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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง  ที่ตั้ง  417    ต ำบลหำดเสี้ยว     อ ำเภอศรีสัชนำลัย   จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38     โทร  055-671034     โทรสาร  055-671248   
e-mail :  muangchaliang@gmail.com   website   www.mcl.ac.th    
เปิดสอน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6  
จ านวนบุคลากร  ผู้บริหำร 2 คน  ครูผู้สอน ๗๐ คน พนักงำนรำชกำร ๔ คน ครูอัตรำจ้ำง ๙ คน 
 

                     ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
           จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเรจ็ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรปุว่ำได้ระดับยอดเยี่ยม ทัง้นี้ เพรำะ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับดีเลิศ 
                ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับดีเลิศ 
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คือ 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณระดับดีข้ึนไป ร้อยละ  ๘๙.๒๙
สูงกว่ำ เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๗๐  
     ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้
เหตผุลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล   
     ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมควำมรู้ด้วยตนเองและท ำงำนเป็นทมีมำใช้ในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ  
     ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรสือ่สำร เพื่อพัฒนำตนเองและสังคม ในกำรท ำงำน 
อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีคุณภำพ 
     ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑ โดย 

กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ 
กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๒ 
กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร ์  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๘ 
กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๓ 
กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ 
กลุ่มสำระฯ ศิลปะ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๖ 
กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๐ 
กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๔ 
และผูเ้รียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติสงูข้ึน 

      ผู้เรียนมีควำมรูท้ักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพรอ้มที่จะศึกษำต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึนและกำรท ำงำน 
หรืองำนอำชีพ 



๒ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนคือ 
 ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๒๘ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และจิตส ำนึกตำมสถำนศึกษำก ำหนด เป็นแบบอย่ำงได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม 
        ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญำไทย 
        นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย เช้ือชำติ  ศำสนำ  ภำษำ  
วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่ำงหลำกหลำย) 
        ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๕๐ มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้ำนอำรมณ์  สังคม 
และสติปัญญำ ที่เหมำะสมกับช่วงวัยสูงกว่ำเกณฑ์ที่สถำนศึกษำตั้งเป้ำไว้  โดยนักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภำพที่ดี 
ร้อยละ ๘๗.๐๐ นักเรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภำพทำงร่ำงกำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ ๘๕.๗๔ 
นักเรียนมีควำมสำมำรถป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดและภำวะเสี่ยงต่อโรครุนแรง อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ  
ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการพัฒนาคือ 
       สถำนศึกษำได้จัดระบบบริหำรจดักำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และ พันธกิจ
อย่ำงชัดเจน  สำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสู ตรสถำนศึกษำ  
ในทุกกลุ่ ม เป้ ำหมำย จัดท ำแผนพัฒ นำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด ำ เนินกำรพัฒ นำครูและบุ คลำกร 
ให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร  
ของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
        สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน มีประสิท ธิภำพส่งผลต่อคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นแบบอย่ำงได้ 
        สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน  
รอบด้ำน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง   
        สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพสอดคล้องควำมต้องกำรของครูและ
สถำนศึกษำและจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำงำน 
       สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมี คุณภำพ  
และมีควำมปลอดภัย 
       สถำนศึกษำจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่ อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสม 
กับสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 



๓ 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการพัฒนาคือ 
       จำกกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพื่อพัฒนำให้ครูกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้มีกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตัวช้ีวัดของสถำนศึกษำที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถแสดงออก สรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ระดับ ดีเลิศ   
        มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
อย่ำงเหมำะสม 
         ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้ำงบรรยำกำศที่ดี และผู้เรียนสำมำรถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน 
         โรงเรียนมีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม  
เพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ 
         ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
            ๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป   
         ช่ือโรงเรียนเมืองเชลียง  ที่ตั้ง  ๔๑๗    ต ำบลหำดเสีย้ว     อ ำเภอศรีสัชนำลัย   จังหวัดสุโขทัย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘     โทร  ๐๕๕-๖๗๑๐๓๔     โทรสำร  ๐๕๕-๖๗๑๒๔๘   
e-mail :  muangchaliang@gmail.com   website   www.mcl.ac.th   เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๑  

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๖  

  ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
  ๑) จ ำนวนบุคลำกร  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
 

อ่ืน ๆ 

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ ๒ ๗๐ ๔ ๙ - 
 

 
 ครูประจ ำกำร  ( ณ วันที่  ๑๐   มิถนุำยน   ๒๕๖๒ ) 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ปี 
๑ น.ส.จันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ 57 33 ผู้อ ำนวยกำร/ 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
- 11/114 

2 นำยอรุณ  หอมชื่น 60 37 รองผู้อ ำนวยกำร/
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

- 5/36 

3 นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 55 26 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. คหกรรมศำสตร์ กำรงำนฯ 
/ม.6 

4/30 

4 นำงพวงเพชร  แก้วเกต 52 27 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

กำรงำนฯ 
/ม.6 

2/12 

5 นำงพิชชำกร  มูลปำนันท ์ 40 13 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

คม. หลักสูตรและ 
กำรสอน 

คอมพิวเตอร์/
ม.5 

6/36 

6 น.ส.กัลยำวรรธน์ เพชรชินวัตร 52 23 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

วท.บ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/
ม.2 

4/24 

7 นำยธีรำวุธ  จูเปีย 44 21 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คอมพิวเตอร์/
ม.6 

6/36 

8 นำยปิยะ  อุดมมงคล 39 1 ครู/- วท.บ ไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรม 

กำรงำนฯ/ 
ม.4 

5/36 

 

mailto:muangchaliang@gmail.com


๕ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ปี 
9 นำงอภิรมยฤ์ด ี อบเชย 36 12 ครู/  

ช ำนำญกำร 
วท.บ วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์/

ม.4 
11/66 

10 น.ส.ภรณ์ชนก แก้วภสู ี 33 10 ครู/   
ช ำนำญกำร 

วท.บ วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์/
ม.1 

6/42 

11 นำยสันตภิำพ  อุดมมงคล 39 13 ครู/   
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.ม. หลักสูตรและกำรสอน 
บริหำรกำรศึกษำ 

กำรงำนฯ/ 
ม.2 

7/48 

12 นำยวรดฐิ  เกิดผล 47 22 ครู/ 
ช ำนำญกำรพเิศษ 

กศ.ม. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.5 

3/18 

13 นำยปกครอง  ศรีสุวรรณ 45 22 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.1 

8/84 

14 นำงศุทธวีร์  เกิดผล 45 22 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.1 

4/24 

15 นำงเจยีม  ระวังภัย 46 22 ครู/ 
ช ำนำญกำรพเิศษ 

กศ.ม คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.6 

5/30 

16 น.ส.ศรัณยำ  กลีบธง 42 15 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม วิจัยและ
ประเมินผล 

คณิตศำสตร์/
ม.5 

6/36 

17 นำงนภสร  รมณียกุล 40 14 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/
ม.3 

4/24 

18 นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 47 25 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. คณิต-วัดผล
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/
ม.4 

4/30 

19 นำงมัณฑนำ  ฝั่นเฝือ 58 36 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.2 

2/12 

20 น.ส.นิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 29 1 ครู/  - ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.6 

9/54 

21 น.ส.ธนำภรณ์  ค ำแอ่ง 28 1 ครูผู้ช่วย/  - ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/
ม.3 

7/42 

22 น.ส.วันเพ็ญ  อ่อนดี 49 24 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศศ.ม ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/
ม.5 

3/18 

23 น.ส.กนกพร  นวมนำค 45 23 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศศ.ม ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/
ม.4 

4/24 

24 นำงวำล ี เนียมถำวร 59 36 ครู/ 
ช ำนำญกำรพเิศษ 

ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/
ม.6 

3/18 

25 นำงสุพัตรำ  จั่นจีน 43 15 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

คม. หลักสูตรและกำร
สอน 

ภำษำอังกฤษ/
ม.3 

7/48 

 

 



๖ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ปี 
26 น.ส.ไฉน  อรุณเกล้ำ 50 26 ครู/ 

ช ำนำญกำร 
คม. หลักสูตรและกำรสอน 

ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ/

ม.5 
9/90 

27 น.ส.แสงเดือน พลมำก 48 17 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศษ.บ กำรสอน
ภำษำอังกฤษ 

ภำษำอังกฤษ/
ม.4 

4/24 

28 นำยฉตัรชัย  ศรีสมบูรณ์ 40 17 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

คม. หลักสูตรและกำร
สอน 

ภำษำอังกฤษ/
ม.6 

5/30 

29 นำงพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ 40 15 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ/
ม.2 

5/30 

30 นำงพชรภรณ์  ประชัน 44 20 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศศ.บ ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/
ม.6 

4/36 

31 น.ส.มินตรำ  คู่นพคุณ 34 11 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ/
ม.1 

5/36 

32 นำยภูมิภทัร  ภูมิศิริรักษ ์ 32 8 ครู/  - 
 

ศศ.บ. ภำษำจีน ภำษำจีน/ 
ม.ปลำย 

6/36 

33 นำงอรนุช  จูเปยี 43 15 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.1 

3/18 

34 นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ ์ 59 38 ครู/ 
ช ำนำญกำรพเิศษ 

คบ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.5 

5/30 

35 น.ส.ศุภรดำ  ไพรสนธิ ์ 47 24 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.4 

8/90 

36 นำงประภำวด ี ทองเวียง 42 15 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.3 

3/18 

37 นำงชมัยพร  วงศ์จันทรมณี 47 19 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.3 

3/18 

38 นำยศรำวฒุ ิ เนียมหอม 37 10 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

ศษ.บ ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.6 

4/24 

39 น.ส.ภัทธิชำ  นนทธิ 30 8 ครู/  - ศษ.บ ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.2 

8/90 

40 นำยเอกรัฐ   ตรองบุญมี 26 1 ครูผู้ช่วย/  - ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ 
ม.4 

5/30 

41 นำงรุ่งฤด ี ทองแซม 48 25 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ชีววิทยำ/ 
ม.4 

5/36 

42 น.ส.ลัดดำวลัย ์ ขวัญนำค 37 9 ครู/  
ช ำนำญกำร 

วท.บ เคมี เคมี / 
ม.4 

7/72 

 

 



๗ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ปี 
43 น.ส.จันทนำ  แก่นแก้ว 47 24 ครู/ 

ช ำนำญกำร 
กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์/

ม.1 
3/24 

44 นำยเจนวิทย ์ สุวรรณประสิทธ์ิ 39 13 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

กศ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

ฟิสิกส์/ 
ม.4 

6/42 

45 ดร.ประนอม  จะปิน 40 16 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปร.ด วิทยำศำสตร์
ศึกษำ 

เคมี/ม.5 5/36 

46 น.ส.ร ำพู  ช่ำงไชย 45 18 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. วิจัยและ
ประเมินผล 

วิทยำศำสตร์/
ม.3 

7/48 

47 น.ส.นิภำวรรณ ร่ืนรมย์ 32 8 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

กศ.บ เคมี เคมี/ 
ม.6 

6/42 

48 น.ส.วรรษชล  เผ่ำวงค ์ 43 11 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

กศ.บ. ชีววิทยำ ชีววิทยำ/ 
ม.5 

6/48 

49 นำงสำวนิธินันท ์ เกตุแก้ว 41 10 ครู/ - ค.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์/
ม.2 

/30 

50 น.ส.วรวรรณ  ส ำอำง 34 11 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. วิจัยและพฒันำ
กำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์/
ม.1 

6/60 

51 น.ส.นิตยำ  นภำกำศ 34 8 ครู/  - ศษ.บ. วิทยำศำสตร์
(เคมี) 

วิทยำศำสตร์/
ม.3 

12/216 

52 นำยวีระยุทธ    ล ำดับ 26 3 ครู/  - ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ 
ม.6 

6/42 

53 นำยประพนธ์   อ่อนพรม 41 2 ครู/  - ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ 
ม.5 

4/30 

54 นำงสำวอภชิญำ  ศรีชยักูล 24 1 ครูผู้ช่วย/  - ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ 
ม.5 

3/24 

55 นำยวสันต ์ งำมด ี 58 29 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.บ ศิลปศึกษำ ศิลปะ/ 
ม.4 

3/18 

56 นำยชำญวิทย ์ เซ่ียงจง๊ 34 11 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

ค.บ. ศิลปกรรม ดนตรี ดนตรี/ 
ม.5 

6/36 

57 ว่ำที่ร้อยตรีณรงค ์ขอสุข 41 9 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

ค.บ. ดนตรีศึกษำ ศิลปะ/ 
ม.6 

5/36 

58 นำยบรรจง  โต๊ะถม 35 7 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

ศษ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ดนตรี/ 
ม.6 

3/18 

59 นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 55 32 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ 
ม.2 

4/24 

 

 



๘ 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 
60 นำยชโลทร  จันทร์น้ ำท่วม 56 24 ครู/ 

ช ำนำญกำร 
คบ. สังคมศึกษำ, 

ภำษำอังกฤษ 
สังคม/ 
ม.1 

2/12 

61 น.ส.สุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ ์ 35 9 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

คม. หลักสูตรและ 
กำรสอน 

สังคม/ 
ม.6 

9/54 

62 นำยวรำศิลป ์ อุ่มมี 34 4 ครู/- ศศ.บ. สังคมวิทยำ สังคม/ 
ม.4 

5/30 

63 น.ส.รัตน์  นพเก้ำ 56 33 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศศ.ม พัฒนำสงัคม สังคม/ 
ม.5 

4/24 

64 นำยณัฐพันธ ์ จันด ี 29 2 ครู/- ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ 
ม.3 

8/48 

65 นำยพนม  หวำดเพ็ชร 27 1 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ 
ม.2 

7/42 

66 น.ส.จิรัติกำล  ปิ่นด ี 24 1 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ 
ม.1 

2/12 

67 นำยประกิต  โฆสิต 56 23 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ค.บ. พลศึกษำ พละศึกษำ/ 
ม.6 

4/24 

68 นำยชนินทร์  เกิดผล 53 28 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ศษ.บ พลศึกษำ สุขศึกษำ/ 
ม.3 

4/24 

69 นำยอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี 46 16 ครู/ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สุขศึกษำ/ 
ม.4 

