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รำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง ที่ตั้ง 417 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   โทรศัพท์ 055-671034     โทรสำร 055-671248   
E-mail :  muangchaliang@gmail.com   website   www.mcl.ac.th    
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
จ ำนวนบุคลำกร  ผู้บริหาร 4 คน  ครูผู้สอน 72 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน 
 
                     ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ 
ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
                1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน    อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  คือ 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 89.08 สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
     ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
     ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ 
     ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างาน 
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
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     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 57.19 โดย 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.92 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.59 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.89 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.48 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 86.99 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.05 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 61.92 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.70 
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

      ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ 
การท างานหรืองานอาชีพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคือ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ 94.56 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และจิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 
        ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
        นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) 
        ผู้เรียนร้อยละ 88.09 มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้  โดยนักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี
ร้อยละ 88.85 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85.75 
นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและภาวะเสี่ยงต่อโรครุนแรง อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ร้อยละ 85.30 
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลกำรพัฒนำคือ 
       สถานศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคล ากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
        สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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        สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง   
        สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย 
       สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
กับสถานศึกษา 
 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลกำรพัฒนำคือ 
       จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตจริงได้ ระดับ ยอดเยี่ยม 
        มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างเหมาะสม 
         ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
         โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม  
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
         ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 รำยละเอียดผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 

   ชื่อโรงเรียนเมืองเชลียง  ที่ตั้ง 417 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โทร  055-671034  โทรสาร  055-671248  
e-mail :  muangchaliang@gmail.com   website   www.mcl.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1) กำรบริหำรจัดกำรแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

   1. ปรัชญำกำรศึกษำ 
   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
     2. วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564 
     3. พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ   
   3. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 

   4. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์   เป็นผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
อัตลักษณ์  แต่งกายดี วจีไพเราะ 

 
2) ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

  1. จ านวนบุคลากร  

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 

 

อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา  2563 4 72 5 8 - 
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 ครูประจ าการ  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก 

สอนวิชำ 

/ชั้น 

จ ำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับกำร

พัฒนำ/ป ี

1 นายประกอบ  พงศ์พันธ ์ 58 36 
ผู้อ านวยการ/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

-  

2 นายธีราวุธ   จูเปีย 45 22 
รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

-  

3 นายสุวิทย์   ดวงทอง 48 25 
รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

-  

4 น.ส.อัญชิสา  สารีบตุร 37 12 
รองผู้อ านวยการ/

ช านาญการ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

-  

5 นางเฉลียว  พลอยเจริญ 56 27 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. คหกรรมศาสตร ์

การงานฯ 
/ม.3 

2/14 

6 นางพวงเพชร  แก้วเกต 53 28 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

การงานฯ 
/ม.2 

5/32 

7 นางพิชชากร  มูลปานันท์ 41 14 
ครู/ 

ช านาญการ 
คม. 

หลักสตูรและ 
การสอน   

คอมพิวเตอร/์ 
ม.5 

8/78 

8 น.ส.กัลยาวรรธน ์เพชรชินวัตร 53 24 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
วท.บ. คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร/์
ม.2 

2/28 

9 นายปิยะ  อุดมมงคล 40 2 ครู/- วท.บ. 
ไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 
การงานฯ/ 

ม.2 
1/8 

10 นางอภิรมย์ฤด ี อบเชย 37 13 
ครู/ 

ช านาญการ 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร/์
ม.4 

9/84 

11 น.ส.ภรณ์ชนก แก้วภสู ี 34 11 
ครู/ 

ช านาญการ 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร/์
ม.1 

8/74 

12 นายวรดิฐ  เกิดผล 48 23 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/
ม.5 

1/8 

13 นายปกครอง  ศรีสุวรรณ 46 23 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/
ม.1 

3/20 

14 นางศุทธวีร์  เกิดผล 46 23 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/
ม.2 

2/14 

15 นางเจียม  ระวังภยั 47 23 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/
ม.6 

3/20 

16 น.ส.ศรณัยา  กลีบธง 43 16 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

วิจัยและ
ประเมินผล 

คณิตศาสตร์/
ม.5 

3/40 

17 นางนภสร  รมณียกลุ 41 15 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/
ม.3 

1/8 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก 

สอนวิชำ 

/ชั้น 

จ ำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับกำร

พัฒนำ/ป ี

18 นางจุฑารัตน ์ ขอสุข 48 26 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. 

คณิต-วัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/
ม.4 

4/32 

19 นางมัณฑนา  ฝั่นเฝือ 59 37 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์/
ม.1 

1/8 

20 น.ส.นิรมล แจ่มรัตนโสภณิ 30 2 ครู/- ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์/

ม.6 
1/8 

21 น.ส.ธนาภรณ์  ค าแอ่ง 29 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์/

ม.3 
7/65 

22 น.ส.วันเพ็ญ  อ่อนดี 50 25 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.6 

5/29 

23 น.ส.กนกพร  นวมนาค 46 24 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.4 

2/16 

24 นางสุพัตรา  จั่นจีน 44 16 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
คม. 

