักเรียน 

หัวหนา้กลุ่มงาน

วิชาการ 

หัวหนา้กลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

หัวหนา้กลุ่มงาน 

แผนงานและงบประมาณ 



 

 

4.1 ระดับโรงเรยีน 

ที่ ปีการศึกษา รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ 

1 2559 ได้รับการรับรองผลการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการโรงเรยีนดี

ประจําอําเภอ (โรงเรยีนในฝัน) ปีการศึกษา 2559 จาก สพม.36 

ระดับดีเด่น โครงการประเมินความยั่งยนืของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดี

ประจําอําเภอ ปีการศกึษา 2559 

2 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศกึษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (28 เมษายน 2560) 

3 2560 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากคุรุสภา 

4 2562 ได้รับรางวัลสถานศกึษาปลอดภัย ประจําปี 2562 

                                                                                          

4.1 ระดับโรงเรยีน 
 

ที่ ปีการศึกษา รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ 

1 ปีการศึกษา 2559 ได้รับการรับรองผลการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรียนในฝัน) ปีการศกึษา 2559 จาก สพม.

36ระดับดีเด่น โครงการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนดีประจําอําเภอ ปีการศกึษา 2559 

2 ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศกึษาสี

ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (28 เมษายน 2560) 

3 ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  

จากคุรุสภา 

4 ปีการศึกษา 2562

  

ได้รับรางวัลสถานศกึษาปลอดภัย ประจําปี 2562 

 

 

 4.2 ระดับครู  
  

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 2559 นายสุริยา บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่มมัธยมศกึษาตอนปลาย 

กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

 



 

 

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล 

2 2559 นายอภิชัย สมบัติใหม่ รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่มมัธยมศกึษา

ตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

3 2559 นางสาวสุกัญญา สว่างวัล รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่มมัธยมศกึษา

ตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

4 2559 นางสาววาสินี สายฟ้ายก รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่มมัธยมศกึษา

ตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

5 2559 นายมงคล แสนเมือง รางวัลที่ได้รับ บุคลากรดีเด่น จากกลุ่มมัธยมศกึษาตอน

ปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

6 2559 นางฐิติชญา จินะราช รางวัลที่ได้รับ บุคลากรดีเด่น จากกลุ่มมัธยมศกึษาตอน

ปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

7 2559 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูผูม้ีผลงานวิจัยดี ระดับภูมภิาค ประจําปี 

2559 จากคุรุสภา 

8 2559 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูผูม้ีผลงานวิจัยชมเชย ระดับประเทศ

ประจําปี 2559 จากคุรุสภา 

9 2559 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  

AWARDS) ปีการศึกษา 2559 เหรยีญเงินครูผูส้อนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษายอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

10 2559 นายสายัญ  ธรรมจันตา รางวัลที่ได้รับ รางวัลเกียรติยศ โครงการประเมิน

คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรตแิละรับรางวัลเกียรติยศ ประจําปีการศึกษา 2559 

(SPM 36 Awards) สาขา ครูผู้สอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

11 2559 นางสาวบุหงา  คําบัว รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม โครงการ

ประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจ้าง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจําปี

การศึกษา 2559 (SPM 36 Awards) สาขา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

13 2560 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ ได้รับ ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ปี 2560 จาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรว่มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

 

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล 

14 2560 นางสาวนราทิพย์ นรินทร์ และนางสาวทัยริกา  ปินตามูล ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ในโครงการการจัดตั้งร้าน

หมอภาษา จากมหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 

15 2560 นางสาววาสินี สายฟ้ายก นางสาวศิริรพ  รังษี และนางสาวรัชนีวรรณ  พึ่ง

พวก รางวัลที่ได้รับ รางวัลที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

พร้อมเงินรางวัล 600 บาท จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการ 

การประกวดโครงงานภาษาไทย (โครงงานต่อเนื่อง) ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 

9 – 10 กันยายน 2560 ณ ห้องพวงชมพูอาคาร M-square มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง  

16 2561 นายสุริยา  บุดดี  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของครุสภา ระดับจังหวัด 

17 2561 นายสายัญ  ธรรมจันตา  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมของครุสภา ระดับจังหวัด 

18 2562 นายสุริยา   บุดดี  รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร ประจําปี 

2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

19 2562 นายสายัญ   ธรรมจันตา  รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร 

ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

20 2562 นางสาวพัชริน   โนวิชัย  รางวัลผูว้ิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร 

ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

21 2562 นางสาวปัญญพัฒน์   เขตกัน  รางวัลผูว้ิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัด

สรร ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

22 2562 นายสุริยา   บุดดี  รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 ระดับดีเยี่ยม 

(ช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น) จากสหวิทยาเขตอิงโขง 

23 2562 นายสายัญ   ธรรมจันตา  รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 ระดับ

ดีมาก (ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย) จากสหวิทยาเขตอิงโขง 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 ระดับนักเรยีน 

           สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรยีนเทิง

วิทยาคม เขต 36 จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2562 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

1 ภาษาไทย 

การแขง่ขันคัดลายมอืสื่อ

ภาษาไทย ม.1-ม.3 

 

ทอง ชนะเลิศ 
- เด็กหญิงวรรณิดา  แสงงาม 

 

2 ภาษาไทย 

การแขง่ขันกวีเยาวชนคน

รุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 

บท) ม.1-ม.3 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

- เด็กหญิงจรีนันท์  แซ่มัว 

- เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยวง  

3 
 

ภาษาไทย 

การแขง่ขันการท่อง

อาขยานทํานองเสนาะ 

ม.1-ม.3 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

- เด็กหญิงพิมพร  ศรชัยปัญญา 

4 ภาษาไทย 

การแขง่ขันต่อคําศัพท์

ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.