15/138 

70 นำยคมกริช  แหงมปำน 30 8 ครู/  - ศษ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ 
ม.2 

6/42 

71 นำยเอกวัตร  แนมมณี 43 14 ครู/ 
ช ำนำญกำร 

ศษ.ม. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ 
ม.5 

6/54 

72 นำงกำญจนำ  จิตประสำร 38 6 ครู/- ศศ.บ. จิตวิทยำ แนะแนว/ 
ม.3 และ6 

4/24 

73 นำยเอกลักษณ์  พลเลศิ 33 7 พนักงำนรำชกำร ศศ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ 
ม.5 

12/72 

74 น.ส.วรรณรัตน์  หลักแหลม 33 7 พนักงำนรำชกำร ศ.บ. เศรษฐศำสตร์ สังคม/ 
ม.6 

5/30 

75 นำยประดษิฐ ์ ท่ำชัย 40 17 พนักงำนรำชกำร ค.บ. ดนตรีศึกษำ ดนตรี/ 
ม.5 

5/30 

76 นำงฉตัรนฤมล  เหรำ 45 9 พนักงำนรำชกำร ศศ.บ. กำรจดักำรทั่วไป
(บัญชี) 

กำรงำนฯ/ 
ม.2 

2/12 

จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก   76 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด     - คน  คิดเป็นร้อยละ    - 



๙ 

ครูอัตรำจ้ำง     ( ณ วันที่  10   มิถุนำยน   2562 ) 
ท่ี ชื่อ  -  ชื่อสกุล อาย ุ ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นำยภำณุพงศ์  ข้ำงจะงำม 35 8 ศษ.ม. อำชีวศึกษำ ศิลปะ/ม.6 งบประมำณ 
2 นำยสิทธิชัย  ดวงศรี 26 1 ค.บ. ดนตรีศึกษำ ศิลปะ/ม.6 งบประมำณ 
3 นำยธวัชชัย  ผำเพียว 28 5 ศศ.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ/ม.2 เงินอุดหนุน 
4 น.ส.พิชญำ  จันตะมำ 28 4 วท.บ. คณิตศำสตร์

ประยุกต ์
คณิตศำสตร์/ม.4 เงินอุดหนุน 

5 น.ส.อจัฉริยำ  มั่นสวำทะไพบูลย ์ 24 1 ศ.บ. นำฎศิลป์ นำฏศิลป์/ ม.1 เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

6 นำยวำทิต  ยำน้อย 31 5 ร.บ. รัฐศำสตร ์ สังคม/ม.3 เงินอุดหนุน  
7 น.ส.สุลีวัลย์   เกิดผล 29 7 ศศ.บ. ภำษำญี่ปุ่น ภำษำญี่ปุ่น/ม.4 เงินอุดหนุน  
8 นำยเดชำ  เทพำค ำ 31 7 ศศ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.3 เงินอุดหนุน  
9 น.ส.เบญจวรรณ  ขยำ 30 6 ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษำ 
คอมพิวเตอร์/ม.3 เงินบ ำรุง

กำรศึกษำ 
 
 

 
 2) วุฒิกำรศึกษำสงูสุดของบุคลำกร 

ระดับ จ ำนวน   (คน) 
ปวช. 0 
ปวส. 0 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต 0 
ปริญญำตร ี 56 
ปริญญำโท 28 
ปริญญำเอก 1 

 3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
สำขำวิชำ จ ำนวน  (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสำขำวิชำ ( ชม./สัปดำห์ ) 
1. บริหำรกำรศึกษำ 2 0 
2. คณิตศำสตร์ 11 15.30 
3. วิทยำศำสตร ์ 14 16.15 
4. ภำษำไทย 8 17.62 
5. ภำษำอังกฤษ 11 14.70 
6. สังคมศึกษำ 9 16.50 
7. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 11 15.00 
8. ศิลปะ 9 13.50 
9. สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 13.85 
10. แนะแนว 1 17.๐๐ 

 



๑๐ 

  ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
  ๑) จ ำนวนนักเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รวม  ๑,๓๕๑ คน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนำยน ๒๕๖๒) 
  ๒) จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๓๕๑ คน  จ ำแนกตำมระดับช้ันทีเ่ปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.๑ ๗ ๑๒๖ ๑๓๓ ๒๕๙ ๓๗.๐๐ 
ม.๒ ๗ ๑๒๙ ๑๓๗ ๒๖๖ ๓๘.๐๐ 
ม.๓ ๗ ๑๒๘ ๑๓๐ ๒๕๘ ๓๖.๘๖ 

รวม ม.ต้น ๒๑ ๓๘๓ ๔๐๐ ๗๘๓ ๓๗.๒๙ 
ม.๔ ๖ ๙๘ ๑๑๔ ๒๑๒ ๓๕.๓๓ 
ม.๕ ๖ ๖๐ ๑๑๘ ๑๗๘ ๒๙.๖๗ 
ม.๖ ๖ ๗๖ ๑๐๒ ๑๗๘ ๒๙.๖๗ 

รวม ม.ปลาย ๑๘ ๒๓๔ ๓๓๔ ๕๖๘ ๓๑.๕๖ 
รวมท้ังหมด ๓๙ ๖๑๗ ๗๓๔ ๑,๓๕๑ ๓๔.๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

          ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๑ - ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
             

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๑ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๕๑.๓๖

๒๙.๘๙
๔๐.๓๕

๓๑.๔๘

๙๘.๒๕

๕๑.๖๓

๖๑.๑๖
๕๑.๘๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

 ๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ภาษ
าไท
ย

คณิ
ตศ
าสต
ร์

วิทย
าศา
สตร์

สังค
มศึ
กษ
า

สุขศึ
กษ
าฯ

ศิลป
ะ

การ
งาน
ฯ

ภาษ
าต่า
งปร
ะเท
ศ

                        

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๒ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๔๙.๘๕

๒๒.๑๙

๕๒.๑๔
๕๐.๓๘

๘๐.๓๑

๔๔.๑๕

๘๑.๑๓

๓๕.๑๐

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
 ๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐
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๑๒ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๕๐.๙๙

๓๒.๖๑
๔๐.๐๓

๕ . ๑

  .๖ 

๖๘.๓๘
๖๓.๑๖
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๔ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๕๐.๐๐

๖๙.๘๓
๖๐.๔๑

๖๔.๕ 
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๑๓ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๕ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 ๖.๓๙

๓๕.๔๙

๕๒.๓๘
๖๓. ๑

๙๕. ๓
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดบั ๓ ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๖ กำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 ๘.๔๓

๔๖.๕๐
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๑๔ 

 ๑.๕ ข้อมลูผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test : NT)                 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
  ๑) เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้ำนภำษำ - - - 
ด้ำนค ำนวณ - - - 
ด้ำนเหตุผล - - - 

รวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน - - - 
 

    ๒) เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผูเ้รียนระดับชำติ (NT) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ ำแนกตำมร้อยละ ของระดับคุณภำพ 
   
            ๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                 ๑) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
                   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๔.๒๗ ๒๕.๔๖ ๒๙.๗๗ ๓๐.๐๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๕๙ ๒๕.๓๗ ๒๙.๖๒ ๓๐.๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพม.๓๘ ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 
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๑๕ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๖.๖๒ ๒๐.๖๑ ๒๕.๘๔ ๓๓.๖๖ ๒๓.๕๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๐.๘๓ ๒๒.๘๐ ๒๘.๐๒ ๓๔.๘๒ ๒๕.๖๗ 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพม.๓๘ ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 
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๑๖ 

      ๒)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๑ ๕๕.๐๗ ๒๙.๕๒ ๓๗.๗๒ - ๒๗.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๒๕๖๒ ๕๓.๒๗ ๒๕.๔๖ ๒๙.๗๗ - ๓๐.๐๔ 
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                 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน  (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
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๑๗ 

   ๑.๗ ข้อมูลการใชแ้หล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                   จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนนักเรียน / ปี 
๑. แหล่งเรียนรู้บรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
โบรำณสถำน(วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรวิหำร) 

๒๗๕ 

๒. แหล่งเรียนรู้บรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
อำหำรในทอ้งถ่ิน (แกงหยวก) 

๒๖๑ 

๓. แหล่งเรียนรู้บรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
สืบสำนงำนหัตถศิลป์ถ่ินสังคโลก 

๒๘๐ 

๔. แหล่งเรียนรู้บรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
ประเพณี,วัฒนธรรม (บวชช้ำงบ้ำนหำดเสี้ยว) 

๑๙๑ 

๕. แหล่งเรียนรู้บรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
เงิน/ทอง โบรำณ 

๑๙๐ 

๖. แหล่งเรียนรู้บรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร 
สืบสำนงำนหัตถกรรมผ้ำซิ่น ถ่ินไทยพวน 

๑๙๑ 
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๑๘ 

                   จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จ านวนนักเรียน / ปี 

๑. เรือนของพ่อ ๑,๓๕๐ 
๒. ห้องแนะแนว ๑,๓๕๐ 

๓. อำคำรเกษตร ๑,๓๕๐ 

๔. ห้องดนตรีไทย ๑,๓๕๐ 

๕. ศูนย์ภำษำไทย ๑,๓๕๐ 

๖. ห้องมำตรวิทยำ ๑,๓๕๐ 

๗. ห้องดนตรสีำกล ๑,๓๕๐ 

๘. ลำนวิทยำศำสตร ์ ๑,๓๕๐ 

๙. ห้องเฟรนด์คอนเนอร ์ ๑,๓๕๐ 

๑๐. ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ๑,๓๕๐ 

๑๑. ห้องสมุดโรงเรียนเมืองเชลียง ๑,๓๕๐ 

๑๒. โรงกรองน้ ำโรงเรียนเมอืงเชลียง ๕๐๐ 

๑๓. ห้องทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ๑,๓๕๐ 

๑๔. ห้องภูมปิัญญำพื้นบ้ำนศรสีัชนำลัย ๑,๓๕๐ 

๑๕. ศูนย์กำรเรียนรู้อำเซียน  อำคำร ๓ ๑,๓๕๐ 

๑๖. ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ๑,๓๕๐ 

๑๗. ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่น/ภำษำจีน ๑๒๐ 

๑๘. ศูนย์กำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ๑,๓๕๐ 

๑๙. ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๓๕๐ 

๒๐. ศูนย์กำรเรียนรู้พระรำชกรณียกจิและโครงกำรพระรำชด ำริ ๑,๓๕๐ 

๒๑. แหล่งเรียนรู้ระบบครอบครัวจ ำลองตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

๑,๓๕๐ 



๑๙ 
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๒๐ 

                      จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จ านวนนักเรียน / ปี 

๑. อุทยำนประวัติศำสตรส์ุโขทัย ๕๐๐  
๒. พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ๒๔๐ 
๓. โครงกำรเกษตรอินทรีย์ สนำมบินสุโขทัย ๒๔๐ 
๔. พระธำตุช่อแฮ ๒๔๐ 
๕. โรงไฟฟ้ำแมเ่มำะ ๒๐๐ 
๖. กองบิน ๔๖ ๒๐๐ 
๗. มหำวิทยำลัยนเรศวร ๒๐๐ 
๘. มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ ๒๐๐ 
๙. โรงนำบ้ำนไร ่ ๑๒๐ 
๑๐. สำธรพิพิธภัณฑ์ผ้ำทองค ำ ๑๒๐ 
๑๑. ร้ำนสุนทรผี้ำไทย ๒๔๐ 
๑๒. อุทยำนแห่งชำติศรสีัชนำลัย (ป่ำคำ) ๒๔๐ 
๑๓. ร้ำนทองสมสมัย ๘๐ 
๑๔. ศูนย์ศึกษำและอนุรักษ์เตำสังคโลก (เตำทุเรียง) ๘๐ 
๑๕. วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ (วัดพระปรำงค์) ๒๔๐ 
๑๖. กลุ่มทอผ้ำบ้ำนนำต้นจั่น ๒๐๐ 
๑๗. ร้ำนประเสริฐแอนติค ๘๐ 
๑๘. สถำนีประมงน้ ำจืด ๒๔๐ 
๑๙. แหล่งเรียนรู้ท ำเห็ดนำงฟ้ำบ้ำนหนองออ้ ๑๐๐ 
๒๐. วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสัชนำลัย ๘๐ 
๒๑. อุทยำนประวัติศำสตร์ศรสีัชนำลัย ๒๕๐ 

 
 



๒๑ 
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๒๒ 

ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     กระบวนการพัฒนา 
        สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ครูจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมศักยภำพ  
ของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดของหลกัสตูร มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน 
โดยมีกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบกำรระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรใช้ปัญหำเป็นหลัก และเน้นควำมสำมำรถใน กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิด
ค ำนวณ กำรคิดประเภทต่ำงๆ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผลสัมฤทธ์ิ 
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคน ครูทุกคน 
ให้มีควำมสำมำรถในกำรหำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด และจัดท ำโครงกำรเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน คือ     
        สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์  
ของแต่ละระดับช้ัน กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ (English 
Camp) กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ (ภำษำต่ำงประเทศ) กิจกรรมวันคริสต์มำส  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วม
แข่งขันทักษะทำงภำษำทั้งในและนอกสถำนศึกษำ กิจกรรมจัดติวหรือสอนเสริมแก่นักเรียน กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะ
ทำงภำษำแก่นักเรียน กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ  กิจกรรมค่ำยเยำวชนนักเขียน กิจกรรมค่ำยยุวชนรักกำรอ่ำน 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำไทย โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียนทุกระดับช้ัน กิจกรรมปรับ
พื้นฐำน กิจกรรมชุมนุมของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  และกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ  โครงกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศ โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล  
         สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
และแก้ปัญหำ  เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล ได้จัด 
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์ จัดแข่งขันควำมเป็นเลิศภำยในโรงเรียน  ส่งเสริมนักเรียนเข้ำแข่งขัน
ควำมเป็นเลิศกับหน่วยงำนภำยนอก  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชำกำร (วิทยำศำสตร์)  
กิจกรรมส่งเสริมนักเรยีนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรมทำงวิชำกำร (สังคมศึกษำ) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงวิชำกำรโดยฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต ระดับภำค และประเทศ  กำรท ำโครงงำนในกิจกรรมเมืองเชลียงปริทรรศน์ โครงกำรสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ ม.๑ วันนักประดิษฐ์  โครงกำรจรวดขวดน้ ำ  กิจกรรมส่งเสริมกำรคิดและ
ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ เช่น ชุมนุม A-Math  ชุมนุมซูโดกุ  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรคิดและควำมสำมำรถทำง
วิทยำศำสตร์ เช่น ชุมนุมนักวิทย์น้อย  ชุมนุม Science  show ชุมนุมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  ฯลฯ           
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดแก้ปัญหำ  
          สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวม
ควำมรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและกำรท ำงำนเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ แนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ช้ินงำน ผลผลิต จัดโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ๘ กลุ่มสำระฯ
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ๘ กลุ่มสำระฯ  นิทรรศกำรวิชำกำร (โครงงำน)  โครงกำรนิทรรศกำรสู่งำนอำชีพ 