หลักสตูรและ 
การสอน   

ภาษาอังกฤษ/
ม.3 

4/36 

25 น.ส.ไฉน  อรุณเกล้า 51 27 
ครู/ 

ช านาญการ 
คม. 

หลักสตูรและการ
สอนภาษาอังกฤษ   

ภาษาอังกฤษ/
ม.5 

3/20 

26 น.ส.แสงเดือน พลมาก 49 18 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศษ.บ. 

การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.4 

3/26 

27 นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ ์ 41 16 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/
ม.2 

2/16 

28 นางพชรภรณ ์ ประชัน 45 21 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ม.6 

4/29 

29 น.ส.มินตรา  คู่นพคุณ 35 12 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/
ม.1 

7/50 

30 นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์ 33 9 
ครู/ 

ช านาญการ 
ศศ.บ. ภาษาจีน 

ภาษาจีน/ 
ม.ปลาย 

3/20 

31 นางอรนุช  จูเปีย 44 16 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
 ม.1 

3/20 

32 น.ส.ศุภรดา  ไพรสนธิ ์ 48 25 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.5 

3/20 

33 นางประภาวด ี ทองเวียง 43 16 
ครู/ 

ช านาญการ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.3 

5/31 

34 นางชมัยพร วงศ์จันทรมณ ี 48 20 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.3 

3/17 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก 

สอนวิชำ 

/ชั้น 

จ ำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับกำร

พัฒนำ/ป ี

35 นายศราวุฒิ  เนียมหอม 38 11 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.6 

1/8 

36 น.ส.ยุเพญ็  วัฒนอัมพร 48 22 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.2 

2/14 

37 น.ส.ภัทธิชา  นนทธ ิ 31 7 ครู/- ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 

ม.4 
6/42 

38 นายเอกรัฐ   ตรองบุญม ี 27 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 

ม.2 
4/28 

39 นางรุ่งฤด ี ทองแซม 49 26 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ชีววิทยา/ 
ม.4 

4/26 

40 น.ส.ลดัดาวลัย ์ ขวัญนาค 38 10 
ครู/ 

ช านาญการ 
วท.บ. เคม ี

เคมี/ 
ม.4 

5/62 

41 น.ส.จันทนา  แก่นแก้ว 48 25 
ครู/ 

ช านาญการ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/
ม.1 

6/47 

42 นายเจนวิทย ์ สุวรรณประสิทธ์ิ 40 14 
ครู/ 

ช านาญการ 
กศ.ม. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ฟิสิกส์/ 
ม.4 

1/8 

43 ดร.ประนอม  จะปิน 41 17 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ปร.ด. 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี/ 
ม.5 

7/74 

44 น.ส.ร าพ ู ช่างไชย 46 19 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

วิจัยและ
ประเมินผล 

วิทยาศาสตร์/
ม.3 

3/20 

45 น.ส.นิภาวรรณ รื่นรมย ์ 33 9 
ครู/ 

ช านาญการ 
กศ.บ. เคม ี

วิทยาศาสตร์/
ม.2 

4/40 

46 น.ส.วรรษชล  เผ่าวงค ์ 44 12 
ครู/ 

ช านาญการ 
กศ.บ. ชีววิทยา 

ชีววิทยา/ 
ม.5 

2/24 

47 น.ส.นิธินันท์  เกตุแก้ว 42 11 ครู/- ค.บ. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์/

ม.2 
4/35 

48 น.ส.วรวรรณ  ส าอางค ์ 35 12 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

วิทยาศาสตร์/
ม.1 

3/44 

49 น.ส.นิตยา  นภากาศ 35 9 
ครู/ 

ช านาญการ 
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) 

วิทยาศาสตร์/
ม.5 

3/57 

50 นายวีระยุทธ    ล าดับ 27 4 ครู/- ค.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส์/ 

ม.6 
3/28 

51 นายประพนธ์   อ่อนพรม 42 3 ครู/- ค.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส์/ 

ม.5 
5/42 

 



- 8 - 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก 

สอนวิชำ 

/ชั้น 

จ ำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับกำร

พัฒนำ/ป ี

52 น.ส.อภิชญา  ศรีชัยกลู 25 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส์/ 

ม.5 
6/48 

53 นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง 27 1 ครูผู้ช่วย/- กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์

ศึกษา 
ชีววิทยา/ 

ม.4 
7/76 

54 นายวสันต ์ งามดี 59 30 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.บ. ศิลปศึกษา 

ศิลปะ/ 
ม.4 

1/8 

55 นายชาญวิทย ์ เซี่ยงจ๊ง 35 12 
ครู/ 

ช านาญการ 
ค.บ. ศิลปกรรม ดนตร ี

ดนตร/ี 
ม.5 

3/22 

56 ว่าท่ีร้อยตรณีรงค ์ขอสุข 42 10 
ครู/  

ช านาญการ 
ค.บ. ดนตรีศึกษา 

ศิลปะ/ 
ม.6 

3/20 

57 นายบรรจง  โต๊ะถม 36 8 
ครู/  

ช านาญการ 
ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ดนตร/ี 
ม.6 

2/14 

58 นายวีรวิชญ์  บุญเอนก 33 1 ครูผู้ช่วย/- บธ.ม. บริหารธรุกิจ 
ศิลปะ/ 

ม.3 
3/22 

59 นายไพรตัน ์ พลอยเจริญ 56 33 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา 

สังคม/ 
ม.2 

2/14 

60 น.ส.สมุนมานต ์อมรมุนีพงศ ์ 36 10 
ครู/ 

ช านาญการ 
คม. 