4-ม.6 

 

ทอง 5 - นางสาวดรุณี  ประทุมดี 

5 คณิตศาสตร์ 

การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร ์ประเภท

บูรณาการความรูใ้น

คณิตศาสตรไ์ป

ประยุกต์ใช ้ม.1-ม.3 

 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

- เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่หว้า 

- เด็กหญิงพรรณวษา  วรรณศรี 

- เด็กหญิงภูริศรา  วรจันทร์เพ็ญศรี 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

6 คณิตศาสตร์ 
การแขง่ขันคิดเลขเร็ว ม.

4-ม.6 
ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

- นายวิทวัส  ชัยวงศ์ 

7 คณิตศาสตร์ 
การแขง่ขันซูโดกุ  

ม.1-ม.3 
ทอง 6 - เด็กหญิงสุภาภัทร  อุสาใจ 

8 คณิตศาสตร์ 
การแขง่ขันซูโดกุ  

ม.4-ม.6 
ทอง 4 

- นางสาวศศติา  สอี่อน 

 

9 วิทยาศาสตร์ 

การแขง่ขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science 

Show)  

ม.1-ม.3 

ทอง 7 

- เด็กหญิงกลมลักษณ์  บุญยัน 

- เด็กหญิงปิยฉัตร  วงศ์บุญชัยเลิศ 

- เด็กหญิงวรรณิสา  ไชยลังกา 

10 วิทยาศาสตร์ 

การแขง่ขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science 

Show)  

ม.4-ม.6 

ทอง 4 

- นางสาววารุณี  ศรชัยปัญญา 

- นายวุฒิชัย  แก้วสุข 

- นางสาวอารี  นิธิเดชรัตนกุล 

 

11 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง

คุณธรรม ม.1-ม.3 
ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

- เด็กหญิงฐิติชญา   นุธรรม 

- เด็กหญิงนารีรัตน์  ส่งละออง 

- เด็กหญิงพรพรรณ  พิระคํา 

- เด็กหญิงพัชรพร  เตรียมทนะ 

- เด็กหญิงพัชรา  ศรสีุวรรณ 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

12 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง

คุณธรรม ม.4-ม.6 
ทอง 4 

- นางสาวนภรัตน์  แซ่ฟ้า 

- นางสาวศริิพร  ฟ้ารุ่งทวีทรัพย์ 

- นางสาวสุตาภัทร  หัตถกอง 

- นางสาวสุธิดา  ธงนําทรัพย์ 

- นางสาวสุพัตรา  หัตถกอง 

13 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.1-ม.3 
ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

- เด็กหญิงจณิหน์ิภา  วงศชั์ย 

- เด็กหญิงมุกดาภรณ์   แซ่เห้อ 

- เด็กหญิงวรัชยา   หัตถอง 

- เด็กหญิงเวธกา  บุดดี 

- เด็กหญิงไพรพนา  ไชยลังการ 

14 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 
ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

- นางสาวจนิตนา   ยาวิเลิง 

- นางสาวชนิตา   แซ่ลี 

- นางสาวณัฐกมล  ขวัญชัยประทาน 

- นางสาวรุจติา  บุดดี 

- นางสาวอารีญา   วรรณศรี 

15 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

การประกวดภาพยนตร์

สั้น ม.1-ม.3 

 

 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

-  เด็กหญิงกุลจิรา  เดยีวเขตวติร์ 

- เด็กหญิงจรินันท์   ไชยยะ 

- เด็กหญิงชนิษฐา   สุระ 

- เด็กหญิงมัณฑติา   แซ่ลี 

- เด็กชายวันเฉลิม   มนทา 

 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

16 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์

สั้น  

ม.4-ม.6 

ทอง 4 

- 1. นายจิณณวัตร   ขันทะ 

- นายจีรทีปต์   ศิรพิงษ์กุล 

- นายนัฐวุฒิ   จรูญสกุลวงศ์ 

- นายมติมนต์   แสงงาม 

- นายวศกร   แก้วแพร่ 

 

 

17 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.1-ม.3 
ทอง 6 - เด็กหญิงช่อชมพู  ชัยชมภู 

18 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 

 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 

- นายธีรวัต  ชัยราช 

19 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท

ไทย ม.1-ม.3 
ทอง 5 

- เด็กชายชนิพัฒน์  หัตถกอง 

- เด็กหญิงวนิดา  พจนาวรากุล 

 

  

20 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท

ไทย ม.4-ม.6 
ทอง 6 

- นางสาวพศิมัย  แสงซ่งพงษ์พันธ์ุ 

- นายอภิศักดิ์  พจนาวรากุล 

 

 

 

 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

21 
สุขศึกษา  

และพลศึกษา 

การแขง่ขันตอบปัญหา

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.4-ม.6 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

- นางสาวบุษบา  บุดดี 

- นางสาวพรทิพย์  กาณ์รมณีกุล 

  

 

22 
ศลิปะ-

ทัศนศิลป์ 

การแขง่ขันวาดภาพ

ระบายสี  
ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

 

- นางสาวสกลรัตน์  ลือชา 

23 ศลิปะ-ดนตรี 

การแขง่ขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ม.1-ม.3 

ทอง 
 

5 

1. 