๒๓ 

มีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยมีโครงกำรจ ำหน่ำยอำหำร ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ นักเรียน
ส ำ ม ำ ร ถ ห ำ แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ม ำ แ ป ร รู ป เป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย  นั ก เ รี ย น มี ค ว ำ ม รู้  
มีกระบวนกำรคิด ต้นทุน ก ำไร ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ นักเรียนมีวิธีกำรโฆษณำสินค้ำ เช่น ตกแต่งร้ำน ติดป้ำยรำคำ 
ท ำให้นักเรียนมีควำมสำมัคคีในกำรท ำกิจกรรม นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมประกวดโครงงำนคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียน
จัดท ำโครงงำนคุณธรรม   
         สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เพื่อให้ผู้ เรียน 
มีควำมสำมำรถในใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้   
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม ได้จัดโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์   
กำรสืบค้นข้อมูล แจกเอกสำรแก่ผู้เรียน ประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
         สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุและ 
มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพื้นฐำนเดิม  ในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ 
กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำรทดสอบอื่น ๆ  ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกิจกรรม
วิชำกำรทำงคณิตศำสตร์ กิจกรรมพัฒนำงำนวิจัยและกำรศึกษำ กิจกรรมพัฒนำศูนย์กำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ   
กิจกรรมซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมจรวดขวดน้ ำ  กิจกรรมโครงกำรวันสุนทรภู่  
กิจกรรมโครงกำรวันภำษำไทยแห่งชำติ กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและพลศึกษำ กิจกรรมพัฒนำ  
กำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ กิจกรรมอำเซียน  
กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์  กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์  กิจกรรมส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย กิจกรรม
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงภำษำไทย กิจกรรมฝึกทักษะเพื่อกำรแข่งขันภำษำไทย ครูผู้สอน ช้ัน ม.๑-ม.๖ จัดกิจกรรม
ฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ และส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันทักษะทำง
ภำษำไทยตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เชิญมำ กิจกรรมปรับพื้นฐำน ม.๑ - ม.๔ กิจกรรมสนับสนุนงำนวิชำกำร (ถ่ำย
เอกสำรใบควำมรู้)  โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกกำรสอบระดับชำติ ได้จัดกิจกรรม
พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ ๓ และ ๖  จัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ช้ัน ม.๑-๖  จัดติว O-NET นักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖  จัดกิจกรรมติวโดยวิทยำกรภำยนอกให้กับนักเรียน ม.๖ 
กิจกรรมกำรติวสัญจรจำกศิษย์เก่ำโรงเรียน  นักเรียนเข้ำสอบที่ศูนย์สอบ O-NET  
        สถำนศึกษำมีพัฒนำควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน 
ในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึน และกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพได้จัดท ำโครงกำร
พัฒนำระบบแนะแนวศึกษำในสถำนศึกษำ  กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อโดยสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำน
ภำยนอก  กิจกรรมให้บริกำร ๕ ด้ำน  กิจกรรม “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง”  โครงกำรเปิดโลกทัศน์ทำงกำรศึกษำ  
โครงกำรนิทรรศกำรสู่งำนอำชีพ มีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนและทุกห้องเรียน ลงมือปฏิบัติจริง โครงกำร
จ ำหน่ำยอำหำร ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์   นิทรรศกำรงำนอำชีพ แนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพจำกสถำบัน
อำชีวศึกษำ 
        ผลการด าเนินงาน 
    ผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียนคือ 
          ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณระดับดีข้ึนไป รอ้ยละ  ๘๙.๒๙
สูงกว่ำ เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๗๐  



๒๔ 

          ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้
เหตผุลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล   
          ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมควำมรูด้้วยตนเองและท ำงำนเป็นทมีมำใช้ในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ  
          ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร เพื่อพฒันำตนเองและสังคม ในกำรท ำงำนอย่ำง
สร้ำงสรรค์และมีคุณภำพ 
          ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑ โดย 

กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ 
กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๒ 
กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร ์  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๘ 
กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๓ 
กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ 
กลุ่มสำระฯ ศิลปะ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๖ 
กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๐ 
กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๔ 
และผูเ้รียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติสงูข้ึน 

           ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร เจตคตทิี่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดบัช้ันที่สงูข้ึนและ 
กำรท ำงำนหรอืงำนอำชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
เน้นกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคือ 
         สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีโดยสถำนศึกษำก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้ เรียนร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกตำมสถำนศึกษำก ำหนด  
เป็นแบบอย่ำงได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม ได้จัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมสำนสำยใยจำกใจที่ปรึกษำ กิจกรรรมส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับชำติ ศำสน์ กษัตริย์  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำรนักเรียน กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรนักเรียน  กิจกรรมสำนสำยใยจำกรุ่นน้องสู่รุ่นพี่  กิจกรรมปรับสภำพ กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริม 
พุทธศำสนำ วันแม่แห่งชำติ  กิจกรรมประกวดโครงงำนคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียนจัดท ำโครงงำนคุณธรรม  กิจกรรม
วันพ่อ พัฒนำคุณลักษณะฯ เข้ำค่ำยพัฒนำพฤติกรรม กิจกรรมเฝ้ำระวัง กำรเฝ้ำระวังโดยใช้กล้องวงจรปิด  
ระบบ Scantool  กิจกรรมพัฒนำงำนคณะกรรมกำรนักเรียน กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมนุมนักศึกษำ  
วิชำทหำร กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนำกำรสอนกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนยุวกำชำด กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมเนตรนำรี  กิจกรรม
เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้ำค่ำยพักเนตรนำรี กิจกรรมเข้ำค่ำยพักยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์  กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว โครงกำร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมป้องกันยำเสพติดและอบำยมุข  กิจกรรมห้องเรียนคุณภำพ  กิจกรรมพัฒนำ
พฤติกรรมนักเรียนกลุม่เสี่ยง โครงกำรเข้ำค่ำยพุทธบตุร โครงกำร To be number one  โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม   
โครงกำรสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร  โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 
  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทยเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถ่ิน  
เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำไทย  
ได้จัดกิจกรรมพัฒนำศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนโรงเรียนเมืองเชลียง  กิจกรรมค่ำยมำรยำทไทย    



๒๕ 

กิจกรรมศิลปะสัญจร กิจกรรมทัศนศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ๒ บูรณำกำรกลุ่มสำระสังคมศึกษำศึกษำ 
แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำและวัฒนธรรมสัญจร กิจกรรมทัศนศึกษำ กิจกรรมสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอน เช่น   
ในสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ก ำหนดเนื้อหำจัดท ำกิจกรรม สอนประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ก ำหนดเนื้อหำกำรเขียนลำยสือไทย ฯลฯ  ก ำหนดเป็นเนื้อหำของกิจกรรมชุมนุม เช่น  ชุมนุม
ดนตรีไทย  ชุมนุมคนรักษ์ศิลป์  ชุมนุมยุวไทยพวน ฯลฯ ระเบียบกำรแต่งกำยนักเรียนวันศุกร์ใส่ชุดพื้นเมือง  
  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย เช้ือชำติ ศำสนำ ภำษำวัฒนธรรม ประเพณี  
ได้จัดกิจกรรมพัฒนำงำนคณะกรรมกำรนักเรียน กิจกรรมสืบสำนงำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด To Be Number One ปี ๒๕๖๒  กิจกรรมกีฬำสี กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ กิจกรรมพัฒนำงำนคณะกรรมกำร
นักเรียน กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนลูกเสือสำมัญ
รุ่น ให ญ่   กิ จกรรมพัฒ นำกำรสอนกิ จกรรมผู้ บ ำเพ็ญ ป ระโยชน์  กิ จกรรมพัฒ นำกำรเรียนกำรสอน 
ยุวกำชำด กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมเนตรนำรี  กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมเข้ำค่ำยพักเนตรนำรี กิจกรรมเข้ำค่ำยพักยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมปรับสภำพนักเรียนใหม่ 
  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคมเพื่อผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต 
อำรมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย  สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ำงมีควำมสุข  
เข้ำใจผู้อื่น ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น ได้จัดกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขโรงเรียน 
เมืองเชลียง กิจกรรมพัฒนำกฬีำสู่ควำมเปน็เลศิ กิจกรรมกีฬำสี  กิจกรรมพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน กิจกรรมสืบสำน
งำน To Be -Number One ปี ๒๕๖๒  กิจกรรมพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนำพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
         ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียนคือ 
        ผู้เรียนคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียนรอ้ยละ ๙๖.๒๘ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตส ำนึกตำมสถำนศึกษำก ำหนด เป็นแบบอย่ำงได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม 
        ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนรุักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปญัญำไทย 
        นักเรียนยอมรบัและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย เช้ือชำติ  ศำสนำ  ภำษำ  
วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่ำงหลำกหลำย) 
        ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๕๐ มีพฒันำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้ำนอำรมณ์  สังคม 
และสตปิัญญำ ที่เหมำะสมกบัช่วงวัยสูงกว่ำเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำต้ังเป้ำไว้  โดย นักเรียนมสีุขนิสัยและสุขภำพที่ดี 
ร้อยละ ๘๗.๐๐ นักเรียนมีน้ ำหนกั ส่วนสงูและมีสมรรถภำพทำงร่ำงกำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ ๘๕.๗๔ 
นักเรียนมีควำมสำมำรถป้องกันตนเองจำกสิง่เสพติดและภำวะเสี่ยงต่อโรครุนแรง อบุัติเหตุและปัญหำทำงเพศ 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน เขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิด
ตำมเกณฑ์ของแตล่ะ
ระดับช้ัน  
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ระดับชั้น พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑ ๘.๒๕ ๒๓.๗๖ ๖๗.๕๖ 
ม.๒ ๑๓.๗๕ ๒๗.๒๐ ๕๗.๘๗ 
ม.๓ ๑๓.๔๙ ๒๐.๖๒ ๖๔.๓๖ 
ม.๔ ๗.๔๙ ๑๗.๐๐ ๗๔.๕๘ 
ม.๕ ๘.๒๓ ๒๒.๙๐ ๖๗.๙๕ 
ม.๖ ๗.๙๑ ๑๙.๐๔ ๗๒.๙๐ 

 
    

 

 



๒๗ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณและ 

คิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ระดับชั้น ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑ 0.๔๐ ๒๖.๔๓ ๔๓.๑๑ ๒๙.๙๔ 

ม.๒ ๑.๕๗ ๔๔.๕๕ ๓๑.๕๒ ๒๒.๒๓ 

ม.๓ ๒.๐๒ ๒๒.๕๐ ๔๑.๘๔ ๓๒.๗๒ 

ม.๔ ๓.๓๙ ๑๓.๗0 ๑๑.๙๔ ๖๙.๙๘ 

ม.๕ ๑.๕๓ ๒๘.๖0 ๓๔.๑๖ ๓๕.๕๕ 

ม.๖ ๐.๕๓ ๒๗.๔๘ ๒๕.๓๖ ๔๖.๔๗ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำร 
คิดวิเครำะห์ คิด
อย่ำงมีวิจำรญำณ 
อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และ
แก้ปัญหำ 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ระดับชั้น พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ช้ัน ม.๑ ๐ ๒๗.๑๕ ๗๒.๒๕ 
ช้ัน ม.๒ ๐ ๑๓.๙๖ ๘๕.๘๐ 
ช้ัน ม.๓ ๐ ๒๕.๘๔ ๗๓.๕๐ 
ช้ัน ม.๔ ๐ ๑๕.๒๘ ๘๓.๔๒ 
ช้ัน ม.๕ ๐ ๑๘.๔๕ ๘๑.๔๓ 
ช้ัน ม.๖ ๐ ๑๒.๑๙ ๘๗.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 



๒๙ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำร
เทคโนโลย ี
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ระดับช้ัน ปรับปรงุ พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑.๒๕ ๑๒.๑๕ ๒๕.๘๐ ๖๐.๘๑ 
ม.๒ ๒.๖๓ ๓.๒๕ ๑๒.๖๗ ๘๑.๑๖ 
ม.๓ ๒.๕๔ ๑๕.๑๕ ๑๘.๑๕ ๖๓.๒๓ 
ม.๔ ๓.๒๑ ๗.๑๑ ๗.๗๔ ๗๕.๐๗ 
ม.๕ ๑.๖๙ ๕.๐๑ ๑๑.๕๘ ๖๗.๑๑ 
ม.๖ ๐.๔๕ ๗.๕๓ ๑๘.๗๑ ๗๒.๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนตำมหลกัสูตร
สถำนศึกษำ ระดับด ี

    ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๔.๒๗ ๒๕.๔๖ ๒๙.๗๗ ๓๐.๐๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๕๙ ๒๕.๓๗ ๒๙.๖๒ ๓๐.๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพม.๓๘ ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

 

0

10

20

30

40

50

60

                                      

                      

                       

                     .  