หลักสตูรและ 
การสอน 

สังคม/ 
ม.6 

4/24 

61 นายวราศลิป ์ อุ่มม ี 35 5 ครู/- ศศ.บ. สังคมวิทยา 
สังคม/ 
ม.4 

2/14 

62 น.ส.รตัน ์ นพเก้า 57 34 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม 

สังคม/ 
ม.5 

1/12 

63 นายยุทธนา   กรรมสิทธ์ิ 34 5 ครู/- ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
สังคม/ 
ม.1 

6/38 

64 นายณัฐพันธ์  จันด ี 30 3 ครู/- ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคม/ 
ม.3 

3/26 

65 นายพนม  หวาดเพ็ชร 28 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคม/ 
ม.2 

9/60 

66 น.ส.จิรตัิกาล  ปิ่นด ี 25 2 ครูผู้ช่วย/- ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคม/ 
ม.1 

7/58 

67 นายประกติ  โฆสติ 57 24 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. พลศึกษา 

พละศึกษา/ 
ม.6 

4/26 

68 นายชนินทร์  เกิดผล 54 29 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา/ม.3 2/14 

 

 



- 9 - 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/ 

วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก 

สอนวิชำ 

/ชั้น 

จ ำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงที่
รับกำร

พัฒนำ/ป ี

69 นายอนุวัฒน ์ วงศ์จันทรมณ ี 47 17 
ครู/ 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา/ 
ม.4 

3/20 

70 นายคมกริช  แหงมปาน 31 9 
ครู/ 

ช านาญการ 
ศษ.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา/ 
ม.2 

4/28 

71 นายเอกวัตร  แนมมณ ี 44 15 
ครู/ 

ช านาญการ 
ศษ.ม. พลศึกษา 

สุขศึกษา/ 
ม.5 

6/52 

72 นางกาญจนา  จิตประสาร 39 7 ครู/- ศศ.บ. จิตวิทยา 
แนะแนว/ 
ม.3และ6 

21/80 

73 นายเอกลักษณ ์ พลเลศิ 34 8 พนักงานราชการ ศศ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา/ 

ม.5 
5/32 

74 น.ส.วรรณรัตน ์ หลักแหลม 34 8 พนักงานราชการ ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์
สังคม/ 
ม.6 

2/14 

75 นายประดิษฐ ์ ท่าชัย 41 18 พนักงานราชการ ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ดนตร/ี 

ม.5 
1/8 

76 นางฉัตรนฤมล  เหรา 46 10 พนักงานราชการ ศศ.บ. 
การจัดการทั่วไป

(บัญชี) 
การงานฯ/ 

ม.2 
3/24 

77 นายพีระพล   เทศเอม 25 1 พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา/ 

ม.4 
3/20 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   77 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด     - คน  คิดเป็นร้อยละ    - 

 
ครูอัตราจ้าง   (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

ที ่ ชื่อ  -  ชื่อสกุล อำย ุ ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

1 นายสิทธิชัย  ดวงศร ี 27 2 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร/ี 
ม.1 

เงินเขตพื้นที่
การศึกษา 

2 นายธวัชชัย  ผาเพียว 29 6 ศศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ 
ม.2 

เงินอุดหนุน 

3 น.ส.พิชญา  สายพันธ์ุ 29   5 วท.บ. คณิตศาสตร์
ประยุกต ์ 

คณิตศาสตร์/
ม. 4 

เงินอุดหนุน 

4 น.ส.อัจฉริยา  มั่นสวาทะไพบูลย ์ 25 2 ศ.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป/์ 
ม. 3 

เงินบ ารุง
การศึกษา 
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ที ่ ชื่อ  -  ชื่อสกุล อำย ุ ประสบกำรณ์
กำรสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

5 นายวาทิต  ยาน้อย 32 6 ร.บ. รัฐศาสตร ์ สังคม/ 
ม.3 

 เงินอุดหนุน 

6 น.ส.สลุีวัลย์   เกิดผล 30 8 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น/
ม. ปลาย 

 เงินอุดหนุน 

7 นายวิรัติ  ท่าน้ า 27 1 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร/์
ม.6 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

8 น.ส.เบญจวรรณ  ขยา 31 7 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร/์
ม.3 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

 

  2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับ จ ำนวน   (คน) 
ปวช. 0 
ปวส. 0 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 
ปริญญาตรี 54 
ปริญญาโท 30 
ปริญญาเอก 1 

 

  3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน  (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

1. บริหารการศึกษา 4 0 
2. คณิตศาสตร์ 11 13.90 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 13.80 
4. ภาษาไทย 8 15.20 
5. ภาษาอังกฤษ 11 16.33 
6. สังคมศึกษา 10 14.66 
7. การงานอาชีพ 4 16.50 
8. ศิลปะ 9 13.55 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 13.85 
10. แนะแนว 1 17.00 