- เด็กชายบุญฤทธิ์  จ้าวสิทธิโชค 

24 ศลิปะ-ดนตรี 

การแขง่ขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ม.4-ม.6 

ทอง 5 - นายวุฒิชัย  แก้วสุข 

25 ศลิปะ-ดนตรี 

การแขง่ขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 

ม.4-ม.6 

 

ทอง 
9 

- นางสาวรินรดา  พงศ์นวบูรณ์ 

 

26 ศลิปะ-ดนตรี 

การแขง่ขันขับร้องเพลง

สากล  

ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง 5 

 

- นายธนาไพร  แซ่ซ้ง 

27 ศลิปะ-ดนตรี 

การแขง่ขันขับร้องเพลง

สากล  

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 8 - นางสาวชุติภา   แซ่ว้า 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

28 ศลิปะ-ดนตรี 

การแขง่ขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภท

หญิง ม.4-ม.6 

ทอง 7 - นางสาวพรสุดา  อัมเรศ 

29 
ภาษาต่าง 

ประเทศ 

การแขง่ขันเล่านิทาน 

(Story Telling)  

ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ - นางสาวพัชรี  วงศน์ภาไพศาล 

30 
ภาษาต่าง 

ประเทศ 

การแขง่ขันพูด 

เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น  

ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 
- นางสาวอทิตยา  จางสริิกุล 

- นายเฉลิมวงศ์  นิพัทธ์สกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีดังน้ี 
 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เหรยีญ

ทอง 

เหรยีญ

เงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 

เข้า

ร่วม 

จ านวน

รายการ 

1 ภาษาไทย 4 3 3 3 13 

2 คณิตศาสตร์ 4 2 2 3 11 

3 วิทยาศาสตร์ 2 7 1 2 12 

4 สังคมศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - 2 

6 ศลิปะ-ทัศนศิลป์ 1 4 - - 5 

7 ศลิปะ-ดนตรี 5 - - - 5 

8 ภาษาต่างประเทศ 3 5 2 - 10 

9 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3 3 - - 6 

10 คอมพิวเตอร์ 3 1 2 - 6 

11 การงานอาชีพ 3 - - - 3 

12 เรียนรวม-ภาษาไทย 2 1 - - 3 

รวม 42 26 11 9 88 

 

สรุปผลรวมรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตกรรม ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรยีนเทงิวทิยาคม 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง เข้าร่วม 

42 26 11 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

     5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

   โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  เมื่อวันที่  

21 – 22 และ 24 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเป็น

ตารางดังต่อไปนี ้

                                     มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้านผู้เรยีน    

มาตรฐานที่ 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

   

มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิด
สังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวสิัยทัศน์ 

   

มาตรฐานที่ 5 ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร    

มาตรฐานที่ 6 ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

 รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   

มาตรฐานที่ 9 ผูเ้รียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  
สามารถ  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานที่ 11 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    

มาตรฐานที่ 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะ 
ดนตรี และกีฬา 

   

ด้านผู้บริหาร    

มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามีการจัดองค์กร /โครงสรา้งและการ
บริหารงาน    อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศกึษา 

   

มาตรฐานที่ 14 สถานศกึษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 

   

    



 

 

                                     มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

มาตรฐานที่ 18 สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้น ผูเ้รียนเป็นสําคัญ 

   

มาตรฐานที่ 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

   

มาตรฐานที่ 25 สถานศกึษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเ้รียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   

ด้านครู    

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

 
  

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 
  

 

ข้อเสนอแนะ 

 โดยภาพรวมคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับพอใช้ - ค่อนข้างดี เพราะเป็นโรงเรียนในฝัน      

มีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และมีจุดเด่นด้าน ICT  แต่มีบางมาตรฐานที่ยังต้องปรับปรุง(มาตรฐานที่ 5 

และมาตรฐานที่ 25) ควรคิดงาน/โครงการที่จะพัฒนาตามจุดอ่อนของโรงเรียน นอกจากนี้แล้วยังมี

ประเด็นอื่นที่ตอ้งปรับปรุง ได้แก่ 

 -  จัดระบบแผนงาน โครงการให้ชัดเจน ให้เป็นจุดเน้นของโรงเรียน 

 -  แผนงานพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน เป้าหมาย/ตัวบ่งชีค้วามสําเร็จ กิจกรรม 

              ดําเนนิการ 

 -  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

 -  จัดระบบประเมินภายในให้ชัดเจน 

 -  สารสนเทศที่บอกคุณภาพ/วิธีการจัดการศกึษาของโรงเรียน/รายงานประจําปี 

 

 

 

 

 



 

 

 5.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

ประถมและมัธยมศกึษา 

ผลการประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมินอิง

สถานศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
 

ด้านผู้เรยีน 
      

มาตรฐานที่ 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม

จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.01 ด ี 3 ดี 3.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2  ผูเ้รียนมีสุขนิสัยและ

สุขภาพจิตที่ดี 
3.18 ด ี 3 ดี 3.09 ดี 

มาตรฐานที่ 3  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยด้านศลิปะ ดนตร ีกีฬา  
3.39 ด ี 4 ดี 3.70 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  ผูเ้รียนมคีวามสามารถใน

การคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด

ไตร่ตรองและมีวสิัยทัศน์  

2.96 ด ี 3 ดี 2.98 ดี 

มาตรฐานที่ 5  ผูเ้รียนมีความรูแ้ละ

ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร  
2.39 พอใช้ 3 ดี 2.70 ดี 

มาตรฐานที่ 6 ผูเ้รียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู ้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

3.18 ด ี 4 ดีมาก 3.59 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7  ผูเ้รียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพ

สุจรติ  

3.45 ด ี 4 ดีมาก 3.72 ดีมาก 

 

ด้านครู       

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบ

และมีครูเพียงพอ  

3.60 ดีมาก 3 ดี 3.30 ดี 



 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 

ประถมและมัธยมศกึษา 

ผลการประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลการประเมินอิง

สถานศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

2.85 ด ี 2 พอใช้ 2.43 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ํา

และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ  

3.93 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11  สถานศกึษามีการจัด

องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุ

เป้าหมายการศกึษา  

3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12  สถานศกึษามีการจัด

กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคัญ  

3.32 ด ี 3 ดี 3.16 ดี 

มาตรฐานที่ 13  สถานศกึษามีหลักสูตร

เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น มีสื่อ

การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

3.10 ด ี 3 ดี 3.05 ดี 

มาตรฐานที่ 14  สถานศกึษาส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความรว่มมอืกับชุมชน