                       

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๖.๖๒ ๒๐.๖๑ ๒๕.๘๔ ๓๓.๖๖   ๒๓.๕๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๐.๘๓ ๒๒.๘๐ ๒๘.๐๒ ๓๔.๘๒   ๒๕.๖๗ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพม.๓๘ ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐   ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐   ๒๙.๒๐ 
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๓๑ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับดีขึ้นไป   

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

59.50
39.42

46.38
55.33

89.06
65.76

72.10
48.54

59.51

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ

สุขศึกษำและพละศึกษำ
ศิลปะ ดนตรี

กำรงำนอำชีพฯ
ภำษำต่ำงประเทศ

ผลสัมฤทธิ์รวม

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ้นไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ปีการศึกษา 2 ๖๒

      

 
 
 
 

รายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ระดับดีขึ้นไป 

      ภำษำไทย ๕๙.๕๐ 
      คณิตศำสตร์ ๓๙.๔๒ 
      วิทยำศำสตร์ ๔๖.๓๘ 
      สังคมศึกษำ ๕๕.๓๓ 
      สุขศึกษำฯ ๘๙.๐๖ 
      ศิลปะ ๖๕.๗๖ 
      กำรงำนอำชีพ ๗๒.๑๐ 
      ภำษำต่ำงประเทศ ๔๘.๕๔ 
           รวม ๕๙.๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

๐.๕๕

๑.๐๒

๑.๑๙

๐.๘๗

๐.๕๖

๐.๑๔

๓.๔๔

๕.๔๗

๑๑.๔๕

๔.๓๒

๓.๘๗

๒.๘๑

๑๓.๐๐

๒๓.๔๑

๒๖.๖๙

๑๒.๔๘

๑๕.๖๔

๑๒.๘๔

๘๓.๐๒

๗๐.๑๑

๗๔.๐๒

๘๒.๓๓

๗๙.๙๔

๘๔.๒๑

๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ช้ัน ม.1

ช้ัน ม.2

ช้ัน ม.3

ช้ัน ม.4

ช้ัน ม.5

ช้ัน ม.6

ดีเยียม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

 
 

ระดับชั้น ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ช้ัน ม.๑ ๐.๕๕ ๓.๔๔ ๑๓.๐๐ ๘๓.๐๒ 
ช้ัน ม.๒ ๑.๐๒ ๕.๔๗ ๒๓.๔๑ ๗๐.๑๑ 
ช้ัน ม.๓ ๑.๑๙ ๑๑.๔๕ ๒๖.๖๙ ๗๔.๐๒ 
ช้ัน ม.๔ ๐.๘๗ ๔.๓๒ ๑๒.๔๘ ๘๒.๓๓ 
ช้ัน ม.๕ ๐.๕๖ ๓.๘๗ ๑๕.๖๔ ๗๙.๙๔ 
ช้ัน ม.๖ ๐.๑๔ ๒.๘๑ ๑๒.๘๔ ๘๔.๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 



๓๓ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

3.36

2.53

3.28

2.73

4.12

3.32

96.64

97.47

96.72

97.27

95.88

96.68

               

 
 

  
ระดับชั้น พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๐ ๓.๓๖ ๙๖.๖๔ 
ม.๒ ๐ ๒.๕๓ ๙๗.๔๗ 
ม.๓ ๐ ๓.๒๘ ๙๖.๗๒ 
ม.๔ ๐ ๒.๗๓ ๙๗.๒๗ 
ม.๕ ๐ ๔.๑๒ ๙๕.๘๘ 
ม.๖ ๐ ๓.๓๒ ๙๖.๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



๓๔ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
  

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

4.12

3.24

5.32

5.18

4.50

7.66

95.88

96.76

94.68

94.82

95.50

92.34

               

  

ระดับช้ัน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑ ๐ ๔.๑๒ ๙๕.๘๘ 
ม.๒ ๐ ๓.๒๔ ๙๖.๗๖ 
ม.๓ ๐ ๕.๓๒ ๙๔.๖๘ 
ม.๔ ๐ ๕.๑๘ ๙๔.๘๒ 
ม.๕ ๐ ๔.๕๐ ๙๕.๕๐ 
ม.๖ ๐ ๗.๖๖ ๙๒.๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 



๓๕ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถ่ินและควำม
เป็นไทยของนกัเรียน 
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

2.35

3.12

2.20

2.00

3.18

4.17

  

ระดับช้ัน พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.๑ ๐ ๒.๓๕ ๙๗.๖๕ 
ม.๒ ๐ ๓.๑๒ ๙๖.๘๘ 
ม.๓ ๐ ๒.๒๐ ๙๗.๘๐ 
ม.๔ ๐ ๒.๐๐ ๙๘.๐๐ 
ม.๕ ๐ ๓.๑๘ ๙๖.๘๒ 
ม.๖ ๐ ๔.๑๗ ๙๕.๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



๓๖ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
กำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและ
หลำกหลำยของ
นักเรียน ระดับ  
ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

 

88.98

87.37

89.44

86.78

86.86

87.56

86.15

82.31

88.37

87.80

88.39

86.75

88.15

89.32

87.39

88.80

86.43

87.83

83.32

89.32

86.69

86.78

86.78

85.75

75.00 80.00 85.00 90.00

ช้ัน ม.1

ช้ัน ม.2

ช้ัน ม.3

ช้ัน ม.4

ช้ัน ม.5

ช้ัน ม.6

  ดวำมธรรม

       ภูมิคุ้มกัน

     สุขภำขวะ

   ยอมรับฯคิด

 
 

ระดับชั้น 
ยอมรับความ

คิดเหน็ของผู้อื่น 
สุขภาวะ 
ทางจิต 

ภูมิคุ้มกัน 
ความเป็นธรรม
ต่อสังคมของ

นักเรียน 

ชั้น ม.๑ 8๘.๙8 8๖.1๕ 8๘.1๕ 8๓.3๒ 

ชั้น ม.๒ 8๗.3๗ 8๒.๓1 8๙.๓2 8๖.๘1 

ชั้น ม.๓ 8๙.4๔ 8๘.3๗ 8๗.3๙ 8๖.6๙ 

ชั้น ม.๔ 8๖.7๘ 8๗.๘0 8๘.๘0 8๗.๔1 

ชั้น ม.๕ 8๖.๘6 8๘.3๙ 8๖.4๓ 8๖.7๘ 

ชั้น ม.๖ 8๗.5๖ 8๖.๗5 8๗.๘3 8๕.๗5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ควำมเป็นธรรมต่อสังคม 

ภูมิคุม้กัน 

สุขภำวะทำงจิต 



๓๗ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สุขภำวะทำงร่ำงกำย 
และจิตสังคมของ
นักเรียน ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  
รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

 
ระดับชั้น สุขนิสัยและ 

สุขภาพท่ีด ี
น้ าหนัก ส่วนสูง

และมี
สมรรถภาพทาง

ร่างกายผ่าน
เกณฑ์ 

ความสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดและภาวะ
เสี่ยงต่อโรครุนแรง 
อุบัติเหตุและปัญหา

ทางเพศ 
ม.๑-ม.๖ ๘๗.๕๐ ๗๙.๗๒ ๘๔.๐๐ 

     
 
๒. จุดเด่น 
          ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ มีควำมสำมำรถในกำรคิด
จ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำ
ตนเองและสังคม ในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีคุณภำพผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึนและกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
       ผู้ เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และจิตส ำนึก  
ตำมสถำนศึกษำก ำหนด เป็นแบบอย่ำงได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำมมีควำมภูมิใจในท้องถ่ิน  
เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญำไทยนักเรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย เช้ือชำติ  ศำสนำ  ภำษำ  วัฒนธรรม ประเพณี  
(อย่ำงหลำกหลำย) พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้ำนอำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ  
ที่เหมำะสมกับช่วงวัย  
 
๓. จุดควรพัฒนา 
         - นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนไม่ถึงเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
         - ผู้ปกครองบำงคนมีรำยได้น้อยต้องไปท ำงำนต่ำงจงัหวัด บำงคนนิยมไปท ำงำนต่ำงถ่ินท ำให้นกัเรียน 
ขำดคนดูแล ขำดควำมรับผิดชอบในกำรเรียน มพีฤติกรรมเบี่ยงเบน 
         - วิถีชีวิตของคนในชุมชนบำงเรื่องนักเรียนน ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรเรียนรู้และปฏิบัติตน ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 
         - ค่ำนิยมด้ำนวัตถุท ำให้นักเรียนมกีำรใช้จ่ำยทีฟุ่่มเฟอืย 
 
๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโครงการต่างๆ 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โครงกำรเพือ่สง่เสรมิผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู ้



๓๘ 

โครงกำรสง่เสรมิทักษะทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
กิจกรรมสง่เสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมเมอืงเชลียงปริทรรศน ์
โครงกำรนิทรรศกำรสูง่ำนอำชีพครั้งที่ ๒๐ 
ฯลฯ 

 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงกำรสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พงึประสงค์ 
โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำรนักเรียน 
โครงกำรกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
โครงกำรกจิกรรมพฒันำกำรเรียนกำรสอนเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์   
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว     
โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร     
โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงกำรพัฒนำศูนย์อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนโรงเรียนเมืองเชลียง    
โครงกำรทัศนศึกษำทุกระดับช้ันบูรณำกำรกลุม่สำระกำรเรียนรู้ 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
โครงกำรสบืสำนงำน To Be -Number One ปี ๒๕๖๑   
โครงกำรกีฬำสี   
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัยโรงเรียน 
ฯลฯ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำข้อมูล 
สำรสนเทศจำกผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และจัดประชุม
ระดมควำมคิดเห็น จำกบุคลำกรในสถำนศึกษำเพื่อวำงแผนร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้ 
ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพจัดกำรศึกษำ ๒๕๖๐ -๒๕๖๔  แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ  
ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำพร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำน
ให้ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรจัดท ำโครงกำรจัดท ำกำรมีเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
         สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้  ติดตำมประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำร



๓๙ 

อัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูล  
มำใช้ในกำรพัฒนำ  บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจดักำรศึกษำ โดยจัดท ำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพจัดกำรศึกษำ ๒๕๖๐ -๒๕๖๔  แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒   รำยงำนกิจกรรม และรำยงำนโครงกำร 
จัดท ำระบบกำรควบคุมภำยใน  กิจกรรมสำรสนเทศนักเรียนโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพงำนวำงแผนพัฒนำ
โรงเรียนและสำรสนเทศ โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพระบบงำนประกันคุณภำพภำยใน กำรท ำรำยงำนประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  โครงกำรพัฒนำงำนชุมชนและเครือข่ำย กำรกำรนิเทศภำยใน   โรงเรียนจัดท ำ 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนจำกนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมกำร  
ของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย หมำยรวมถึงกำรจัด กำรเรียน  
กำรสอนของกลุ่มทีเ่รยีนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  โครงกำร
พัฒนำสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล    โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนกลุ่มพัฒนำบริหำรงำนวิชำกำร  โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำงำนวิชำกำร  โครงกำรสนับสนุนงำนวิชำกำร  โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยและกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำ 
งำนทะเบียน 
      สถำนศึกษำได้พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู 
บุคลำกร ให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ และจัดให้มีชุมชน กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและ  
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน จ ำท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร  ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมควำมสนใจ  จัดให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่มสำระ และภำยในโรงเรียน  จัดให้มีกำรประชุม กำรนิเทศเพื่อพัฒนำบุคลำกร 
โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนกลุ่มงำนบุคคล  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำรเรียนกำรสอนคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ 
             สถำนศึกษำได้พัฒนำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  สถำนศึกษำ  
ได้จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัยจัดท ำโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณในโรงเรียนเมืองเชลียง  จัดบริเวณ  
ในโรงเรียนและรอบโรงเรียนให้สะอำด ร่มรื่น เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรอำคำรสถำนที่ โครงกำร
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero wet school) โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงโสตทัศนศึกษำ  โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัย  
โครงกำรพัฒนำศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนในโรงเรียน  โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร  งำนประชำสัมพันธ์  
โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรห้องสมุด  โครงกำรห้องเรียนคุณภำพ โครงกำรพัฒนำกำรเงินและพัสดุ 
          สถำนศึกษำได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้   
โดยสถำนศึกษำจัดระบบกำรจดัหำ กำรพัฒนำและกำรบรกิำร เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบรหิำร จัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำรพัฒนำและปรับปรุงโสตทัศนศึกษำ  โครงกำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำใช้ ทุกพื้นที่ในโรงเรียนเมืองเชลียง โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรห้องสมุด สืบค้นข้อมูล (ห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ ฯ) ใช้ระบบ Scantool เพื่อระบบกำรดูแลนักเรียน  
 
 
 
 



๔๐ 

๒. ผลการพัฒนา 
            สถำนศึกษำได้จัดระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจอย่ำงชัดเจน  สำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ   
ในทุกกลุ่ ม เป้ ำหมำย จัดท ำแผนพัฒ นำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒ นำครูและบุ คลำกร  
ให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
         สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร  
ของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
         สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ ชัดเจน มีประสิทธิภำพส่งผ ลต่อคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นแบบอย่ำงได้ 
        สถำนศึกษำบริกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน  
รอบด้ำน เช่ือโยงวิถีชีวิตจริง   
        สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพสอดคล้องควำมต้องกำรของครู  
และสถำนศึกษำและจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำงำน 
        สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสั งคมเอื้ อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี คุณภำพ  
และมีควำมปลอดภัย 
        สถำนศึกษำจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
ในการว่าง
แผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 

จ านวนเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   

             

      

    

 
 

๑๒  แห่ง  มำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
๖    แห่ง  ๒ ครั้ง/ปกีำรศึกษำ 
๓    แห่ง  ๑ ครั้ง/ปกีำรศึกษำ 
๐   แห่ง   ไม่มีส่วนร่วม 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การจัดหา
ทรัพยากร 
 

- ผู้บริหำรได้ระดมทุนทรัพยำกรส ำหรบักำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำทั้งในรปูของ
งบประมำณ และบุคคลทีเ่ป็นภูมปิัญญำจำกท้องถ่ินมำช่วยในกำรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน เช่น 
ระดมทุนเพื่อกำรศึกษำ   กำรระดมทุนจำกสมำคมศิษยเ์ก่ำ  ฯลฯ 

การจัดระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
ร้อยละของจ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

     

 
- ครูได้รับกำรพฒันำมำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ป ีจ ำนวน ๗๖ คน   
- ครูได้รับกำรพฒันำ ๒ ครั้ง/ปจี ำนวน ๐ คน 
- ครูได้รับกำรพฒันำ ๑ ครั้ง/ปจี ำนวน ๐ คน               
- ครูไม่ได้รับกำรพฒันำ จ ำนวน ๐ คน 



