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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

นโยบาย 
 ระดับมัธยมศึกษา มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีกรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทำ เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
วิสัยทัศน ์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นโยบาย 
 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ  
3. พฒันาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมสี่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และ

บูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ

ความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย 

และมีคุณภาพ  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และ ความรับผิดชอบสู่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม  
บริบทของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
 

นโยบาย 
1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ

ศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 

3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 

 เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
สุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
6. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของ

สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) 
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7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
บริหารเชิงบูรณาการด้วยนวัตกรรม ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนคุณภาพ มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 

 

นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง 

 

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564 

พันธกิจ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ   
3. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ   
3. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์หลัก 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์รอง 1.1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2  พัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์หลัก 2 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ 
                    มีคุณภาพ 
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กลยุทธ์รอง 2.1  กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน 
2.2  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2.3  ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
      อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

  2.4  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์หลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลยุทธ์รอง 3.1  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
  3.2  จัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3.3  ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์หลัก 4 สนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์รอง 4.1 ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       กระบวนการพัฒนา 
        สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามหลักสูตร  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ครูทุกคน 
ให้มีความสามารถในการหาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด และจัดทำโครงการเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ     
        สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (ภาษาต่างประเทศ) กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาทั้งในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมจัดติวหรือสอนเสริมแก่นักเรียน กิจกรรมฝึกซ้อม
ทักษะทางภาษาแก่นักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมค่ายเยาวชนนักเขียน กิจกรรมค่ายยุวชนรัก
การอ่าน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรม
ปรับพื้นฐาน กิจกรรมชุมนุมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
         สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ จัดแข่งขันความเป็นเลิศภายในโรงเรียน  ส่งเสริมนักเรียนเข้า
แข่งขันความเป็นเลิศกับหน่วยงานภายนอก  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการ 
(วิทยาศาสตร์)  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ (สังคมศึกษา) กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการโดยฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ระดับภาค และประเทศ  การทำโครงงานในกิจกรรมเมืองเชลียง
ปริทรรศน์ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 วันนักประดิษฐ์  โครงการจรวดขวดน้ำ  
กิจกรรมส่งเสริมการคิดและความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น ชุมนุม A-Math  ชุมนุมซูโดกุ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
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การคิดและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมนักวิทย์น้อย  ชุมนุม Science  show ชุมนุมอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
แก้ปัญหา  
          สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  
8 กลุ่มสาระฯกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระฯ  นิทรรศการวิชาการ (โครงงาน)  โครงการนิทรรศการสู่
งานอาชีพมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยมีโครงการจำหน่ายอาหาร 1 ห้องเรียน 1 
ผลิตภัณฑ์ นักเรียนสามารถหาแหล่งวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดจำหน่าย นักเรียนมีความรู้  
มีกระบวนการคิด ต้นทุน กำไร ในการจำหน่ายสินค้า นักเรียนมีวิธีการโฆษณาสินค้า เช่น ตกแต่งร้าน ติดป้ายราคา 
ทำให้นักเรียนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียน
จัดทำโครงงานคุณธรรม   
         สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์   
การสืบค้นข้อมูล แจกเอกสารแก่ผู้เรียน ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
         สถานศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุและ 
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
วิชาการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาต่างประเทศ   
กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมจรวดขวดน้ำ  กิจกรรมโครงการวันสุนทร
ภู่  กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม
พัฒนา  การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา กิจกรรม
อาเซียน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย กิจกรรมฝึกทักษะเพ่ือการแข่งขันภาษาไทย ครูผู้สอน ชั้น ม.1-ม.6 จัด
กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะทางภาษาไทยตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญมา กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 - ม.4 กิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการ 
(ถ่ายเอกสารใบความรู้)  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบระดับชาติ ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  จัดสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชั้น ม.1-6  จัดติว O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  จัดกิจกรรมติวโดยวิทยากรภายนอกให้กับ
นักเรียน ม.6 กิจกรรมการติวสัญจรจากศิษย์เก่าโรงเรียน  นักเรียนเข้าสอบที่ศูนย์สอบ O-NET  
        สถานศึกษามีพัฒนาความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพได้จัดทำ
โครงการพัฒนาระบบแนะแนวศึกษาในสถานศึกษา  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก  กิจกรรมให้บริการ 5 ด้าน  กิจกรรม “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง”  โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษา  โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพ มีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งโรงเรียนและทุกห้องเรียน ลงมือปฏิบัติจริง 
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โครงการจำหน่ายอาหาร 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์   นิทรรศการงานอาชีพ แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพจาก
สถาบันอาชีวศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  89.29
สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70  
          ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
          ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้ด้วยตนเองและทำงานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ 
          ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 59.51 โดย 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 59.50 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 39.42 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.38 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 55.33 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 89.06 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 65.76 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 72.10 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 48.54 
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

           ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ 
การทำงานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        สถานศึกษามีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
คือ 
         สถานศึกษามีการพัฒนา มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีโดยสถานศึกษากำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามสถานศึกษากำหนด  
เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมสานสายใยจากใจที่ปรึกษา กิจกรรรมส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  กิจกรรมสานสายใยจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่  กิจกรรมปรับสภาพ กิจกรรมไหว้ครู 
ส่งเสริมพุทธศาสนา วันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม  
กิจกรรมวันพ่อ พัฒนาคุณลักษณะฯ เข้าค่ายพัฒนาพฤติกรรม กิจกรรมเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังโดยใช้กล้องวงจรปิด  
ระบบ Scantool  กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนักศึกษา 
วิชาทหาร กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนาการสอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมเนตรนารี  
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมเข้าค่ายพักเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักยุวกาชาดและผู้
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บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมป้องกันยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการ To be number one  โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม   โครงการสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  สถานศึกษามีการพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง กิจกรรมค่ายมารยาทไทย    
กิจกรรมศิลปะสัญจร กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 บูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและวัฒนธรรมสัญจร กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอน 
เช่น   ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดเนื้อหาจัดทำกิจกรรม สอนประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ สาระการเรียนรู้ศิลปะ กำหนดเนื้อหาการเขียนลายสือไทย ฯลฯ  กำหนดเป็นเนื้อหาของกิจกรรม
ชุมนุม เช่น  ชุมนุมดนตรีไทย  ชุมนุมคนรักษ์ศิลป์  ชุมนุมยุวไทยพวน ฯลฯ ระเบียบการแต่งกายนักเรียนวันศุกร์ใส่
ชุดพ้ืนเมือง  
  สถานศึกษามีการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
ได้จัดกิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมสืบสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด To Be Number One ปี 2562  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพัฒนางาน
คณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กิจกรรมพัฒนาการสอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
ยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมเนตรนารี  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมเข้าค่ายพักเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายพักยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ 
  สถานศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเพ่ือผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียน 
เมืองเชลียง กิจกรรมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมสืบ
สานงาน To Be -Number One ปี 2562  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2. ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคือ 
        ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ 96.28 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตสำนึกตามสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 
        ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
        นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  
วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) 
        ผู้เรียนร้อยละ 85.50 มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้  โดย นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี 
ร้อยละ 87.00 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85.74 
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นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและภาวะเสี่ยงต่อโรครุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ 85.00 
3. จุดเด่น 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิด
จำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ 
       ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตสำนึก 
ตามสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทยนักเรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม 
ประเพณี (อย่างหลากหลาย) พัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
4. จุดควรพัฒนา 
         - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
         - ผู้ปกครองบางคนมีรายได้น้อยต้องไปทำงานต่างจังหวัด บางคนนิยมไปทำงานต่างถ่ินทำให้นักเรียน 
ขาดคนดูแล ขาดความรับผิดชอบในการเรียน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
         - วิถีชีวิตของคนในชุมชนบางเรื่องนักเรียนนำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และปฏิบัติตน ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
         - ค่านิยมด้านวัตถุทำให้นักเรียนมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย 
 
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโครงการต่างๆ 
   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โครงการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมเมืองเชลียงปริทรรศน์ 
โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพครั้งที่ 20 
ฯลฯ 

    พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน 
โครงการกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
โครงการสถานศึกษาสีขาว     
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร     
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โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง    
โครงการทัศนศึกษาทุกระดับชั้นบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โครงการสืบสานงาน To Be -Number One ปี 2561   
โครงการกีฬาสี   
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
ฯลฯ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ 
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 2560 -2564  แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีการจัดทำโครงการจัดทำการมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
         สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล 
มาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยจัดทำจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 2560 -2564  แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562   รายงานกิจกรรม และรายงานโครงการ 
จัดทำระบบการควบคุมภายใน  กิจกรรมสารสนเทศนักเรียนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนา
โรงเรียนและสารสนเทศ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน การทำรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)  โครงการพัฒนางานชุมชนและเครือข่าย การการนิเทศภายใน   โรงเรียนจัดทำแบบ
สำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการ 
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  สถานศึกษาได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียน 
การสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล    โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มพัฒนาบริหารงานวิชาการ  
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โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ  โครงการสนับสนุนงานวิชาการ  โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา 
โครงการพัฒนางานทะเบียน 
       สถานศึกษาได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จำทำโครงการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ  
จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ และภายในโรงเรียน  จัดให้มีการประชุม การนิเทศเพ่ือพัฒนา
บุคลากร โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มงานบุคคล  โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อย
ละ 94.76 