ในการพัฒนาการศกึษา  

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

 

  



 

 

  5.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.89 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผูเ้รียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 10.00 8.91 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 8.66 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 5.60 
ต้อง

ปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นสําคัญ 
10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศกึษา 
5.00 4.30 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษา

และต้นสังกัด 
5.00 3.54 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.00 4.00 ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาท 

ของสถานศกึษา 
5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 74.41 พอใช้ 



 

 

การรับรองมาตรฐาน 

สถานศึกษา ระดับมัธยมศกึษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป    (      ) ใช่       () ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   () ใช่  (     ) ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรับปรุงหรอืต้องปรับปรุงเร่งด่วน   

(    ) ใช่ ()ไม่ใช่   
 

                             สรปุผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                            (    )สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

                            ()  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 2 

ทศิทางการบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน์ สพฐ. 

“สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานขอองประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 บนพื้นฐานของความเป็นไทยรวมทั้งลด

ช่องว่างของคุณภาพการศกึษา และลดความเสี่ยงของการออกกลางคัน โดยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน” 
 

พันธกิจ สพฐ. 

“พัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

เป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่

คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการกระจายอํานาจตามหลัก

ธรรมาภิบาล” 
 

เป้าประสงค์ สพฐ. 

1. ผูเ้รียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเต็มศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา มคีวามเข้มแข็ง ตามหลักธรรมา- 

ภบิาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพืน้ฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอํานาจสู่ 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา รวมทั้งบูรณาการการทํางานภายในสํานักต่างๆ 

6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ 

บุคลากร มคีวามปลอดภัยมั่นคง 
 

กลยุทธ์ สพฐ. 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชวีิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



 

 
3. ขยาย โอกาสทางการศกึษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

อย่างมคีุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง 

การศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนและความรว่มมือกับองค์กรส่วน

ท้องถิ่น เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษา 

6. พัฒนาการศกึษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรยีน (Vision)  

 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 

ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 
 

พันธกิจโรงเรียน (Mission)  

 1. จัดการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน อาเซียนและโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร่วมสบืสาน    

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 3. ส่งเสริมครูให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. จัดสภาพแวดล้อม แหลง่เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 

 5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนา

การศกึษา 
 

เป้าประสงค์โรงเรยีน (Goals) 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาชาติ อาเซียนและมาตรฐานสากล 

 2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

 3. ครูเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นครูมอือาชีพ 

 4. โรงเรียนศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

 5. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมคีุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์โรงเรียน (strategy)  

 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ใหไ้ด้มาตรฐานการศกึษาชาติ อาเซียนและเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร่วมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 3. พัฒนาครูใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 

 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ 
 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรยีน  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเซียนและ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. พัฒนาครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษาชาติ อาเซียนและ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาผู้เรยีนใหป้ระพฤติปฏิบัติตนเป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเห็นคุณค่าและภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น            

5. พัฒนาครูใหม้ีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหลง่เรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

7. พัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

นําภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

8. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ค่านิยมองค์กร 

WKK 

W = Workingtogether การทํางานรว่มกันเป็นทีม 

K = Knowledge เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

K = Keenness มีความมุง่มั่นตั้งใจทํางานเต็มตามศักยภาพ 

  

 

 

 



 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรยีน 

1) ความยึดมั่นในคุณธรรม 

2) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

3) การมสี่วนรว่ม 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

 รักในองค์กร และให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน 

 ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ หลากหลายวัฒนธรรมชนเผา่ 
 

อัตลักษณ์โรงเรยีน 

 มีวนิัย ใฝ่เรยีนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรม 
 

ปณิธาน 

 สร้างคนดี  สู่สังคมโลก 

คติพจน์ 

อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตอืนตนด้วยตนเอง) 
 

ปรัชญา 

รู้หน้าที่ มีนํ้าใจ ใฝศ่กึษา นําปรัชญาชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปแบบการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมรอบวัน (TODAY CURRICULUM ACTIVITY) 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับนักเรยีน (เดินแถวเข้าโรงเรยีน) 

 -  กําหนดจุดที่ครูยืนรับนักเรียนประจําวัน 3 จุดได้แก่ จุดที่ 1 หน้าโรงเรียน จุดที่ 2 หน้าศาล

พระภูมิเจา้ที่ประจําโรงเรียน จุดที่ 3 หนา้อาคารจริยศกึษา 

 -  กําหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติประจําวันแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนครู ทําหน้าที่คอยควบคุม

กํากับดูแลการทําความเคารพ การเดินแถวตอนลึกของนักเรียน ระยะห่างในแถวประมาณ 3 ก้าว 

ตลอดการเดินแถวตามระยะทางที่กําหนด แล้วบันทึกข้อมูลประจําวันเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง เช่น การ

เดินแตกแถว การเดินจับคู่กัน การเดินคุยกัน (การมาสาย บันทึกเฉพาะจุดที่อยู่หน้าโรงเรียน) โดย

บันทึกลงในสมุดบันทึกการมาปฏิบัติ หนา้ที่ประจําวัน แล้วสรุปข้อมูลที่ได้สง่กลุ่มงานกิจการ 

ส่วนนักเรยีน แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1.  กลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์(รวมรถจักรยานด้วย) มาโรงเรียน ตรวจดูสภาพรถต้องถูกต้อง

ตามที่กฎหมาย กําหนด ผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) และต้องมีใบขับขี่กรณี

รถจักรยานยนต์ เมื่อมาถึงจุดรับนักเรียนหน้าโรงเรียนให้จอดรถดับเครื่องยนต์ ลงจากรถเปิดหมวกยืน

ตรงพนมมือ ทําความเคารพคุณครู ด้วยการไหว้ที่ถูกต้องตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกําหนด แล้วกล่าว