๔๓ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล 
 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมนิผลจากผู้บริหาร 

0, 0%

76, 100%

 
- ครูได้รับกำรนิเทศ ๒ ครั้ง/ภำคเรียนมจี ำนวน ๐ คน 
- ครูได้รับกำรนิเทศมำกกว่ำ ๒ ครั้ง/ภำคเรียนจ ำนวน ๐ คน 
- ครูได้รับกำรนิเทศ ๑ ครั้ง/ภำคเรียนจ ำนวน ๗๖ คน 
- ครูไม่ได้รับกำรนเิทศ 

การให้บริการห้องสมุด
และการใช้อินเตอร์เน็ต 

- กำรใช้ห้องสมุดวันละ ๖๒๕ คน 
- นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนค้นคว้ำห้องสมุดร้อยละ ๘๒.๒๕ 
- นักเรียนใช้บริกำรสบืค้นอินเตอรเ์น็ตที่ทันสมัยเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ 

 
๓. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี เช่น 
กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่สอดคล้อง 
กับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอนพัฒนำเพื่อควำมเช่ียวชำญ  สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผล   จัดสภำพแวดล้อมและ 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเอื้อต่อกำรบริหำรจดักำรและเรียนรูอ้ย่ำงมคุีณภำพ กำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผล 
กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่ำ ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  
 เช่น กำรพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมเช่ียวชำญในกำรจัดกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
 กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมีควำมทันสมัยและน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
 



๔๔ 

๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น  
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน 

โครงกำรสง่เสรมิประสทิธิภำพงำนวำงแผนพฒันำโรงเรียนและสำรสนเทศ 
โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ   
โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล     
โครงกำรสง่เสรมิพัฒนำงำนวิชำกำร   
โครงกำรพัฒนำงำนวิจัยและกำรศึกษำ  
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร   
โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงโสตทัศนศึกษำ   
โครงกำรพัฒนำงำนอนำมัย   
โครงกำรพัฒนำศูนย์อนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนในโรงเรยีน   
โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร  
โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรห้องสมุด   
โครงกำรพัฒนำกำรเงินและพัสด ุ
โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงโสตทัศนศึกษำ   
โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรยีน 

       ฯลฯ 
 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
             สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
สร้ำงโอกำส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจรงิมกีำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่ได้มำให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำแ ละปรับปรุง 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดย 
             สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรด ำเนินชีวิต  มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง  
มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับกำรฝึก
ทักษะ แสดงออกแสดงควำมคิดเห็นสรุปองค์ควำมรู้ น ำ เสนอผลงำนและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
โดยกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระ 
ซึ่งมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมี กระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต    โครงกำรนิเทศกำรวิชำกำรแสดงผลงำนครูและผลงำน
นักเรียน กำรน ำเสนอโครงงำนของนักเรียน   โครงกำรนิเทศกำรสู่งำนอำชีพ นักเรียนทุกคนได้รวมสรุปองค์ควำมรู้ 
ทั้งด้ำนวิชำกำร กำรเลือกอำชีพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเต็มศักยภำพ สร้ำงงำนอำชีพมำห้องละ ๑ อำชีพ 
 
 



๔๕ 

       สถำนศึกษำพัฒนำกำร ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  ได้มีกำรใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถ่ินมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อที่หลำกหลำย โดยมีโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระซึ่งมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
นักเรียน โดยกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีโครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่ำย Internet ให้
นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้ทุกพื้นที่ในโรงเรียนเมอืงเชลียง โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรห้องสมุด สืบค้น
ขอมูล (ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำแหล่งเรียนรู้  พัฒนำพื้นที่สำธิต 
กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรเลี้ยงปลำ มุมพระรำชกรณียกิจ  ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน ฯลฯ โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้จำกแหล่งกำรศึกษำนอกสถำนศึกษำ เช่น โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่กลุ่มสำระฯ บูรณำกำรกับ
ระดับช้ันทุกช้ัน  
         สถำนศึกษำพัฒนำจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  โดยครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน  
โดยเน้นกำรกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขโดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ในแต่ละกลุ่มสำระซึ่งมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริหำรจัดกำร  
ช้ันเรียนเชิงบวก โครงกำรห้องเรียนคุณภำพ โครงกำรห้องเรียนสีขำว 
      สถำนศึกษำพัฒนำกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน โดยมี 
กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้พั ฒนำ 
กำรเรียนรู้ โดยมีโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระ
ซึ่งมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน  
อย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน โครงกำรโครงกำรพัฒนำตำมระบบวัดผล ซึ่งให้ครูผู้สอนมีกำรวัดผล
ประเมินผลวิธีที่หลำกหลำยและถูกต้อง กำรจดัอบรมกำรวัดผลประเมินผล อบรม SGS  โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน
และเอกสำรหลักฐำนผลกำรเรียน กำรวิเครำะห์ข้อสอบทุกภำคเรียน 
        สถำนศึกษำพัฒนำกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้้อมูลปอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  
โดยครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน ำไปใช้ใน 
กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสถำนศึกษำจัดส่งเสริมบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมควำมสนใจ และ
ส่งเสริมสนับสนุน กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่มสำระ 
และระดับช้ันภำยในโรงเรียน เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดให้มีกำรประชุม กำรนิเทศเพื่อพัฒนำบุคลำกร 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ 
ในกำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำรเรียนกำรสอนคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ 
 
            ๒. ผลการด าเนินงาน 
           จำกกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กจิกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพื่อพัฒนำให้ครูกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ สง่ผล 
             มีกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของสถำนศึกษำที่เน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้  
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถแสดงออก สรปุองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ ระดบั ดีเลิศ   



๔๖ 

             มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรยีนรู้ และมีกำรใช้แหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญำท้องถ่ิน
อย่ำงเหมำะสม 
             ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้ำงบรรยำกำศที่ดี และผูเ้รียน
สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน 
             โรงเรียนมกีำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม 
เพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู ้
             ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

จัดกำรเรียนรู ้
ผ่ำนกระบวน 
กำรคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต 

๑.๑ กิจกรรมนทิรรศกำรสู่งำนอำชีพ - นักเรียนโรงเรียนเมอืงเชลียง จ ำนวน  
๑,๓๕๑ คน 
- นักเรียนมีทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ ๙๐ 
- นักเรียนมีควำมพยำยำมอดทนในกำรท ำงำน
จนส ำเรจ็ร้อยละ ๙๐ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
ร้อยละ ๙๓ 
- ส่งเสริมผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 
ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร กำรเลือกอำชีพ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์อย่ำงเต็มศักยภำพ ร้อยละ ๙๐ 

๑.๒ กิจกรรมนทิรรศกำรวิชำกำร ๑. ด้ำนปริมำณ 
- ครูทุกกลุ่มสำระฯ 
- นักเรียนทุกห้องเรียน 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- ครูจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
ทุกกลุม่สำระฯแสดงผลงำน ระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 
ทั้งบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชนและองค์กรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง รอ้ยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนน ำเสนอผลงำนวิชำกำร 
โครงงำนคุณธรรม ผ่ำนเกณฑ์รอ้ยละ ๑๐๐ 



๔๗ 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 ๑.๖ กิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำ

พอเพียงเป็นแหลง่เรียนรู้ตำมหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้ำนกำรศึกษำ 

๑. ด้ำนปริมำณ  
- พัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนทุกคน ศึกษำแหลง่เรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนทุกคน ได้เข้ำศึกษำแหลง่เรียนรู ้
ตำมแนวพระรำชด ำรเิศรษฐกจิพอเพียง 
๒. ด้ำนคุณภำพ  
- นักเรียน มีคุณลักษณะตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนและครูมีวิถีกำรด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง ร้อยละ ๑๐๐ 
- โรงเรียนมีครูและนักเรียนแกนน ำ 
ร้อยละ ๑๐.๖๘ 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถเป็นต้นแบบ 
ให้กับชุมชนและสถำนศึกษำใกลเ้คียงได้ 

๑.๗ กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนคร ู

ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๖.๐๐ และประเด็นคือ   
- ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๓๗.๕๐ ระดับปำนกลำง  
ร้อยละ ๕๕.๓๐ 
- ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๘.๕๐ 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ ๑.๕๐ 



๔๘ 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๒. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
แหล่งเรียนรู ้
ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู ้

๒.๑ กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนคร ู

ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๖.๐๐ และประเด็นคือ   
- ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๓๗.๕๐ ระดับปำนกลำง  
ร้อยละ ๕๕.๓๐  
- ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๘.๕๐ 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ ๑.๕๐ 
- ครูจัดกำรเรียนกำรสอนใช้สือ่ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๙.๕๐  ระดับปำนกลำง  
ร้อยละ ๑๐.๕๐ 

 
 

๒.๒ กิจกรรมทัศนศึกษำ 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
๑. ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
โรงเรียนเมืองเชลียง จ ำนวน ๒๕๙ คน  
ไปทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้นอกสถำนที ่
ตำมก ำหนด 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
ที่ไปศึกษำแหลง่เรียนรู้นอกสถำนที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
สำมำรถน ำสิ่งทีเ่รียนรู้มำประยกุต์ใช้ 
ในกำรประกอบอำชีพได้ ร้อยละ ๙๐.๕๐ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
มีจิตส ำนึกอนุรกัษ์และภูมิใจในแหลง่เรียนรู้ 
ใกล้บ้ำนทีม่ีคุณค่ำ ร้อยละ ๙๐.๕๐ 

  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  
๑. ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒  
โรงเรียนเมืองเชลียง จ ำนวน ๒๖๖ คน  
ไปทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้ตำมก ำหนด 
 ๒. ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒  



๔๙ 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
  ที่ไปศึกษำแหลง่เรียนรู้นอกสถำนที่ได้รับ

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒  
มีนิสัยใฝรู่้ใฝเ่รียน ร้อยละ ๙๘.๐๐ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒  
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  
ร้อยละ ๙๘.๐๐ 

  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  
๑. ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
โรงเรียนเมืองเชลียง จ ำนวน ๒๕๘ คน  
ไปทัศนศึกษำแหลง่เรียนรู้ตำมก ำหนด 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
ได้ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำน
ที่แหลง่เศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

 มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  
๑. ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
โรงเรียนเมืองเชลียง จ ำนวน ๒๑๒ คน  
ศึกษำแหล่งเรียนรู้ตำมก ำหนด 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ ๙๐.๕๐ 
- นักเรียน สำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนรู ้
มำประยกุต์ใช้กับตนเอง ร้อยละ ๙๐.๕๐ 
- นักเรียน มจีิตส ำนึกอนุรกัษ์และภูมิใจ 
ในแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณค่ำของไทย  
ร้อยละ ๙๐.๕๐ 

  มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
๑. ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๕  
จ ำนวน ๑๗๘ คน ได้ศึกษำแหล่งเรียนรู้ตำม
ก ำหนดกำร 
๒. ด้ำนคุณภำพ  



๕๐ 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
- นักเรียนที่เข้ำร่วมทัศนศึกษำ มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในแหลง่เรียนรู้  
- นักเรียน สำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มำ
ประยุกต์ใช้กบัตนเอง ร้อยละ ๙๓.๐๐ 
- นักเรียน มจีิตส ำนึกอนุรกัษ์และภูมิใจ 
ในแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณค่ำของไทย 
ร้อยละ ๙๓.๐๐ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
๑. ด้ำนปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖  
โรงเรียนเมืองเชลียง ศึกษำแหลง่เรียนรู้ 
จ ำนวน ๑๗๘ คน 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- นักเรียน มีพึงพอใจกจิกรรม รอ้ยละ ๙๖.๐๐ 
- นักเรียน สำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนรู ้
มำประยกุต์ใช้กับตนเอง ร้อยละ ๙๖.๐๐ 
- นักเรียน มีจิตส ำนึกอนุรกัษ์และภูมิใจ 
ในแหล่งเรียนรู้ทีม่ีคุณค่ำของไทย 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

๓. มีกำรบรหิำร
จัดกำรช้ันเรียน
เชิงบวก 

๓.๑ กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนคร ู

ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๖.๐๐ และประเด็นคือ   
- ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ  ๓๗.๕๐ ระดับปำนกลำง  
ร้อยละ ๕๕.๓๐ 
- ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๘.๕๐ 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ ๑.๕๐ 
- ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมสี่วนร่วม
ในกำรจัดกจิกรรมระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 
- กำรจัดช้ันเรียนทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ระดับด ี
ข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 
- กำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรเสริมแรงนักเรียน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูกบันักเรียน นักเรียน 
กับนักเรียนระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๑๐๐ 



๕๑ 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
๔. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน 

๔.๑ กิจกรรมพัฒนำระบบงำนวัดผล 
   - พัฒนำครูด้ำนกำรวัดผล 
   - พัฒนำและปรบัปรุงระบบ    
     สำรสนเทศออนไลน ์
   - กำรบริกำรด้ำนผลกำรเรียน 

๑. ด้ำนปริมำณ 
- ครูผู้สอนทกุคนมีกำรวัดและประเมินผล 
ด้วยวิธีที่หลำกหลำยและถูกตอ้ง 
- ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้
โปรแกรม SGS 
- งำนวัดผลจัดท ำข้อมลูผลกำรเรียน 
ของนักเรียนครบตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- ครูผู้สอนวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีกำร 
ที่หลำกหลำยและถูกต้อง ร้อยละ ๙๐ 
- ครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้
โปรแกรม SGS 
- โรงเรียนมีข้อมลูผลกำรเรียนของนักเรียน 
ครบตำมที่ สพฐ.ก ำหนด 

๕. มีกำร
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพฒันำ
และปรับปรงุกำร
จัดกำรเรียนรู ้

๕.๑ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ๑. ด้ำนปริมำณ 
- ครูและบุคลำกรได้รบักำรพฒันำคิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.ครูและบุคลำกรแสวงหำควำมรู้และกำรสร้ำง
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) จัดให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่มสำระ 
และระดบัช้ันคิดเป็น รอ้ยละ ๑๐๐ 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
- ครูและบุคลำกรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
เหมำะสม และมสีมรรถนะเหมำะสมบทบำท
หน้ำที ่
- ครูและบุคลำกรมผีลกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน 
ระดับด ี