รวม 86 134.79 
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3) ข้อมูลนักเรียน 
  1) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563 รวม 1,359 คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2563) 
  2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,359 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 7 125 154 279 39.86 
ม.2 7 121 129 250 35.71 
ม.3 7 117 136 253 36.14 
ม.4 6 71 137 208 34.67 
ม.5 6 88 110 198 33.00 
ม.6 6 58 113 171 28.50 

รวมทั้งหมด 39 580 779 1,359  

 
4) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
             

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การศึกษา 2563 

 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การศึกษา 2563 

 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2563 

 
 
 
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.19 24.85 32.70 34.80 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.46 25.08 29.80 32.89 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพม.ทั้งหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.04 21.04 30.52 34.66 24.73 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 42.95 23.33 31.75 35.30 26.58 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพม.ทั้งหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 
 
 
      2) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2562 54.27 25.46 29.77 30.04 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2563 60.19 24.85 32.70 34.80 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2562 38.62 20.61 25.84 33.66 23.50 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 2563 39.04 21.04 30.52 34.66 24.73 

 
           

5) ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนที่เป็นชาวไทยพวน  และไทยล้านนาตอนล่าง  ประกอบอาชีพ   
กสิกรรม  และหัตถกรรมเป็นหลัก   ที่ประกอบอาชีพค้าขายมีเพียงกลุ่มน้อย    สภาพขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นยังอนุรักษ์กันไว้ได้อย่างเหนียวแน่น มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และงานหัตถกรรมผ้าทอพ้ืนเมืองเลื่อง
ชื่อถึงระดับประเทศ 

เขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน 
   โรงเรียนเมืองเชลียงเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอศรีสัชนาลัย ให้บริการนักเรียน 
ในเขตพ้ืนที่ 6 ต าบล คือ ต าบลหาดเสี้ยว ต าบลหนองอ้อ ต าบลแม่สิน ต าบลแม่ส า ต าบลป่างิ้ว และต าบลดงคู่ 

 
  โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สำมำรถรองรับ 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโรงเรียน ระยะทำง 
(ก.ม.) 

จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 (คน) รวม 
ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1.8 44 25 26 - - - 95 
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 3 121 115 144 - - - 380 
3 โรงเรียนหนองอ้อบ าเพ็ญ 4.3 8 12 12 - - - 32 
4 โรงเรียนวัดเกาะน้อย  10 10 7 12 - - - 29 
5 โรงเรียนบ้านดงยาง 3.8 5 6 8 - - - 19 
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ล ำดับ 
ที ่

ชื่อโรงเรียน ระยะทำง 
(ก.ม.) 

จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 (คน) รวม 
ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

6 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 9 4 2 3 - - - 9 
7 โรงเรียนบ้านแม่ราก 2 4 5 10 - - - 19 
8 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ  2.8 10 21 17 - - - 48 
9 โรงเรียนบ้านแม่ส า 7.3 5 6 5 - - - 16 
10 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บ ารงุ) 6.7 2 3 7 - - - 12 
11 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 10 4 6 7 - - - 17 
12 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 4.8 4 7 3 - - - 14 
13 โรงเรียนบ้านแม่สาน 47 6 6 8 - - - 20 
14 โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี 34 4 8 2 - - - 14 
15 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 16 8 10 9 - - - 27 
16 โรงเรียนบ้านสะท้อ 23 12 8 5 - - - 25 
17 โรงเรียนบ้านปากสิน (ตันประชานุเคราะห์) 28 17 21 33 - - - 71 
18 โรงเรียนบ้านปากสาน 19 11 6 7 - - - 24 
19 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 29 5 7 11 - - - 23 
20 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 39 7 9 6 - - - 22 
21 โรงเรียนบ้านปางสา 34 11 9 8 - - - 28 
22 โรงเรียนบ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์) 33 2 10 9 - - - 21 
23 โรงเรียนบ้านดงคู่ * 16 33 21 17 35 19 24 149 
24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้* 12 18 18 19 18 22 10 105 
25 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ * 11 15 9 9 22 12 14 81 
26 โรงเรียนบ้านสันหีบ * 24 27 19 31 18 28 29 152 
27 โรงเรียนบ้านผาเวียง * 28 22 29 29 35 38 38 191 
28 โรงเรียนบ้านสุเม่น * 39 20 14 14 13 10 14 85 
29 โรงเรียนบ้านห้วยโป ้* 32 8 15 7 14 18 20 82 
30 โรงเรียนบ้านแม่เทิน * 37 22 25 30 27 35 38 177 
 รวม 469 459 508 182 182 187 1,987  

     หมำยเหตุ :  * โรงเรียนขยำยโอกำส 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 18 - 

กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
                   จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน / ปี 
1. เรือนของพ่อ 1,359 
2. ห้องแนะแนว 1,359 

3. อาคารเกษตร 1,359 

4. ห้องดนตรีไทย 1,359 

5. ศูนย์ภาษาไทย 1,359 

6. ห้องมาตรวิทยา 1,359 

7. ห้องดนตรีสากล 1,359 

8. ลานวิทยาศาสตร์ 1,359 

9. ห้องเฟรนด์คอนเนอร์ 1,359 

10. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1,359 

11. ห้องสมุดโรงเรียนเมืองเชลียง 1,359 

12. โรงกรองน้ าโรงเรียนเมืองเชลียง 500 
13. ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1,359 