สถานศึกษาได้พัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา 
ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณในโรงเรียนเมืองเชลียง  จัดบริเวณ 
ในโรงเรียนและรอบโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน การบริการอาคารสถานที่ โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero wet school) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา  โครงการพัฒนางานอนามัย  
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในโรงเรียน  โครงการพัฒนางานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์  
โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ 
          สถานศึกษาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
โดยสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา  
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใช้ ทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนเมืองเชลียง โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นข้อมูล 
(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ) ใช้ระบบ Scantool เพ่ือระบบการดูแลนักเรียน  
 
2. ผลการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
         สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
        สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้าน เชื่อโยงวิถีชีวิตจริง   
        สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครู 
และสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 



24 
 

 

        สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย 
        สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
3. จุดเด่น 
       โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนพัฒนาเพื่อความเชี่ยวชาญ  
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล   จัดสภาพแวดล้อมและ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการบริหารจัดการและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การดำเนินงาน และจัดทำรายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 เช่น การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันมีความทันสมัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล     
โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ   
โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา  
โครงการพัฒนาบุคลากร   
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา   
โครงการพัฒนางานอนามัย   
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในโรงเรียน   
โครงการพัฒนางานธุรการ  
โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด   
โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา   
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
       ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
             สถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดย 

สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในการดำเนินชีวิต  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองค์ความรู้ นำ เสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
โดยการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
ซึ่งมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต    โครงการนิเทศการวิชาการแสดงผลงานครูและผลงาน
นักเรียน การนำเสนอโครงงานของนักเรียน   โครงการนิเทศการสู่งานอาชีพ นักเรียนทุกคนได้รวมสรุปองค์ความรู้ 
ทั้งด้านวิชาการ การเลือกอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ สร้างงานอาชีพมาห้องละ 1 อาชีพ 

สถานศึกษาพัฒนาการ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ได้มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียน โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีโครงการส่งเสริมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน มีระบบเครือข่าย Internet 
ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนเมืองเชลียง โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
สืบค้นขอมูล (ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้  พัฒนา
พ้ืนที่สาธิต การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลา มุมพระราชกรณียกิจ  ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการศึกษานอกสถานศึกษา เช่น โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กลุ่มสาระฯ 
บูรณาการกับระดับชั้นทุกชั้น  
         สถานศึกษาพัฒนาจัดให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องเรียนสีขาว 
      สถานศึกษาพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมี 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนา 
การเรยีนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ
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ซึ่งมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โครงการโครงการพัฒนาตามระบบวัดผล ซึ่งให้ครูผู้สอนมีการวัดผล
ประเมินผลวิธีที่หลากหลายและถูกต้อง การจัดอบรมการวัดผลประเมินผล อบรม SGS  โครงการพัฒนางาน
ทะเบียนและเอกสารหลักฐานผลการเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบทุกภาคเรียน 
        สถานศึกษาพัฒนาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  โดยครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาจัดส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
ความสนใจ และส่งเสริมสนับสนุน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระ และระดับชั้นภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการประชุม การนิเทศ
เพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 94.76 
2. ผลการดำเนินงาน 
           จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผล 
             มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ ระดับ ดีเลิศ   
             มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม 
             ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
             โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม 
เพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
             ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3. จุดเด่น 
        การเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนให้ความสำคัญกับแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เนื่องจากการรับรู้ของผู้เรียนร้อยละ 70 ได้จากการการลงมือปฏิบัติ  
ดังนั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเป็นอีกทางหนึ่ง
สำหรับการส่งเสริม  ศักยภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระได้จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างขึ้น  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
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4. จุดควรพัฒนา 
           ครูควรทำการวิเคราะห์หลักสูตร ตามสาระการเรียนรู้ โดยกำหนดเนื้อหา ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้ชัดเจน เสนอให้ผู้ปกครองรับทราบ เพื่อที่ผู้ปกครองจะใช้เป็นคู่มือประกอบในการติดตาม ทบทวน 
เสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์ 
           ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการนิทรรศการวิชาการ 
โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งการศึกษานอกสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาตามระบบวัดผล 
โครงการพัฒนางานทะเบียน 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ 
ฯลฯ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
           จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับดีเลิศ 
                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน มีผลประเมินในรายมาตรฐาน อยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งผล       
        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้ด้วยตนเองและทำงานเป็นทีมมาใช้ในการ
สร้างสิ่งใหม่  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น  มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทำงานหรืองานอาชีพ 
         ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตสำนึก 
ตามสถานศึกษากำหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  นักเรียน
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ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  
ประเพณี (อย่างหลากหลาย)มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้   
         มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
         สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแบบอย่างได้ มีบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เชื่อโยงวิถีชีวิตจริง  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครู
และสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
               มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริงได้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริมเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 