๕.๒ กิจกรรมนทิรรศกำรวิชำกำร ๑. ดำ้นปริมำณ 
    - ครูทุกกลุม่สำระฯ 
๒. ด้ำนคุณภำพ 
    -  ครูจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
        ทุกกลุ่มสำระฯแสดงผลงำน ระบบ 
กำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทัง้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชนและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๓. จุดเด่น 
        กำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมแตกต่ำงของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญมีกำรส่งเสริม
กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ส่งเสริมนักเรียนเข้ำแข่งขันในโอกำสต่ำงๆ  ทั้งภำยใน 
และภำยนอกสถำนศึกษำทุกกลุ่มสำระ  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับแหล่งเรียนรู้
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เนื่องจำกกำรรับรู้ของผู้ เรียนร้อยละ ๗๐ ได้จำกกำรกำรลงมือปฏิบัติ  
ดังนั้นกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำมเพียงพอและมีคุณภำพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นอีกทำงหนึ่ง
ส ำหรับกำรส่งเสริม  ศักยภำพของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสำระได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของผู้เรียนโดยอำศัยแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้ำงข้ึน  และแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำและ  ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
และกำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ   ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้ผลสัมฤทธ์ิ  
ทำงกำรเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน 
 

           ๔. จุดควรพัฒนา 
           ครูควรท ำกำรวิเครำะห์หลักสูตร ตำมสำระกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดเนื้อหำ ช่วงเวลำกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ให้ชัดเจน เสนอให้ผู้ปกครองรับทรำบ เพื่อที่ผู้ปกครองจะใช้เป็นคู่มือประกอบในกำรติดตำม ทบทวน  
เสริมควำมรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละสัปดำห์ 
           ครูพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสง่กำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนใหเ้กิดกำรเรยีนรู้
สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
          ๕. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
โครงกำรนิทรรศกำรวิชำกำร 
โครงกำรนิทรรศกำรสูง่ำนอำชีพ 
โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศและอินเตอรเ์น็ตโรงเรยีน 
โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 
โครงกำรสง่เสรมิกำรเรียนรู้จำกแหล่งกำรศึกษำนอกสถำนศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำตำมระบบวัดผล 
โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำร 
ฯลฯ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
           จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเรจ็ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรปุว่ำได้ระดับยอดเยี่ยม ทัง้นี้ เพรำะ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับดีเลิศ 
                ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภำพของผู้ เรียน มีผลประเมินในรำยมำตรฐำน อยู่ในระดับดีเลิศ สถำนศึกษำ 
มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย ส่งผล       
        กำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียนคือ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร  
และกำรคิดค ำนวณ สูงกว่ำ เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด มีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมควำมรู้ด้วยตนเองและท ำงำนเป็นทีมมำใช้ในกำรสร้ำง
สิ่งใหม่  สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำตนเองและสังคม ในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
และมีคุณภำพ    มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และผู้เรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติสูงข้ึน   
มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึนและกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
         ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และจิตส ำนึก  
ตำมสถำนศึกษำก ำหนด เป็นแบบอย่ำงได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม  มีควำมภูมิใจในท้องถ่ิน  
เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปญัญำไทย  นักเรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย เช้ือชำติ  ศำสนำ  ภำษำ  วัฒนธรรม  ป ระเพณี 
(อย่ำงหลำกหลำย)มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้ำนอำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ  
ที่เหมำะสมกับช่วงวัยสูงกว่ำเกณฑ์ที่สถำนศึกษำต้ังเป้ำไว้   
         มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
         สถำนศึกษำมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร  
ของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ เป็นไป ได้ในกำรป ฏิบัติ  ทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลง   
มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน มีประสิทธิภำพส่งผลต่อคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
และเป็นแบบอย่ำงได้ มีบริกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำน เช่ือโยงวิถีชีวิตจริง  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพสอดคล้องควำมต้องกำรของครู
และสถำนศึกษำและจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำงำนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคม 
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำมปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
               มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถแสดงออก สรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตจริงได้มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
อย่ำงเหมำะสม  ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้ำงบรรยำกำศที่ดี และผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริมเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความตอ้งการช่วยเหลอื 
 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญของสถำนศึกษำจะต้องน ำไป
วิเครำะห์ สังเครำะห์เพื่อสรุปน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ(๓ -๕ ปี ) และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดั งนั้น  
จำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนำ  
ของแต่ละมำตรฐำนพร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตและควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน     
   - ผู้ เรี ยนมี ควำมสำมำรถในกำรอ่ ำน  กำร เขียน  
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ มีควำมสำมำรถในกำรคิด
จ ำแนก  แยกแยะ ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง พิ จำรณ ำ 
อย่ำงรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสิ นใจ  
มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
อย่ ำงมี เห ตุผล  สำมำรถใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ 
เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อพัฒนำตนเองและสังคม ในกำร
ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีคุณภำพผู้เรียนมีควำมรู้
ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำ
ต่อในระดับช้ันที่สูงข้ึนและกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
  - ผู้ เรี ย น คุณ ลั กษ ณ ะที่ พึ งป ระส งค์ ขอ งผู้ เรี ย น 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตส ำนึก
ตำมสถำนศึกษำก ำหนด เป็นแบบอย่ำงได้  โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำมมีควำมภูมิใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญำไทยนักเรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
ในด้ำนเพศ  วัย เช้ือชำติ  ศำสนำ ภำษำ  วัฒนธรรม  
ประเพณี (อย่ำงหลำกหลำย)พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้ำนอำรมณ์  สังคม และ
สติปัญญำ ที่เหมำะสมกับช่วงวัย  

คุณภาพของผู้เรียน     
 - นั ก เรี ย น มี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท ำ ง ก ำ ร เรี ย น 
ไม่ถึงเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 - ผู้ปกครองบำงคนมีรำยได้น้อยต้องไปท ำงำน
ต่ำงจังห วัด บำงคนนิยมไปท ำงำนต่ำง ถ่ิน 
ท ำให้นักเรียนขำดคนดูแล ขำดควำมรับผิดชอบ 
ในกำรเรียน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
- วิถีชีวิตของคนในชุมชนบำงเรื่องนักเรียน
น ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรเรียนรู้และปฏิบัติตน 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
- ค่ำนิยมด้ำนวัตถุท ำให้นักเรียนมีกำรใช้จ่ำย 
ที่ฟุ่มเฟือย 
 



๕๕ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ     
 - โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี เพื่อให้
ทุกฝ่ ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้ำหมำย ที่ ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่สอดคล้อง
กับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร
พัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำวิชำกำรที่ เน้น คุณภำพผู้ เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ  
 - ครูผู้สอนพัฒนำเพื่อควำมเช่ียวชำญ  สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมประเมินผล    
- จัดสภำพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำรและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
- กำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในกำรรวบรวมข้อมูล  
เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
- กำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมแตกต่ำง
ของผู้ เรียนและเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรส่งเสริม 
กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร ส่งเสริมนักเรียนเข้ำแข่งขันในโอกำสต่ำงๆทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำทุกกลุ่มสำระ   
- ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียน โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับแหล่ งเรียนรู้ 
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
แหล่งเรียนรู้ให้มีควำม เพียงพอและมีคุณภำพ  
- ก ลุ่ ม ส ำ ระ ได้ จั ดท ำ โค ร งก ำร พั ฒ น ำ ศัก ยภ ำพ 
- กำรตรวจสอบและประเมิ นควำมรู้ ควำม เข้ำใจ 
ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ    
- ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่ อพัฒ นำและปรับปรุงกำรจั ดกำรเรียนรู้ ซึ่ งกำร
ด ำเนินกำรดั งกล่ ำวท ำให้ผลสัมฤท ธ์ิทำงกำรเรียน 
ของผู้เรียนสูงข้ึน 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ     
- จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ศิษย์ เก่ ำ ชุมชน มีส่ วนร่วมในกำรพัฒ นำ 
กำรเรียนกำรสอน เช่น กำรพัฒนำด้ำนอำคำร
สถำนที่และพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำม
เช่ียวชำญในกำรจัดกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
- กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบันมีควำมทันสมัยและน ำไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ 
- ครูควรท ำกำรวิเครำะห์หลักสูตร ตำมสำระ
กำรเรียนรู้ โดยก ำหนดเนื้อหำ ช่วงเวลำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรูใ้ห้ชัดเจน เสนอให้ผู้ปกครอง
รับทรำบ  เพื่ อที่ ผู้ ปกครองจะใช้ เป็ น คู่มื อ
ประกอบในกำรติดตำม ทบทวนเสริมควำมรู้
ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละสัปดำห์ 
- ครูพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งกำรพัฒนำศักยภำพของ
นักเรียนให้เกิดกำรเรียนรู้สร้ำงองค์ควำมรู้ที่ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 



๕๖ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้น
กำรพัฒนำผู้เรียน ใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัย เป็นฐำนคิด
ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำให้
บรรลุ เป้ ำหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
ทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ 
- สถำน ศึกษำมี ก ำรก ำห นดมำตรฐำนกำร ศึกษ ำ 
ของสถำนศึกษำ จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมิน คุณ ภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำร ศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยใน
และภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

- สง่เสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนมำกขึ้น 
- ควรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
ให้ มี ค วำม เข้ม แ ข็งมี ส่ วนร่ วมรับ ผิ ดชอบ 
ต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - ครูพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีควำมตั้งใจมุ่งมั่น ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มเวลำและควำมสำมำรถ  มีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำ
บริบทและภูมิปัญญำของท้องถ่ินมำบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้ ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่ งเน้น 
กำรพัฒนำกำรเรียนรูข้องผูเ้รยีน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 
ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำ 
ที่ ตน รั บ ผิ ด ชอบ  แล ะใช้ผล ในกำรป รับ ก ำรสอน 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิก 
ที่ดีของสถำนศึกษำครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำ 
ที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ     
- ครูควรมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ครูออกแบบ 
แ ล ะ ก ำ ร จั ด ก ำ ร เรี ย น รู้ ที่ ต อ บ ส น อ ง 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำร 
ทำงสติปัญญำ  
- ควรสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ 
ได้ด้วยตนเอง ควรนิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำม
ตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
- ควรสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้กำรเรียนรู้ 
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองได้ 



๕๗ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      - พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและผลกำรระดับชำติให้สูงข้ึน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์  
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ โดยมีกำรประเมินผลและด ำเนินกำรแก้ไขเป็นประจ ำ 
 - ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมร่วมกันมำกข้ึน เช่น  
จัดท ำโครงงำนระดับหอ้งและประกวดโครงงำน ทั้งโครงงำนวิชำกำรและโครงงำนอำชีพ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
กำรวำงแผนและคิดแก้ปัญหำร่วมกัน ก ำหนดให้แต่ละกลุ่มสำระสอดแทรกกระบวนกำรคิดไปกับกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ  
 - ครูควรมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ  
 - โรงเรียนมีกำรสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุ ปควำมรู้ 
ได้ด้วยตนเอง ควรนิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน  
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 - พัฒ นำสื่ อและเทคโนโลยี สำรสนเทศที่ เอื้ อ ให้ ผู้ เรียน เรียนรู้ ด้ วยตนเองและห รือ เรียนรู้  
แบบมีส่วนร่วม มีกำรส ำรวจสื่อสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของครูและผู้เรียน 
 - โรงเรียนส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และควร 
มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ และน ำควำมรู้ไปใช้พร้อมทั้งกำรประเมินหรือบันทึกหลักฐำนร่องรอยกำรด ำเนินงำน 
 - จัดอบรมครูเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับกำรก ำหนดเป้ ำหมำยโครงกำร และให้ครู 
และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร เพื่อให้เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินงำนโครงกำรได้บรรลุ  
ตำมเป้ำหมำย  
  
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

  - ขอควำมสนับสนุนในด้ำนองค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  
  ในกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 - งบประมำณในกำรพัฒนำระบบ ICT ในโรงเรียนให้มีควำมทันสมัย และรองรับกำรใช้งำนได้ 
อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำรของบุคลำกรในโรงเรียน 
 - งบประมำณในกำรจัดติดต้ังระบบต่ำงๆ ในหอประชุม 
 - งบประมำณ ด้ำนกำรพัฒ นำบุ คลำกรในกำรช่วยเหลือนั ก เรียนทั้ งระบบ  ด้ำนกำรเรียน  
และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ประกำศโรงเรียนเมืองเชลียง 
เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
--------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเมืองเชลียง  อ ำเภอศรสีัชนำลัย  จังหวัดสุโขทยั มีภำรกิจจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ข้ันพื้นฐำน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียน 
พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมอืส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึง่คุณลักษณะตำมที่หลักสูตรก ำหนดและเป็นไปตำมเจตนำรมณ์
วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและ
ขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแผนปฏิบัติประจ ำปี เพื่อพฒันำสู่คุณภำพทัง้ระบบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 โรงเรียนเมืองเชลียง จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนตำมข้อ ๑๔(๑)  
และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ึนเป็น
มำตรฐำนกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และมำตรฐำนกำรศึกษำประกันกำรศึกษำ 
ข้ันพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ครอบคลุมสำระกำรเรยีนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทัง้สอดคล้องกับ
ศักยภำพของนักเรียน ชุมชนและท้องถ่ิน ส ำหรับใช้ด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
โรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็นพจิำรณำตำมกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนเมอืงเชลียง จงึได้ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยปฏิรปูระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จำกประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดบัปฐมวัย ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ ำนวน ๓ มำตรฐำน ดังต่อไปนี ้
 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

  ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

  ๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
      และแก้ปัญหำ 

  ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 



๖๑ 

 

  ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

  ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีตอ่งำนอำชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

  ๑) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

  ๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

  ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบรหิำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและ 
                ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมทีเ่อื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดเรียนรู ้
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิรงิและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีกำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนำและปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรตัง้แต่เริม่ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