14. ห้องภูมิปัญญาพ้ืนบ้านศรีสัชนาลัย 1,359 

15. ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  อาคาร 3 1,359 

16. ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 1,359 

17. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน 110 
18. ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 1,359 

19. ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1,359 

20. ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชด าริ 1,359 

21. แหล่งเรียนรู้ระบบครอบครัวจ าลองตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,359 
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กรำฟแสดงข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
 
               จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนเมืองเชลียง
ได้งดกิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง 
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แหล่งเรียนรู้ระบบครอบครัวจ าลองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชด าริ

ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น/ภาษาจีน
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน

ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน อาคาร๓
ห้องภูมิปัญญาพื้นบ้านศรีสัชนาลัย

ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
โรงกรองน้ าโรงเรียนเมืองเชลียง

ห้องสมุดโรงเรียนเมืองเชลียง
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ห้องเฟรนด์คอนเนอร์
ลานวิทยาศาสตร์
ห้องดนตรีสากล
ห้องมาตรวิทยา
ศูนย์ภาษาไทย
ห้องดนตรีไทย
อาคารเกษตร
ห้องแนะแนว
เรือนของพ่อ
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2.2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

1) สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม 
             จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  ผลการประเมินในภาพรวม ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนเมืองเชลียง มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับ  ดีเลิศ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

2) สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเป็นรำยมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

  1) แผนกำรด ำเนินงำน/กำรตั้งเป้ำหมำย 
 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร 
และการคิดตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้
ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

4)  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
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มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นรอ้ยละ 60 โดย 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 50 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์    
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 30 
กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์    
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 50 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา     
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 50 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ       
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 70 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 70 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 70 
กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 
      ระดับดีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 30 
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติสูงขึ้น 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 6) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ   
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
และการท างานหรืองานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ 80 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 3) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4)  ผู้เรียนร้อยล่ะ 70 มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
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   2) กระบวนกำรพัฒนำ/วิธีกำรด ำเนินกำร 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
          สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ครูทุกคนให้มีความสามารถในการหาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องศูนย์การเรียนรู้ และ
จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาทั้งในและ
นอกสถานศึกษา กิจกรรมจัดติวหรือสอนเสริมแก่นักเรียน กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางภาษาแก่นักเรียน 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน กิจกรรมชุมนุมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
           สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ จัดแข่งขันความเป็นเลิศ
ภายในโรงเรียน  ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็นเลิศกับหน่วยงานภายนอก  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการ ในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการคิดและความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น ชุมนุม A-Math  ชุมนุมซูโดกุ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมนักวิทย์น้อย  ชุมนุม Science  show ชุมนุม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา  
            สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต จัดโครงการ พัฒนาการเรียนการสอน  
8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระฯ  นิทรรศการวิชาการ (โครงงาน)  กิจกรรมประกวด
โครงงานคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคีในการท ากิจกรรม 
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           สถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์  การสืบค้นข้อมูล แจกเอกสารแก่ผู้เรียน ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
             สถานศึกษามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ  ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมวิชาการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียน
ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่  
กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม
พัฒนา  การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสังคม กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความเป็น 
เลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย กิจกรรมฝึกทักษะเพ่ือการแข่งขันภาษาไทย ครูผู้สอน ชั้น ม.1 - ม.6 จัด
กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันทักษะทางภาษาไทยตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญมา กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากการสอบระดับชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  จัดสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.1 - 6  จัดติว  
O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
          สถานศึกษามีพัฒนาความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพได้
จัดท าโครงการพัฒนาระบบแนะแนวศึกษาในสถานศึกษา  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานภายนอก   
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนคือ 
           สถานศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี โดยสถานศึกษาก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด 
เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งมีกิจกรรมสานสายใยจากใจที่ปรึกษา กิจกรรรมส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  กิจกรรมสานสายใยจากรุ่นน้องสู่รุ่นพ่ี  กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน 
กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริมพุทธศาสนา วันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมซึ่งทุกห้องเรียนจัดท า 
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โครงงานคุณธรรม  กิจกรรมวันพ่อ พัฒนาคุณลักษณะฯ เข้าค่ายพัฒนาพฤติกรรม กิจกรรมเฝ้าระวัง การเฝ้า
ระวังโดยใช้กล้องวงจรปิด ระบบ Scantool  กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมเนตรนารี  กิจกรรมพัฒนาการสอนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง โครงการ To be number one  โครงการโรงเรียนคุณธรรม   โครงการสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร  
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste 
   สถานศึกษามีการพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง กิจกรรมสอดแทรกในการ
เรียนการสอน เช่น  ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดเนื้อหาจัดท ากิจกรรม 
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ก าหนดเนื้อหาการเขียนลายสือไทย ฯลฯ  ก าหนดเป็นเนื้อหา
ของกิจกรรมชุมนุม เช่น  ชุมนุมดนตรีไทย  ชุมนุมคนรักษ์ศิลป์  ชุมนุมยุวไทยพวน ฯลฯ  ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนวันศุกร์ใส่ชุดพ้ืนเมือง เสื้อหม้อห้อม 
   สถานศึกษามีการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ได้จัดกิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมสืบสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ปี 2563  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพัฒนา
งานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมเนตรนารี  กิจกรรมพัฒนาการ
สอนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนยุวกาชาด โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ 
    สถานศึกษามีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเพ่ือผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่ วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ได้จัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนเมืองเชลียง กิจกรรมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมสืบสานงาน To Be Number One ปี  2563  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 