คําวา่ “สวัสดีค่ะ คุณครู” ครูรับและสวัสดีตอบ แล้วจูงรถชดิขอบถนนด้านซ้ายมือก่อนสตาร์ทเครื่องขับ

ขี่ออกไป ดว้ยความเร็วไม่เกิน 40 ไมล์รถ เพื่อนํารถไปจอดไว้ตามสถานที่ที่โรงเรียนกําหนด 

 2.  กลุ่มรถรับส่งนักเรียน นักเรียนทุกคนต้องลงจากรถมาตั้งแถวตอนลึกเรียงเดี่ยวเดินเข้ามา

โรงเรียน แต่ละคนก้าวมายืนตรงเท้าชิด แล้วพนมมือ “สวัสดีค่ะ คุณครู” แล้วลดมือลงก้าวเท้าซ้าย

ออกไปประมาณ 3 ก้าว นักเรียนคนถัดไปเข้ามายืนแทนที่ปฏิบัติเหมือนคนแรกตามลําดับจนครบทุกคน 

ปฏิบัติทุกวันทําการอย่างตอ่เนื่อง 

 -  กําหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติประจําวัน กําหนดการเดินแถวตอนลึกเรียงเดี่ยวห่างกัน 1 

ช่วงแขนเดินแถวเข้าโรงเรียน โดยมีครูคอยดูแล ควบคุมกํากับ การเดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้องตามระเบียบ แถวตลอดระยะทางที่กําหนด ตามจุด 3 จุด ดังกล่าว มเีพียงจัดแรกที่หน้าโรงเรียน

ที่ตอ้งฝึกการทําความเคารพและการรับไหว้จากนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มตลอดจนตรวจเช็คนักเรียนที่มา

สาย บันทึกข้อมูลสง่ให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

สนองตอบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผูใ้หญ่ 



 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหน้าเสาธง 

 กําหนดด้วยการเปิดเพลงมาร์ชหน้าโรงเรียน 2 จบ ทุกแถวต้องพร้อม ต้องนิ่งและเรียบร้อย 

โดยแถวไหนเรียบร้อยให้นั่งลงเพื่อให้สภานักเรียนตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินกิจกรรม

ต่อไป นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน แบ่งหน้าที่กันมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรจัดแถว สรุปการ

จัดกิจกรรมในบทบาทของสภานักเรียนและมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง ตามระดับช้ันมานํากิจกรรม

หนา้เสาธงดังนี้ 

 1.  ชักธงชาติ        2 คน 

 2.  ขึน้เพลงชาติ     1 คน 

 3.  นําสวดมนต์   1 คน 

 4.  นํากล่าวคําแผ่เมตตา  1 คน 

 5.  นํากล่าวคําปฏิญาณ  1 คน 

 6.  นําเสนอความดีที่ฉันทําประจําวัน  1 คน 

 โดยมีครูเวรประจําวัน 1 คน คอยควบคุมกํากับดูแลให้การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย พรอ้มสรุปการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงประจําวันการปล่อยแถวเพื่อเดินเข้าห้องเรียนหรือ

เดินไปยังโรงอาหารให้เดินเป็นแถวตอนลึกไปจนถึงจุดหมาย โดยจะเข้าสู่กิจกรรมที่ 5 คือเข้าสู่เขต

ปลอดเสียงดัง ทุกคนต้องมีสตริู้ตัว ควบคุมตัวเองใหอ้ยู่ในเงื่อนไขที่กําหนดคือลดเสียงดัง ลดการพูดคุย

กันเสียงดัง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และรบกวนห้องต่างๆที่กําลัง

ทํางานและกําลังเรียนอยู่ จงึจะได้ช่ือวา่ เป็นผู้ดมีีมารยาทในการพูด การฟัง 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเขตพื้นที่/ห้องเรียน 

 เป็นกิจกรรมที่เน้น 5ส คอื การสะสาง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ทําให้ถูกสุขลักษณะ จน

สร้างสรรคพ์ฤติกรรมตา่งๆที่ทําประจําวัน จนเป็นลักษณะนิสัยที่มั่นคง ถาวร ต่อเนื่อง 

 ในระยะแรกๆ เน้นบทบาทของครูที่ปรึกษาคอยควบคุม กํากับดูแล ในการดําเนินกิจกรรมให้

เป็นไปด้วยดีและต่อเนื่อง มีการเก็บข้อมูล การดําเนินกิจกรรมเขตพื้นที่/ห้องเรียนประจําวัน เพื่อนําไป

วิเคราะหส์ู่การแก้ไข ปรับปรุง ในลักษณะของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง        (P-D-E-A) 

 มีการจัดตารางเวรทํากิจกรรมเขตพื้นที่ /ห้องเรียนประจําวันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี

มาตรการดําเนินการกับนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 มีการกําหนดวิธีการและผลของการทํากิจกรรมเขตพื้นที่/ห้องเรียนเช่น เก็บ ปัด กวาด เช็คถู 

ดูแล เพื่อให้เกิดความสะดวกเรียบร้อยมีบรรยากาศน่าอยู่ น่าใช้ น่าเรียน ตลอดวัน โดยมีครูพิชัย ไชย

สนองตอบต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผูใ้หญ่ 



 

 

สนองตอบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

ข้อ 12 คํานึงถึงผลประโยชน์ของสว่นร่วมและต่อชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง 

สนองตอบต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ข้อ 4. ใฝห่าความรู้ หมั่นศกึษาเล่าเรียน ทางตรงและทางออ้ม 

ข้อ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผูใ้หญ่ 

เสนอกลุ่มงานกิจการนักเรียนและสภานักเรียน เข้ามาติดตามตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนปล่อย

กลับบ้านทุกวัน 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเข้าแถวตรงเวลา 