   ประกำศ ณ วันที่ ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

     (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ   ทรัพยป์ระชำ) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง 
 
  
 

       (นำยเกตุ  วงศ์จันทรมณี) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 

 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

  ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 

  ๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
      และแก้ปัญหำ 

  ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

  ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

  ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีตอ่งำนอำชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

  ๑) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

  ๒) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

  ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 ๒.๒ มีระบบบรหิำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและ 
                ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมทีเ่อื้อต่อกำรจดักำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิรงิและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีกำรบรหิำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนำและปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------------- 
 ตำมที่มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรือ่งให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดบัปฐมวัย ระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
และระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖ 
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองเชลียงจงึปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ข้ันพื้นฐำนและกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งครูและบุคลำกรภำยในโรงเรียนผูป้กครอง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 เพื่อใหก้ำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรยีนเมืองเชลียงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนจึง
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพฒันำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ตำมเอกสำรที่แนบท้ำยประกำศนี้ เพื่อเป็นเป้ำหมำยในกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 ประกำศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
      
 
 
 

     (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ   ทรัพยป์ระชำ) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง 
 
  
 

       (นำยเกตุ  วงศ์จันทรมณี) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

การตั้งค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร  
และกำรคิดค ำนวณ 

1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสือ่สำร 
และกำรคิดตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ร้อยละ ๗๐ 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
และแก้ปญัหำ 

2) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้
เหตผุลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแกป้ัญหำอย่ำงมเีหตผุล 

3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 3) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมควำมรู้
ด้วยตนเองและท ำงำนเป็นทมีมำใช้ในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ  

4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

4)  ผู้เรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อกำรสื่อสำร เพื่อพฒันำตนเองและสังคม  
ในกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีคุณภำพ 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 5)  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตร
สถำนศึกษำในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 60 โดย 
กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ     
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ       
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ  
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
และผูเ้รียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติสงูข้ึน 

6)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 6) ผู้เรียนมีควำมรูท้ักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำร   
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับช้ันทีสู่งข้ึน  
และกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
 



๖๖ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ค่าเป้าหมาย 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียนร้อยละ ๘๐  
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตส ำนึกตำมสถำนศึกษำก ำหนด เป็นแบบอย่ำงได้  
โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำม 

2)  ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 2)  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่ำของ
ควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนรุักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปญัญำไทย 

3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

 3) นักเรียนยอมรับและอยูร่่วมกันบนควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย เช้ือชำติ  ศำสนำ  
ภำษำ  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่ำงหลำกหลำย) 

4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 4)  ผู้เรียนร้อยล่ะ ๗๐ มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย
แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี รวมไปถงึด้ำนอำรมณ์  สังคม 
และสตปิัญญำ ที่เหมำะสมกบัช่วงวัย 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกจิชัดเจน 
สอดคล้องกบับริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร
ของชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ  
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภำพสง่ผลต่อคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นแบบอย่ำงได้ 

2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรทีเ่น้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

2.3 สถำนศึกษำบริกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพฒันำกำร
หลักสูตร กจิกรรมเสรมิหลักสูตรทีเ่น้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำน เช่ือโยงวิถีชีวิตจริง   

2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำง
วิชำชีพ 

2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำง
วิชำชีพสอดคล้องควำมต้องกำรของครูและถำนศึกษำ
และจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำงำน 

2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมเอื้อตอ่
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และมีควำม
ปลอดภัย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่สนบัสนุนกำร
บรหิำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกบัสถำนศึกษำ 
 



๖๗ 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าเป้าหมาย 
 

3.1  จัดกำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1  มีกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของสถำนศึกษำที่เน้นให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ
สำมำรถแสดงออก สรปุองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีำรสนเทศและแหลง่เรียนรู้ 
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้

3.2 มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำร
เรียนรู้ และมีกำรใช้แหลง่เรียนรู้และภูมปิัญญำท้องถ่ิน
อย่ำงเหมำะสม  

3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 3.3  ครูผู้สอนมีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้ำงบรรยำกำศที่ดี และผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อกำรเรียน  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ 
และน ำผลมำพฒันำผูเ้รียน 

โรงเรียนมกีำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ และให้ข้อมลูสง่เสรมิ
เพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู ้

3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ
เพื่อพฒันำและปรบัปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3.5  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมลู
สะท้อนกลบัเพือ่พัฒนำและปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 
  
 ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ ๑๘๘/๒๕๖๒เรื่องแต่งตัง้บุคลำกรก ำกบัและจัดเก็บข้อมลูกำรปฏิบัตงิำน
โรงเรียน ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 
--- 
 

ค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ที่ ๑๘๘/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรก ากับและจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                 

               เพื่อให้กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ ๓๙  วรรคหน่ึงและ(๑)(๒)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร  กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ 
ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ (๑)(๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ก ำกับและจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนโรงเรียน 
เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ดังต่อไปน้ี 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

  ๑.๑ นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ    ประธำนกรรมกำร 

  ๑.๒ นำยอรุณ  หอมชื่น     รองประธำนกรรมกำร 

  ๑.๓ นำยเรวัตร  น้อยวงศ์     กรรมกำร 

  ๑.๔ นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว    กรรมกำร 

  ๑.๕ นำงเจียม  ระวังภัย      กรรมกำร 

  ๑.๖ นำยธีรำวุธ  จูเปีย     กรรมกำร 

  ๑.๗ นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๑.๘ นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๑.๙ นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่ ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรด ำเนินงำน 

๒. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๓. แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นลุล่วงไปด้วยดี 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานระบบประกนัคณุภาพภายใน ประกอบด้วย 

  ๒.๑ นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๒ นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์    รองประธำนกรรมกำร 

  ๒.๓ นำงวำลี  เนียมถำวร     กรรมกำร 

  ๒.๔ นำงสำวกนกพร  นวมนำค    กรรมกำร 

  ๒.๕ นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร    กรรมกำร 

  ๒.๖ นำงสำวประนอม  จะปิน     กรรมกำร 

  ๒.๗ นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย     กรรมกำร 

  ๒.๘ นำงสำวหยำดพิรุณ  กำกะทิง    กรรมกำร 

  ๒.๙ นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  รับผิดชอบเก่ียวกับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับงำนประกันคุณภำพ 
ดังต่อไปน้ี 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบและมีแผนกำรด ำเนินงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
๒. จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมำตรฐำนของหน่วยงำนต้นสังกัด  

             /๓. ด ำเนินงำนไปสู่มำตรฐำน.. 



๗๐ 

๓. ด ำเนินงำนไปสู่มำตรฐำนที่ก ำหนด 

   ๔. ประเมินคุณภำพภำยใน และจัดรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนประจ ำปีเผยแพร่ต่อสำธำรณชน  

๕. น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนอย่ำงต่อเน่ือง  

๖. รวบรวม/จัดเก็บ/จัดท ำข้อมูลเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก 

๗. ประสำนงำนกับทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 

๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓. คณะกรรมการก ากับดูแลการจัดเก็บข้อมูลรายมาตรฐานและจดัเก็บข้อมูลรายประเด็น  ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

              ประเด็นที่ ๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

              ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ/นำยอรุณ  หอมชื่น/นำงเจียม  ระวังภัย 

     ๑. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ 
                           ของแต่ละระดับชั้น 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

    นำงพชรภรณ์  ประชัน 

นำยฉัตรชัย  ศรีสมบูรณ์ 

นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนดี 
นำยวรดิฐ  เกิดผล     
นำยปกครอง  ศรีสุวรรณ 

นำงศุทธวีร์  เกิดผล 

นำงอรนุช  จูเปีย 

นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ     
นำงชมัยพร  วงศ์จันทรมณี 

นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ 

นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี 
นำงสำวสุลีวัลย์  เกิดผล 

นำงสำวธนำภรณ์  ค ำแอ่ง 
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  

              และแก้ปัญหำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำงรุ่งฤดี  ทองแซม 

นำงสำวลัดดำวัลย์  ขวัญนำค 

นำงสำววรรษชล  เผ่ำวงค์  
นำงสำววรวรรณ  ส ำอำงค์ 
นำงสำวนิตยำ  นภำกำศ 

นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว 

นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 

นำงสำวพิชญำ  จันตะมำ 

        /๓. มีควำมสำมำรถ.... 



๗๑ 

๓. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล 

นำยสมโภชน์  ดีเอ่ียม 

นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

นำยชำญวิทย์  เซ่ียงจ๊ง 
นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ   
นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี  
นำงสำวเบญจวรรณ  ขยำ 

  ๔. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร 

นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย 

นำงสำวภรณ์ชนก  แก้วภูสี 
นำงสำวกนกพร  นวมนำค 

นำงสุพัตรำ  จ่ันจีน 

นำงพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ 

นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ 
  ๕. มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล 

นำยสมโภชน์  ดีเอ่ียม 

นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

       /นำยชำญวิทย์... 



๗๒ 

นำยชำญวิทย์  เซ่ียงจ๊ง 

นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 

นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี    
นำยเดชำ  เทพำค ำ 

นำงสำวเบญจวรรณ  ขยำ 

  ๖. มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยปิยะ  อุดมมงคล  
นำยสันติภำพ   อุดมมงคล 

นำงกำญจนำ  จิตประสำร 

ประเด็นที่ ๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำยเรวัตร  น้อยวงศ์/นำงสำวไฉน  อรุณเกล้ำ/นำงเจียม  ระวังภัย 

๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำววรรษชล  เผ่ำวงค์ 
นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำยวรำศิลป์  อุ่มมี 

นำยวำทิต  ยำน้อย       
นำยณัฐพันธ์  จันดี 
นำยชโลทร  จันทร์น้ ำท่วม 

นำยณรงค์  ขอสุข 

นำงฉัตรนฤมล  เหรำ     
นำยพนม  หวำดเพ็ชร 

๒. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำววรีวรรณ  โขนงนุช 

                      นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงประภำวดี  ทองเวียง 

นำยวสันต์  งำมดี 
นำยชำญวิทย์  เซ่ียงจ๊ง      
นำยบรรจง  โต๊ะถม 

นำยประดิษฐ์  ท่ำชัย 

นำงน่ิมนวล  ขอบเหลือง 

นำยภำณุพงศ์  ข้ำงจะงำม 
นำยธวัชชัย  ผำเพียว    
 

     /๓. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน... 



๗๓ 

๓. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวมินตรำ  คู่นพคุณ 

นำยประกิต  โฆสิต 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำยอนุวัฒน์  วงศ์จันทร์มณี 

นำยคมกริช  แหงมปำน 

นำยเอกวัตร  แนมมณี 
นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ 

นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ    
๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวมินตรำ  คู่นพคุณ 

นำยประกิต  โฆสิต 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำยอนุวัฒน์  วงศ์จันทร์มณี 

นำยคมกริช  แหงมปำน 

นำยเอกวัตร  แนมมณี 

นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ 
นำงสำวธนิตำ  ทำนศรีชำติ    

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ประเด็นที่ ๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำยธีรำวุธ  จูเปีย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ 
นำงอภิรมย์ฤดี  อบเชย 

นำงสำวหยำดพิรุณ  กำกะทิง         
            ประเด็นที่ ๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำยธีรำวุธ  จูเปีย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ 

นำงพิชชำกร  มูลปำนันท์ 
นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ 

นำงสำวหยำดพิรุณ  กำกะทิง         
ประเด็นที่ ๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

                          และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำงเจียม  ระวังภัย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล  นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล       
นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

          /นำงเฉลียว...   



๗๔ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

นำยชำญวิทย์  เซ่ียงจ๊ง 

นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 

นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 

นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี    
ประเด็นที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว 

   นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ 

   นำงอรนุช  จูเปีย 
นำงสำวนิภำวรรณ  รื่นรมย์ 
นำงสำวนิธินันท์  เกตุแก้ว 

นำงสำวนิตยำ  นภำกำศ 

นำงสำวธนำภรณ์  ค ำแอ่ง     
ประเด็นที่ ๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ิ        
 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ิ 

นำงพวงเพชร  แก้วเกต 

นำยประพนธ์  อ่อนพรม 

นำยวีระยุทธ  ล ำดับ 

นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ 

นำงสำวเกศรินทร์  พลเลิศ 

นำงสำวปำรณัท  วงค์รำษฎร์ 
นำงรวีวรรณ  เก้ือกูล 

ประเด็นที่ ๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำยเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ิ        
 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงพวงเพชร  แก้วเกต 

นำยประพนธ์  อ่อนพรม 

นำยวีระยุทธ  ล ำดับ 

นำยเอกลักษณ์  พลเลิศ 

นำงสำวเกศรินทร์  พลเลิศ 

นำงสำวปำรณัท  วงค์รำษฎร์ 
นำงรวีวรรณ  เก้ือกูล     /มำตรฐำนที่ ๓... 



๗๕ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

   ประเด็นที่ ๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/ นำงเจียม  ระวังภัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงสำวศรันยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล       
นำยสมโภชน์  ดีเอ่ียม 

นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 

นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
นำยภำณุพงศ์  ข้ำงจะงำม 

นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 

นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี    
   ประเด็นที่ ๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/ นำงเจียม  ระวังภัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล  

นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงพวงเพชร  แก้วเกต 

นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล       
นำยสมโภชน์  ดีเอ่ียม 

นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

นำยชำญวิทย์  เซ่ียงจ๊ง 

นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 

นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
       /นำยภำณุพงศ์… 



๗๖ 

นำยภำณุพงศ์  ข้ำงจะงำม 

นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ    
นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี 

 

   ประเด็นที่ ๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

   ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/นำงเจียม  ระวังภัย  
 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 

นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล       
นำยสมโภชน์  ดีเอ่ียม 

นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

นำยชำญวิทย์  เซ่ียงจ๊ง 

นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 

นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 

นำยเอกรัฐ   ตรองบุญมี    
   ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

          ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น/ นำงเจียม  ระวังภัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 

นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี 

นำงสำวพิชญำ  จันตะมำ 

นำยเดชำ  เทพำค ำ 

นำงสำวเบญจวรรณ  ขยำ 

       /ประเด็นที่ ๕... 