 3) ผลกำรด ำเนินกำร/กำรบรรลุผลส ำเร็จ 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ 
          ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 89.08 สูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
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          ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
          ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ 
          ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 57.19 โดย 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ระดับดขีึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 54.92 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.59 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.89 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.48 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 86.99 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.05 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 61.92 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.70 
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

           ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ 
การท างานหรืองานอาชีพ 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนคือ 
        ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ 94.56 มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และจิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 
        ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
        นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) 
        ผู้เรียน ร้อยละ 88.09 มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  
สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้  โดย นักเรียนมีสุขนิสัยและ
สุขภาพที่ดี ร้อยละ 88.85 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางร่างกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 85.75 นักเรียนมีความสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและภาวะเสี่ยงต่อโรครุนแรง อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ร้อยละ 85.30 
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 4) จุดเด่น 

          ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด
จ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 

       ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่ มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตส านึก 
ตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  
วัฒนธรรม ประเพณีอย่างหลากหลาย พัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  
สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  

 5) จุดที่ควรพัฒนำ 

          -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          -  นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ 
          -  นักเรียนมีค่านิยมด้านวัตถุ ท าให้มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
          -  ผู้ปกครองบางคนมีรายได้น้อยต้องไปท างานต่างจังหวัด บางคนนิยมไปท างานต่างถิ่นท าให้นักเรียน 
ขาดคนดูแล ขาดความรับผิดชอบในการเรียน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
  - ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน และครู เพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
เพ่ิมข้ึนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

6) ข้อเสนอแนะ 

-  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะ 
ทางด้านวิชาการ 

- จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น 
รูปธรรมและสม่ าเสมอ 

- พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตส านึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้อื่นและส่วนรวม 
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 7) แหล่งข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิง 

  พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
โครงการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฯลฯ 

  พัฒนำคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียน 
โครงการกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
โครงการสถานศึกษาสีขาว     
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร     
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเมืองเชลียง    
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โครงการสืบสานงาน To Be -Number One ปี 2563 
โครงการกีฬาสี   
โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
ฯลฯ 
 

    8) แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
      -  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง  
         ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 
         ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถใน 
การอ่าน เขียน  
การสื่อสาร และ 
การคิดตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น  
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 
 
 
 

ระดับชั้น พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
ม.1 13.11 28.19 58.71 
ม.2 12.89 22.30 64.82 
ม.3 13.54 13.65 72.82 
ม.4 8.73 15.48 75.79 
ม.5 8.64 20.02 71.35 
ม.6 8.67 17.45 73.89 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิดค ำนวณและ 

คิดวิเครำะห์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 

 
 

ระดับชั้น ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 1.14 54.62 26.42 17.82 
ม.2 5.78 60.28 21.75 12.19 
ม.3 3.39 52.96 22.82 21.10 
ม.4 3.71 37.91 30.66 27.72 
ม.5 2.96 36.68 26.86 33.50 
ม.6 2.02 47.18 28.35 22.47 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 20 40 60 80

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง



- 30 - 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
ระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2563 

 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 

 
ระดับชั้น พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
ชั้น ม.1 0 13.11 86.9 
ชั้น ม.2 0 12.89 87.12 
ชั้น ม.3 0 13.54 86.47 
ชั้น ม.4 0 8.73 91.27 
ชั้น ม.5 0 8.64 91.37 
ชั้น ม.6 0 8.67 91.34 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถในการ
เทคโนโลยี 
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

 
ระดับชั้น ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

ม.1 1.27 27.85 32.95 37.54 
ม.2 7.33 42.51 29.81 20.36 
ม.3 4.85 61.25 25.63 8.29 
ม.4 4.57 14.19 24.50 56.24 
ม.5 1.43 23.88 40.24 33.93 
ม.6 0.25 35.50 34.75 29.50 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับดี 

    ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.19 24.85 32.70 34.80 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.46 25.08 29.80 32.89 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพม. 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 39.04 21.04 30.52 34.66 24.73 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 42.95 23.33 31.75 35.30 26.58 
คะแนนเฉลีย่สังกัด สพม. 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับดีขึ้นไป   

จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 

รำยวิชำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับดีขึ้นไป 

      ภาษาไทย 54.92 
      คณิตศาสตร์ 37.59 
      วิทยาศาสตร์ 51.89 
      สังคมศึกษา 54.48 
      สุขศึกษาฯ 86.99 
      ศิลปะ 58.05 
      การงานอาชีพ 61.92 
      ภาษาต่างประเทศ 51.70 
           รวม 57.19 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 
 