 เข้าสอนตรงเวลาประจําวัน(โดยเฉพาะคาบแรกภาคเช้าและภาคบ่าย) แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

 1.  การตรงเวลาในการมาโรงเรียนใหท้ันกิจกรรมหนา้เสาธง เมื่อเพลงมาร์ชโรงเรียนจบรอบที่

สอง ส่วนนักเรียนที่มาสาย ให้ครูเวรประจําวันที่ประจําอยู่จุดหน้าโรงเรียนและยามรักษาการณ์บันทึก

ข้อมูลการมาสายลงในสมุดบันทึกประจําวัน เพื่อมอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนวิเคราะห์สู่การ

ปรับปรุง แก้ไขต่อไป 

 2.  การตรงเวลาในการเข้าเรียนทุกคาบเรียนโดยเฉพาะคาบแรกทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เมื่อ

จบสัญญาณให้เข้าเรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียนตามห้อง ตามคาบที่กําหนดไว้ในตารางเรียน

ประจําวัน การเข้าห้องเรียนช้าเกิน 5 นาที ถือว่าเข้าสาย ให้ครูประจําวิชาบันทึกผู้เข้าเรียนสายส่งกลุ่ม

วิชาการ เพื่อนําไปวิเคราะหส์ู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

   

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเขตปลอดเสียงดัง  (มารยาท การพูด) 

 เป็นการฝึกนักเรียนทุกคนให้รู้จักควบคุมตัวเองในการพูดที่สาธารณะให้ถูกกาละ เทศะและ

เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าการพูดเสียงดังรบกวนผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่ง ใน

บทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเรียนและอยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนนั้นทุกสถานที่ต้องการความสงบ 

ต้องการสมาธิที่จะนั่งเรียน นั่งทํางานหรือกรณีห้องสํานักงานครูก็ต้องการความสงบในการปฏิบัติ

หนา้ที่ การพูดเสียงดังหรอืการส่งเสียงดังโดยความตัง้ใจหรอืความไม่ตั้งใจ ถือเป็นการเสียมารยาทและ

ขาดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นการกระทําที่ทุกสังคมชาติ ทุกภาษารังเกียจและคนที่พูดเสียงดังโดยไม่ถูก

กาลเทศะ นอกจากเป็นที่น่ารังเกียจและยังลดค่าของความเป็นคนของตนเองอีกด้วย 

 โรงเรียนเน้นกิจกรรมเขตปลอดเสียงดัง หน้าระเบียงทุกอาคาร ทุกช้ันของอาคาร และทุก

หอ้งเรียนโดยนักเรียนทุกคนต้องรู้จักควบคุมตัวเองและให้ความร่วมมือลดการพูดคุยกันเสียงดังตามจุด



 

 

สนองตอบต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ข้อ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักเคารพผูใ้หญ่ 

ข้อ 9. มสีติ รู้ตัว รูท้ํา รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สนองตอบต่อค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ 

ข้อ 2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงาม เพื่อส่วนรวม 

ข้อ 6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่ออื่น เผื่อแผแ่ละแบ่ง 

ข้อ 12. คํานึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ที่ทางโรงเรียนกําหนด ในช่วงแรกกําหนดจุดฝึกการควบคุมตัวเอง ไม่พูดเสียงดังหน้าระเบียงและ

หอ้งเรียนทุกหอ้งเรียนโดยมีป้ายเตอืนให้ทุกคนรู้ตัวเอง ควบคุมตัวเอง หากนักเรียนเผลอพูดเสียงดังโดย

ไม่ได้ตั้งใจก็ต้องแก้ไขตนเองและครูทุกคนจะคอยตักเตอืน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 

 

 

 
  

กิจกรรมที่ 6 จิตอาสาประจ าวัน 

 เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการ อาสาตนเองเข้ามาทํางาน ทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม  เพื่อโรงเรียน  

เพื่อสังคม  ชุมชน หมู่บ้าน จนถึงระดับชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามศักยภาพที่ตนเองจะทําได้ ซึ่งคน

ไทยปัจจุบันยังขาดอยู่มากในด้านจิตอาสา ทางโรงเรียนจึงปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีความตระหนักถึง

พฤติกรรมเหลา่นี ้ และขันอาสาตัวเองมาสมัครเข้าทํากิจกรรมที่ทํากิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดเช่น 

1. อาสาสมัครรดน้ําต้นไม ้ไม้ดอกไม้ประดับ 

2. อาสาสมัครเก็บ ปัด  กวาด เช็ดถู อาคารเรยีน หอ้งเรียน  และบริเวณโรงเรียน 

3. อาสาสมัครทําความสะอาดห้องน้ํา 

4. อาสาสมัครทําความสะอาดห้องเรียน 

5. อาสาสมัครดูแลน้องด้านพฤติกรรม 

6. อาสาสมัครดา้นอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 โดยทางโรงเรียนได้จัดทําสมุดบันทึกการทําความดีด้วยจิตอาสาสมัครกํากับดูแลในการทํา

กิจกรรมและงานที่ทําโดยที่ไม่ต้องมีใครไปควบคุมกํากับดูแลในการทํากิจกรรมและการทํางานนั้นๆ 

เน้นความซื่อสัตย์ มีครุลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติกิจกรรมหรือปฏิบัติงานนั้น เพื่อนําไป

ประกอบการพิจารณา ตามโครงการ “คนดี ศรเีวียงแก่น “ ด้วยความดีสะสมตามเกณฑท์ี่กําหนด 

 

 

         

  



 

 

ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนเวียงแก่นวทิยาคม 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรยีน ระดับดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน ระดับดี 

1) ผูเ้รียนร้อยละ 80 มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 

    การคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป 

    (ผูเ้รียนร้อยละ 60 มีคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป) 

 