๗๗ 

   ประเด็นที่ ๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   ผู้ดูแลกำรจัดเก็บข้อมูล : นำยอรุณ  หอมชื่น / นำงเจียม  ระวังภัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงเจียม  ระวังภัย 

นำงสุนทรีรัตน์  มหำปัญญำวงศ์ 
นำงสำวศรัณยำ  กลีบธง 

นำงนภสร  รมณียกุล       
นำยสมโภชน์  ดีเอ่ียม 

นำงสำวแสงเดือน  พลมำก 

นำยไพรัตน์  พลอยเจริญ 

นำงเฉลียว  พลอยเจริญ 

นำยชนินทร์  เกิดผล 

นำงสำวประนอม  จะปิน 

นำยศรำวุฒิ  เนียมหอม 

นำยชำญวิทย์  เซ่ียมจ๊ง 

นำงจุฑำรัตน์  ขอสุข 

นำงสำวร ำพู  ช่ำงไชย  
นำงสำวสุมนมำนต์  อมรมุนีพงศ์ 
นำงสำววรรณรัตน์  หลักแหลม 

นำยภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์ 

นำงสำวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ 

นำยเอกรัฐ  ตรองบุญมี    
ผู้ก ากับดูแลการจัดเก็บข้อมูลรายมาตรฐาน 

 มีหน้ำที่  ก ำกับ ติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลของผู้จัดเก็บข้อมูลให้ตรงกับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำย ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูลรายมาตรฐานและประเด็น 

 มีหน้ำที่ จัดเก็บข้อมูลรำยมำตรฐำนและประเด็นที่ได้รับมอบหมำยให้ตรงกับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำย ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 

 ทั้งน้ีให้ผู้ที่รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัดเต็มควำมสำมำรถให้บังเกิดผลดีและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 

      (นำงสำวจันทร์เพ็ญ   ทรัพย์ประชำ) 
                   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 
 



๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
  
 ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ ๒๗๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 
--- 

ค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ท่ี  ๒๗๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                 

               ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องมีกำรประกันคุณภำพ
ภำย ในส ถำน ศึกษ ำและ เพื่ อ ร ำย งำน ให้ ห น่ วย งำน ที่ เกี่ ย ว ข้ องแล ะป ระชำชน ได้ รับ ท รำบ  เพื่ อ ให้  
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัย
อ ำนำจควำมในมำตรำ ๓๙  วรรคหนึ่งและ(๑)(๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ (๑)(๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนเมืองเชลียง ท ำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพยป์ระชำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยอรุณ  หอมช่ืน     รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยเรวัตร  น้อยวงศ์     กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว    กรรมกำร 
  ๕. นำงเจียม  ระวังภัย     กรรมกำร 
  ๖. นำยธีรำวุธ  จูเปีย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๗. นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๘. นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๙. นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าท่ี ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรด ำเนินงำน 
๒. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. แก้ไขปัญหำทีเ่กิดข้ึนลลุ่วงไปด้วยดี 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพยป์ระชำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยอรุณ  หอมช่ืน     รองประธำนกรรมกำร 
           /๓. นำยเรวัตร... 



๘๐ 

  ๓. นำยเรวัตร  น้อยวงศ์     กรรมกำร 
  ๔. นำงเจียม  ระวังภัย      กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวไฉน  อรุณเกล้ำ    กรรมกำร 
  ๖. นำงพิชชำกร  มูลปำนันท ์    กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้าท่ี  ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
    มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน   
               ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  - ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
  - ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
      และแก้ปัญหำ 
  - ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  - ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  - ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  - ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
  -  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  -  ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
  -  กำรยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  -  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสงัคม 

   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพยป์ระชำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยอรุณ  หอมช่ืน     รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยเรวัตร  น้อยวงศ์     กรรมกำร 

๔. นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว    กรรมกำร 
  ๕. นำงเจียม  ระวังภัย     กรรมกำร 
  ๖. นำยธีรำวุธ  จูเปีย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๗. นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
           /มีหน้ำที่.... 



๘๑ 

   มีหน้าท่ี  ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
       มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร   
  - กำรมีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

  - กำรมีระบบบรหิำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

  - กำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผูเ้รียนรอบด้ำนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
     และทุกกลุม่เป้ำหมำย 

  - กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

  - กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสงัคมทีเ่อื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

  - กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดเรียนรู้ 

   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
  ๑. นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพยป์ระชำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยอรุณ  หอมช่ืน     รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงเจียม  ระวังภัย     กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๖. นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าท่ี  ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคัญ 
  - กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัตจิรงิและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  - กำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  - กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
  - กำรตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  - กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบั เพื่อพฒันำและปรับปรงุ 
     กำรจัดกำรเรียนรู ้
 
 ทั้งนี้ขอใหบุ้คลำกรที่ได้รบักำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
       (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ   ทรัพยป์ระชำ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง 



๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
  
 ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ ๐๙๔/๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 
--- 
 

ค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ท่ี  ๐๙๔/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                 
               เพื่อให้กำรบรหิำรกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ ๓๙  วรรคหนึ่งและ(๑)(๒)แห่งพระรำชบัญญัตริะเบียบบริหำรรำชกำร  
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ (๑)(๖) แหง่พระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งครูและ
บุคลำกรปฏิบัตหิน้ำทีจ่ัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพยป์ระชำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำยอรุณ  หอมช่ืน     รองประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำงสำวจันทนำ  แก่นแก้ว    กรรมกำร 
 ๑.๔ นำงพวงเพชร  แก้วเกต    กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงเจียม  ระวังภัย     กรรมกำร 
 ๑.๖ นำยธีรำวุธ  จูเปีย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๗ นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๘ นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑.๙ นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าท่ี ๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรด ำเนินงำน 
๒. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. แก้ไขปัญหำทีเ่กิดข้ึนลลุ่วงไปด้วยดี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยอรุณ  หอมช่ืน     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยธีรำวุธ  จูเปีย     รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวรัตน์  นพเก้ำ     กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงพิชชำกร มูลปำนันท ์    กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงอภิรมย์ฤดี อบเชย    กรรมกำร 
         /๒.๖ นำงสำวหยำดพริุณ... 
 



๘๔ 

 ๒.๖ นำงสำวหยำดพริุณ เอื้อนจิตร    กรรมกำร 
 ๒.๗ นำงสำวศุภรดำ  ไพรสนธ์ิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒.๘ นำงสำวภัทธิชำ  นนทธิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าท่ี  ติดตำม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมลู สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ตลอดจนเขียนรำยงำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็นข้อมลูในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเมอืงเชลียงและรำยงำนต่อผูเ้กี่ยวข้องต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้ผูท้ี่ได้รับกำรแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำยอย่ำงเครง่ครัดเต็มควำมสำมำรถ ให้บงัเกิดผลดี
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

 สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
       (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ   ทรัพยป์ระชำ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
  

 ผลงำนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน 
โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตาก) 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๖๙ 
ระหว่าง วันท่ี ๒๑ - ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

๑ ภำษำไทย กำรแข่งขัน
วรรณกรรม
พิจำรณ์  
ม.๑ - ม.๓ 

๘๒ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๒ 
 

๑. เด็กหญิงญำณิศำ    
บุญทะวงศ์ 

๑. นำงชมัยพร    
วงศ์จันทรมณี 

  

๒ 
 
 
 
 

ภำษำไทย 
 
 
 
 

กำรแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียน
เรียงควำม)  
ม.๔ - ม.๖ 
 

๘๑ ทอง 
๑๓ 

 
 
 
 

๑. นำงสำววรำภรณ์    
กอนวงศ์ 

๑. นำงสำวศุภรดำ    
ไพรสนธ์ิ 

๓ 
 
 
 

ภำษำไทย 
 
 
 

กำรแข่งขันกำร
ท่องอำขยำน
ท ำนองเสนำะ 
ม.๑ - ม.๓ 
 

๙๓.๒๐ ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 

๑ 

1. เด็กชำยเมฆำ    
จุฑำเศวต 

๑. นำงสุนทรีรัตน์     
มหำปญัญำวงศ์ 

๔ ภำษำไทย กำรแข่งขันกวี
เยำวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสี่
สุภำพ (๔ บท) 
ม.๔ - ม.๖ 
 

๖๕ ทองแดง ๓๒ ๑. นำงสำววิลำสินี    
บรรล ุ

๒. นำงสำวธำรทิพย์    
ห้ำวหำญ 

๑. นำยศรำวุฒิ    
เนียมหอม 

๕ คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิด
เลขเร็ว  
ม.๔ - ม.๖ 
 

๖๒ ทองแดง ๓๕ ๑. นำยธนำกร    
นวลมูล 

๑. นำงจุฑำรัตน์    
ขอสุข 

๖ คณิตศำสตร์ กำรแข่งขัน 
ซูโดกุ  
ม.๑ - ม.๓ 
 

๙๔ ทอง ๔ ๑. เด็กหญิงศุภสุตำ    
หน่อแก้ว 

๑. นำงสำวนิรมล    
แจ่มรัตนโสภิณ 

 
 
 



๘๗ 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
๗ ศิลปะ-

ทัศนศิลป ์
กำรแข่งขันวำด
ภำพระบำยสี 
ม.๑ - ม.๓ 

๗๓ เงิน ๒๒ 
 

๑. เด็กหญิงสุทิดำ    
ท้ำวเทียมวงศ์ 

๑. ว่ำที่ ร.ต.ธวัชชัย    
ผำเพียว 

๘ ศิลปะ-
ดนตรี 

กำรแข่งขัน
เดี่ยวซอด้วง  

ม.๑-ม.๓ 

๘๓.๓๓ ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

๑. ด.ช.ธนำดล    
ลำภเทวี 

1. นำยบรรจง  
โต๊ะถม 

๙ ศิลปะ-
ดนตรี 

กำรแข่งขัน
เดี่ยวซออู ้
ม.๑-ม.๓ 

๘๙ ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

๑. ด.ช.ปิยชนน์    
ทองเวียง 

๑. นำยชำญวิทย์    
เซี่ยงจ๊ง 

๑๐ ศิลปะ-
ดนตรี 

กำรแข่งขัน
เดี่ยวขิม ๗ 

หย่อง  
ม.๑ - ม.๓ 

 

๙๓ ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

๑.เด็กชำยชิตพันธ์    
พะหงษำ 

๑. นำยบรรจง    
โต๊ะถม 

๑๑ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขัน 
กำรสร้ำง Web 
Applications 

ม.๔-ม.๖ 
 

๖๖.๘๐ ทองแดง ๑๐ ๑. น.ส.กชกร     
สังขวุฒ ิ

๒. น.ส.สุภำวด ี
พันล้ ำ 

๑. นำงพิชชำกร    
มูลปำนันท ์

๒. น.ส.เบญจวรรณ    
ขยำ 

๑๒ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขัน 
กำรสร้ำง 

Webpage 
ประเภท Web 

Editor  
ม.๑ - ม.๓ 

 

๘๐ ทอง ๑๒ 1.เด็กชำยกรวิชญ์    
ขอบเหลือง 

2.เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ    
พฤกษ์สุวรรณ์ 

๑. นำงพิชชำกร    
มูลปำนันท ์

๒. นำงอภิรมย์ฤดี    
อบเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
  

ภำพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
 

การแข่งขนัดนตรีไทย 
 
 

 
 

 
 
 
 



๙๐ 

 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
 

การแข่งขนัคอมพิวเตอร ์
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๙๑ 

 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
 

  การแข่งขนัภาษาไทย 
 
 

 
 

 
 



๙๒ 

 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
         

        การแข่งขันวิทยาศาสตร ์
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๙๓ 

 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
 

การแข่งขนัศิลปะ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๙๔ 

 
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

 
 

การแข่งขนัคณติศาสตร ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเมืองเชลียง 

      
 .................................................................................................................................... ............................... 
 
 
                  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเมืองเชลียงได้มีมติเห็นชอบ 
       รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเมืองเชลียง 
       ในวันประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันวันที่ ๒ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)   
 
                                                   (นำยเกตุ   วงศ์จันทรมณี) 
                            ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

ค าน า 
 
                  รำยงำน กำรป ระเมิน ตน เองของสถำน ศึ กษ ำ เป็น กำรสรุปผลกำรจัด กำรศึ กษ ำ 
ของสถำนศึกษำ ที่สะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ซ่ึงเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ
โรงเรียนเมืองเชลียง ได้ด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ที่ผ่ำนมำ  
ได้จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยแบ่งกำรประเมินเป็น ๓ ด้ำน คือ  
                  ๑. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
                  ๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
                  ๓. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
                  ผลกำรวิเครำะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และได้ระบุแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
ในอนำคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ ให้ต้นสังกัดและ
สำธำรณชนได้รับทรำบ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ต่อไป                       
      
 
 
 
                              (ลงชื่อ)    
 
                                                   (นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชำ) 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๙๘ 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง                       หน้า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บทสรุปผู้บรหิำร              ๑ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ           ๔ 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป             ๔ 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ          ๔ 
 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน          ๑๐ 
 ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ       ๑๑ 
 ๑.๕ ข้อมูลผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT)   ๑๔ 
       ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒     
 ๑.๖ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET)     ๑๔ 
 ๑.๗ ข้อมูลกำรใช้แหลง่เรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒    ๑๗ 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ        ๒๒ 
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน         ๒๒ 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน       ๒๒ 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน       ๒๔ 
 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิำรและจัดกำรของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ    ๓๘ 
 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    ๔๔ 

สรปุผลกำรประเมินในภำพรวม         ๕๒ 
ส่วนที่ ๓ สรปุผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ      ๕๔ 
ภำคผนวก            ๕๘ 
 ภำคผนวก ก  ประกำศโรงเรียนเมืองเชลียง        ๕๙ 
                            เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
 ภำคผนวก ข  ค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรก ำกับและจัดเกบ็ข้อมลูกำรปฏิบัตงิำนโรงเรียน   ๖๘ 
 ภำคผนวก ค  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน     ๗๘ 
 ภำคผนวก ง  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ๘๒ 
 ภำคผนวก จ  ผลงำนนักเรียน         ๘๕ 
 ภำคผนวก ฉ  ภำพกิจกรรม         ๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


