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อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 
“ Caring and Sharing ”   
( ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน ) 

 

                       
 

 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต  
ตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อคริสต์ศาสนา นิกายโปแตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ ากัด
เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล   เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ   ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี   มีความรักชาติ   ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์   มีมนุษยธรรม   มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ   มีสุขนิสัย  และสุขพลานามัยสมบูรณ์   มีจิตใจและ
อารมณ์มั่นคง   มีความรู้ด้านวิชาการ   มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด ารงตนอย่างพอเพียง   และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข   “อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิต ตามแบบ      
องค์พระเยซูคริสต์”  
 

การก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน เชียงรายวิทยาคม ว่า  “ Caring and Sharing”  จึงยึดหลักค าสอน
ขององคพ์ระเยซูคริสต์เป็นพื้นฐาน คือ  “จงมีน ้าใจต่อกัน  เหมือนอย่างที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ ”   ซึ่งเป็นคุณธรรม 
จริยธรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียน มีความรัก ความเมตตา  ความห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วย
ความจริงใจ   และรู้จักให้อภัยผู้อื่นตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์    จนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียน
ตลอดไป    
 

ดังนั้น  นักเรียนโรงเรียน เชียงรายวิทยาคม จะน าคุณธรรมมาเตือนสติ   น าความรัก ความเมตตา ตามแนวทาง
คริสตศาสนา มาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต      เพื่อนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจะได้เป็นผู้มีชีวิต   ที่งามสง่า 
และมีคุณค่าในสังคม   โรงเรียนได้ส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนการแสดงออกในชีวิตประจ าวัน   
ผ่านทางกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ  ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  ดังต่อไปนี้ 

1. การอธิษฐาน 
2. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
3. การสอนคริสตจริยธรรมในชั้นเรียน 
 ส่งเสริมบทเรียนพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 การประกาศพระกิตติคุณด้วยสื่อ 

4. สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
5. คริสตมาสสัมพันธ์ 
 พิธีนมัสการพระเจ้าและแลกของขวัญ 
 คริสตมาสบาร์ซา 
 กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ 



 ถวายเพื่อพันธกิจต่างๆ   (การให้ด้วยใจบริสุทธิ์) 
 มอบของขวัญให้กับโรงเรียนและคริสตจักรต่างๆในท้องถิ่น 
 

6. ฟูมฟักและอภิบาลชีวิตด้านจิตวิญญาณ 
 เยี่ยมเยียนและหนุนใจ 
 ฟูมฟักผู้ที่รับเชื่อใหม่และสนใจ 
 คณะลูกแกะน้อยและสหายแห่งไม้กางเขน 
 พระธรรมวันละข้อก่อนเร่ิมเรียน 
 รีทรีตนักเรียนคริสเตียน 

7. ดนตรีเพื่อพันธกิจ  และคณะนักร้องประสานเสียง 
8. ค่ายนักเรียนคริสเตียน  กลุ่มล้านนา 
9. ค่ายอาสาพัฒนา 
10. กิจกรรมปลูกป่า  
11. กิจกรรมจิตอาสา 
12. ธารน้ าใจสู่พี่และน้อง 
13. แรงบันดาลใจ My Idol 
14. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  ประสบภัยพิบัติ  และยากจน 
15. โครงการ C.V.K. รวมใจน้อมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

16. โครงการ To be care  To be share  “ ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน” 
16.1  กิจกรรม      ระดับปฐมวัย  
16.2  กิจกรรม  พี่ช่วยน้อง อ่าน เขียน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  
16.3  กิจกรรม  เล่านิทานให้น้องก่อนนอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
16.4  กิจกรรม  จากพี่สู่น้อง   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
16.5  กิจกรรม  กิจกรรมอุ่นใจด้วยไหมพรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกลักษณ์ของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 

 “ โรงเรียนวิถีคริสเตียน ” 
 

            
 

 โรงเรียน เชียงรายวิทยาคม  เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต  
ตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อคริสต์ศาสนา นิกายโปแตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ ากัดเชื้อ
ชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล  เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ   ให้
ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี   มีความรักชาติ  ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์   มีมนุษยธรรม   
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ   มีสุขนิสัย  และสุขพลานามัยสมบูรณ์   มีจิตใจและอารมณ์ม่ันคง   มีความรู้ด้านวิชาการ   
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงตนอย่างพอเพียง   และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติสุข  
 

 ดังน้ัน เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจึงได้ก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ   “โรงเรียนวิถีคริสเตียน”   หมายถึง โรงเรียนมีการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางคริสต์จริยธรรม โดยน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลอง 
คริสตศาสนา มาควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ครูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมได้
เป็นบุคคลท่ี “รู้หน้าที่ มีจรรยาบรรณ ขยัน ใฝ่รู้ ดูแลศิษย์ด้วยความรัก” ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี   คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติในสิ่งที่มีคุณค่าในการด ารงชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประกาศพระกิตติคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์ 
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือเก้ือกูล แบ่งปันและรู้จักการให้อภัยผู้อื่นด้วยความ

จริงใจ ตามแนวทางคริสต์จริยธรรม  
3. เพื่อปลูกฝัง และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้เรียน  ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเมตตา  ความ

ห่วงใจผู้อื่นเอยู่เสมอ มีน้ าใจ ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นด้วยความจริงใจ ตามแบบอย่างของ    องค์พระเยซูคริสต์เจ้า  
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักปรัชญาในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุข เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ   

 

 