2) ผู้เรยีนร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิดอย่างมี 

    วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    ระดับดีขึ้นไป 

3) ผู้เรยีนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) ผู้เรยีนร้อยละ 90  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

    การสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

5) ผู้เรยีนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา   

    ระดับดีขึ้นไป 

6) ผู้เรยีนร้อยละ 90 มคีวามรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

    ระดับดีขึ้นไป 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ระดับดีเลิศ 

1) ผู้เรยีนร้อยละ 95 มคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษา  

    กําหนด 

 

2) ผู้เรยีนร้อยละ 95 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) ผู้เรยีนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 

    หลากหลาย 

4) ผู้เรยีนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจติสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  



 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ 

2.3 ดําเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศกึษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

2.4 ครูและบุคลากรรอ้ยละ 95 ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 

3.1 ครูผูส้อนร้อยละ 85 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการดําเนินชีวติ 

 

3.2 ครูผูส้อนร้อยละ 90 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

3.3 ครูผูส้อนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 

3.4 ครูผูส้อนร้อยละ 85 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  

และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

3.5 ครูผูส้อนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลป้อนกลับเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

สภาพความส าเร็จท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 โครงการแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บรรลุ

เป้าหมายในแตล่ะกลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศที่โรงเรียนตั้งไว้ 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 3 

ผลการด าเนนิงาน 
 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรยีนเวียงแก่นวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

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

ที ่ โครงการ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1 ค่าเดินทางไปราชการ 91.46 ดีมาก 

2 พัฒนางานบุคลากร 88.51 ดีมาก 

3 จา้งครูผูม้ีความรูเ้ฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 88.43 ดีมาก 

4 พัฒนางานธุรการ 94.87 ดีมาก 

5 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 95.04 ดีมาก 

6 พัฒนางานปฏิคม 80.00 ดีมาก 

7 พัฒนางานแผนงาน 95.59 ดีมาก 

8 พัฒนางานการเงินและบัญชี 88.06 ดีมาก 

9 พัฒนางานพัสดุ 94.00 ดีมาก 

10 พัฒนางานสารสนเทศ 89.67 ดีมาก 

11 พัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา 86.52 ดีมาก 

12 พัฒนางานสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 82.41 ดีมาก 

13 ยานพาหนะโรงเรียน 86.59 ดีมาก 

14 พัฒนาดนตรีและดุริยางค์ 88.49 ดีมาก 

15 พัฒนางาน ICT 88.13 ดีมาก 

16 ป้องกันภัยพิบัติ 90.02 ดีมาก 

17 พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 90.02 ดีมาก 

18 พัฒนางานโสตทัศนศกึษา 88.49 ดีมาก 

19 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 88.36 ดีมาก 

20 ธนาคารขยะ 100.00 ดีมาก 

21 พัฒนางานเศรษฐกิจพอเพียง 71.21 ด ี

22 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 89.55 ดีมาก 

23 พัฒนางานโภชนาการ 88.76 ดีมาก 

24 บ้านพักนักเรียน 98.64 ดีมาก 



 

 
ที ่ โครงการ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

25 พัฒนากลุ่มงานสํานักงานบริหารทั่วไป 100.00 ดีมาก 

26 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 80.00 ดีมาก 

27 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 95.54 ดีมาก 

28 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 99.09 ดีมาก 

29 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 88.49 ดีมาก 

30 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 88.06 ดีมาก 

31 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 94.38 ดีมาก 

32 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 91.74 ดีมาก 

33 กีฬาสี/ กลุ่มมัธยม/ จังหวัด 86.52 ดีมาก 

34 
เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน

ประจําปีการศกึษา 2562 

88.69 ดีมาก 

35 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 92.95 ดีมาก 

36 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 90.48 ดีมาก 

37 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 71.28 ด ี

38 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

92.16 ดีมาก 

39 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 86.54 ดีมาก 

40 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 91.45 ดีมาก 

41 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 92.10 ดีมาก 

42 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 92.17 ดีมาก 

43 พัฒนางานห้องสมุด 90.46 ดีมาก 

44 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 87.27 ดีมาก 

45 พัฒนางานทะเบียน 91.70 ดีมาก 

46 พัฒนางานการเรียนการสอน 72.50 ด ี

47 พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 78.06 ด ี

48 รําลึกครูกลอนสุนทรภูเ่ชดิชูวันภาษาไทย 86.67 ดีมาก 

49 เปิดบ้านวชิาการ 94.27 ดีมาก 

50 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพืน้ที่ 

(LAS) และการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET) 

83.36 ดีมาก 

51 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 95.59 ดีมาก 



 

 
ที ่ โครงการ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

52 พัฒนาคุณภาพนักศกึษาวิชาทหาร 87.18 ดีมาก 

53 ส่งเสริมความรูก้้าวสู่มหาวิทยาลัย 71.13 ด ี

54 
ค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียน

เวียงแก่นวิทยาคม 

97.03 ดีมาก 

55 พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 86.54 ดีมาก 

56 พัฒนา 6 กิจกรรมรอบวัน 86.54 ดีมาก 

57 ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจรยิธรรม 88.06 ดีมาก 

58 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ 96.53 ดีมาก 

59 โรงเรียนวิถีพุทธ 95.04 ดีมาก 

60 โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 95.56 ดีมาก 

61 พัฒนางานจรจรโรงเรียน 86.23 ดีมาก 

62 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนเิทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 89.13 ดีมาก 

63 พัฒนางานแนะแนว 90.64 ดีมาก 

64 พัฒนางานกิจการสํานักงานนักเรียน 87.70 ดีมาก 

รวม 89.09 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่งการรายงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ของโรงเรยีนเวียงแก่นวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
คําสั่ง  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

ที่  287/ 2562 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2562 

ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

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

 

 ด้วยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 16 กําหนดให้ส่วนรายการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและเพื่อเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการระดมความคิดเห็นข้อเสรอแนะ