ระดับชั้น ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ชั้น ม.1 0.60 4.80 14.17 80.94 
ชั้น ม.2 0.32 7.51 23.55 68.63 
ชั้น ม.3 0.66 6.97 14.06 78.33 
ชั้น ม.4 1.27 4.14 8.38 86.22 
ชั้น ม.5 0.20 2.96 9.72 87.12 
ชั้น ม.6 0.02 3.77 16.35 79.87 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 
  

ระดับชั้น พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 
ม.1 0 2.36 97.64 
ม.2 0 1.53 98.47 
ม.3 0 3.28 96.72 
ม.4 0 1.73 98.27 
ม.5 0 4.12 95.88 
ม.6 0 3.32 96.68 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
  

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

  

ระดับชั้น พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 0 3.25 96.75 
ม.2 0 2.40 97.60 
ม.3 0 4.65 95.35 
ม.4 0 4.20 95.80 
ม.5 0 3.92 96.08 
ม.6 0 6.43 93.57 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทยของนักเรียน 
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  

  

ระดับชั้น พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 0 2.12 97.88 
ม.2 0 2.35 97.65 
ม.3 0 2.20 97.80 
ม.4 0 1.50 98.50 
ม.5 0 2.18 97.82 
ม.6 0 1.17 98.83 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายของ
นักเรียน ระดับ  
ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภำวะทำงจิต 
ภูมิคุ้มกัน และควำมเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 

 

 
 

ระดับชั้น 
ยอมรับควำม
คิดเห็นของ

ผู้อ่ืน 

สุขภำวะ 
ทำงจิต 

ภูมิคุ้มกัน 

ควำมเป็น
ธรรมต่อ
สังคมของ
นักเรียน 

ชั้น ม.1 89.50 87.54 89.54 83.45 

ชั้น ม.2 88.37 83.56 90.15 87.56 

ชั้น ม.3 89.53 89.63 88.62 87.72 

ชั้น ม.4 87.64 88.87 89.56 88.36 

ชั้น ม.5 87.97 89.45 87.63 87.65 

ชั้น ม.6 88.65 87.57 88.90 86.76 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมของ
นักเรียน ระดับ  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  
รวมไปถึงด้ำนอำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ ที่เหมำะสมกับช่วงวัยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 

 
ระดับชั้น สุขนิสัยและ 

สุขภำพที่ดี 
น้ ำหนัก ส่วนสูง

และมี
สมรรถภำพทำง

ร่ำงกำยผ่ำน
เกณฑ์ 

ควำมสำมำรถ
ป้องกันตนเองจำก
สิ่งเสพติดและภำวะ
เสี่ยงต่อโรครุนแรง 
อุบัติเหตุและปัญหำ

ทำงเพศ 
ม.1 - ม.6 88.85 85.75 85.30 

     
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
1) แผนกำรด ำเนินงำน/กำรตั้งเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง   

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครู สถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
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 2) กระบวนกำรพัฒนำ/วิธีกำรด ำเนินกำร 

สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 2560 -2564
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีการจัดท า
โครงการ โดยมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

         สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  ติดตามประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การ
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 2560 -2564แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   รายงานกิจกรรม และรายงาน
โครงการ จัดท าระบบการควบคุมภายใน  กิจกรรมสารสนเทศนักเรียน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
วางแผนพัฒนาโรงเรียนและสารสนเทศ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน  
การท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  โครงการพัฒนางานชุมชนและเครือข่าย การนิเทศ
ภายในโรงเรียน จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

สถานศึกษาได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด 
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล    โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มพัฒนาบริหารงาน
วิชาการ  โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ  โครงการสนับสนุนงานวิชาการ  โครงการพัฒนางานวิจัยและ
การศึกษา โครงการพัฒนางานทะเบียน 
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      สถานศึกษาได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จ าท าโครงการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
ความสนใจ  จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ และภายในโรงเรียน  จัดให้มีการประชุม  
การนิเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มงานบุคคล  โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
วิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและ
กระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 95 
             สถานศึกษาได้พัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณในโรงเรียนเมือง
เชลียง  จัดบริเวณในโรงเรียนและรอบโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน การบริการ
อาคารสถานที่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste  school) กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา  โครงการพัฒนางานอนามัย  โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านในโรงเรียน  โครงการพัฒนางานธุรการ  งานประชาสัมพันธ์  โครงการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด  โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการพัฒนางานการเงิน โดยการพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
          สถานศึกษาไดพั้ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
โดยสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุง 
ห้องโสตทัศนศึกษา  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนเมืองเชลียง โครงการพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นข้อมูล (ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ) ใช้ระบบ Scantool เพ่ือระบบการดูแลนักเรียน  

 3) ผลกำรด ำเนินกำร/กำรบรรลุผลส ำเร็จ 

            สถานศึกษาได้จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และ พันธกิจอย่างชัดเจน  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรี ยนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
         สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง   
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        สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องความต้องการของคร ู
และสถานศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
        สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
และมีความปลอดภัย 
        สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