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อวางกรอบแนวทางบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณเพื่อเผยแพร่ตอ่สาธารณชนเป็นประจําทุกปี นั้น 

  ดังนั้น โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการ

ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ดังตอ่ไปนี ้
 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน ระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 

 1.1  นายประยูร  ชาติชํานาญ            ผูอ้ํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 1.2  นายสุริยา  บุดดี หัวหนา้กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ รองประธานกรรมการ 

 1.3  นางสุชัญญา  ชัยมงคล หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ กรรมการ 

 1.4 นายศักดิ์ชัย  วงศน์ภาไพศาล หัวหนา้กลุ่มงานวิชาการ กรรมการ 

 1.5  นายเจษฎา  คําเป๊ก หัวหนา้กลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 

 1.6  นายอดิพงษ์   ไชยมงคล หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 

 1.7  นางสาวสุกันญา   ตามสมัย เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

          ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (1) ให้ข้อเสนอแนะและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน   

ปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 



 

 
 (2) แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน ระดับส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 
   

 2.1 กลุ่มงานอํานวยการ 

  2.1.1 นางสุชัญญา  ชัยมงคล ตําแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 

  2.1.2 นางภารดี  รูปศรี ตําแหน่ง ครู รองประธานกรรมการ 

  2.1.3 นางสาวศิริพร  รังษี ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.1.4 นางสาวทัยริกา  ปินตามูล ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.1.5 นางสาวโยผกา  แข่งขัน ตําแหน่ง ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

  2.1.6 นางสาวศิริรัตน์  สุภาวงศ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 

  2.1.7 นายเฉลิมชัย   จําแน่ ตําแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 

  2.1.8 นางสาวสุกัญญา  สว่างวัล ตําแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
      

 2.2 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

  2.2.1 นายสุริยา  บุดดี  ตําแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 

  2.2.2 นางจันทิรา  อนิต๊ะอดทน ตําแหน่ง ครู รองประธานกรรมการ 

  2.2.3 นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.2.4 นายสายัญ  ธรรมจันตา ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.2.5 นางสาววาสินี  สายฟ้ายก ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.2.6 นางสาวปัญญพัฒน์  เขตกัน ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.2.7 นายชัยวัฒน์  ข้ามหก ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.2.8 นางสาวสุกันญา  ตามสมัย ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.2.9 นางสาวพัชริน  โนวิชัย ตําแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
      

 2.3 กลุ่มงานวิชาการ 

  2.3.1 นายศักดิ์ชัย  วงศน์ภาไพศาล ตําแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 

  2.3.2 นางบุหงา  คําบัว ตําแหน่ง ครู รองประธานกรรมการ 

  2.3.3 นางนาฎสุดา  ใจคํา ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.3.4 นางชนกพร  อัมรนิทร์ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.3.5 นางสาวรัชนีวรรณ  พึ่งพวก ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.3.6 นางบานเย็น  รู้ธรรม ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.3.7 นางสาวอนุสรา  อุน่คํา ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.3.8 นายรัฐศาสตร์  หน้างาม ตําแหน่ง ครู กรรมการ 



 

 
  2.3.9 นายสมเจตน์  เวียงลอ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.3.10 นางสาวสรารัตน ์ ปลอดทอง ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

  2.3.11 นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์สทิธานภุาพ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

  2.3.12 นางสาวจิตราพร  เตยีนตะ๊นันท์     ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

  2.3.13 นางสาวกานดา   จันตา ตําแหน่ง ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

  2.3.14 นางฐิติชญา  จนิะราช เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กรรมการ 

  2.3.15 นางสาวอาภสิรา  กันธะนะ ตําแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
      

 2.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  2.4.1 นายอดิพงษ์  ไชยมงคล  ตําแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 

  2.4.2 นายอิทธิพล  รูธ้รรม ตําแหน่ง ครู รองประธานกรรมการ 

  2.4.3 นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.4.4 นางสาวกันยารัตน์  กุลดี ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.4.5 ว่าที่รอ้ยตรีเฉลิมพล  เผ่าต๊ะใจ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.4.6 นายพรพัฒ  บานแย้ม ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.4.7 นายมงคล  แสนเมือง ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.4.8 นายบุญมา  วงศด์าว ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.4.9 นายเอกรินทร์  ยาละ เจ้าหน้าที่ดูแลสวน กรรมการ 

  2.4.10 นายวิทยา  แก้วสุข เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ 

  2.4.11 นางสาวรุ้งกานต์  ราชบําเพิง ตําแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 
   

 2.5 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

  2.5.1 นายเจษฎา  คําเป๊ก ตําแหน่ง ครู ประธานกรรมการ 

  2.5.2 นายสมพร  มะเกิน๋ ตําแหน่ง ครู รองประธานกรรมการ 

  2.5.3 นายรรรรวิชญ์  ทิพยโพธิ์ทอง ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.5.4 นางสาวทิพยน์ัดดา  ธารธีรวัฒน์ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.5.5 นางสาวสกุลรัตน์  ชุ่มเมอืงเย็น ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.5.6 นางสาวกนกวรรณ  ปริมติร ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.5.7 นายวัชระพงษ์  วงคเ์ทพ  ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.5.8 นายคมสัน  จันทร์ต๊ะ ตําแหน่ง ครู กรรมการ 

  2.5.9 นายพงศกร  สุทธศรี ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

  2.5.10 นายพิชัย  ไชยเสน ตําแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 

  2.5.11 นางภิญญามาศ  ปาเรียน ตําแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแตง่ตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดําเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนและสถานศกึษาเป็นสําคัญ 

  

 สั่ง  ณ  วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

  

       

                                                                                                            

                                                                        (นายประยูร  ชาติชํานาญ) 

                                                                ผูอ้ํานวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

 

  

  

 

 

 

 

 