4) จุดเด่น 

       โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนพัฒนา
เพ่ือความเชี่ยวชาญ  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล   
จัดสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ  
และเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 5) จุดที่ควรพัฒนำ 

  - ควรพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น พัฒนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน มีความทันสมัยและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  - กระบวนการบริหารและการจัดการ ควรให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวางเป้าหมายที่ชัดเจนใน 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน บูรณาการการท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร และให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6) ข้อเสนอแนะ 
  - จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การเรียนการสอน เช่น การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัด
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

        -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ  
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

-  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
   -  สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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  7) แหล่งข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิง 
        โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียนและสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล     
โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ   
โครงการพัฒนางานวิจัยและการศึกษา  
โครงการพัฒนาบุคลากร   
โครงการพัฒนางานอนามัย   
โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในโรงเรียน   
โครงการพัฒนางานธุรการ  
โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด   
โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโสตทัศนศึกษา   
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 

        ฯลฯ 
 

 8) แบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
         -  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง  
        ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 
        ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ยกตัวอย่ำง 
กำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

กำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำย
ในกำรวำง
แผนกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 

จ ำนวนเครือข่ำยท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

    
 

12  แห่ง  มากกว่า 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
6    แห่ง  2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
3    แห่ง  1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
0   แห่ง   ไม่มีส่วนร่วม  

12, 57%6, 29%

3, 14%

0,0%

มากกว่า 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

1 ครั้ง/ปีการศึกษา ไม่มีส่วนร่วม
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กำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
กำรจัดหำ
ทรัพยำกร 
 

- ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูปของ
งบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
ระดมทุนเพ่ือการศึกษา   การระดมทุนจากสมาคมศิษย์เก่า  ฯลฯ 

กำรจัดระบบ
บริหำรจัดกำร
คุณภำพของ
สถำนศึกษำ 

แสดงค่ำร้อยละของควำมพึงพอใจกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
กำรพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 

 
ร้อยละของจ ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพ 

 
- ครูได้รับการพัฒนามากกว่า 2 ครั้ง/ปี จ านวน 77 คน   
- ครูได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง/ปีจ านวน 0 คน 
- ครูได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ปีจ านวน 0 คน               
- ครูไม่ได้รับการพัฒนา จ านวน 0 คน 

 

5.00
7.00

16.00

72.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

น้อยที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด

77, 100%

0,0%

พัฒนามากกว่า 2 ครั้ง/ปี พัฒนา2 ครั้ง/ปี

พัฒนา1 ครั้ง/ปี ยังไม่เคยพัฒนา
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กำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
กำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมและประเมินผล 
 

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลจำกผู้บริหำร 

 
- ครูได้รับการนิเทศ 2 ครั้ง/ภาคเรียนมีจ านวน 0 คน 
- ครูได้รับการนิเทศมากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียนจ านวน 0 คน 
- ครูได้รับการนิเทศ 1 ครั้ง/ภาคเรียนจ านวน 77 คน 
- ครูไม่ได้รับการนิเทศ 

กำรให้บริกำรห้องสมุด
และกำรใช้อินเทอร์เน็ต 

- การใช้ห้องสมุด ร้อยละ 83.57 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านค้นคว้าห้องสมุดร้อยละ 82.25 
- นักเรียนใช้บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 20.58 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
1) แผนกำรด ำเนินงำน/กำรตั้งเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม  

 

0, 0%

77, 100%

รับนิเทศมากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน รับนิเทศ 2 ครั้ง/ภาคเรียน

รับนิเทศ 1 ครั้ง/ภาคเรียน ยังไม่เคยรับนิเทศ
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มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.3  ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อการเรียน  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.5 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 2) กระบวนกำรพัฒนำ/วิธีกำรด ำเนินกำร 

             สถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี  
ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการจัดท าโครงการพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต โครงการนิทรรศการวิชาการงานแสดงผลงานครูและผลงานนักเรียน การน าเสนอโครงงาน
ของนักเรียน   โครงการนิทรรศการสู่งานอาชีพ นักเรียนทุกคนได้สรุปองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการ การเลือก
อาชีพ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ สร้างงานอาชีพมาห้องละ 1 อาชีพ 
       สถานศึกษาพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ได้มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียน โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีโครงการ
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกพ้ืนที่ในโรงเรียนเมืองเชลียง  
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โครงการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นข้อมูล (ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใน
โรงเรียน เช่น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้  พัฒนาพ้ืนที่สาธิต การท าปุ๋ยหมัก การเลี้ยงปลา มุมพระราชกรณียกิจ   
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ 
         สถานศึกษาพัฒนาจัดให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องเรียนสีขาว 
      สถานศึกษาพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมี  
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระซึ่งมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาระบบวัดผล ซึ่งให้ครูผู้สอนมีการ
วัดผลประเมินผลวิธีที่หลากหลายและถูกต้อง การจัดอบรมการวัดผลประเมินผล อบรม SGS  โครงการพัฒนา
งานทะเบียนและเอกสารหลักฐานผลการเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบทุกภาคเรียน 
        สถานศึกษาพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ 
และส่งเสริมสนับสนุน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มสาระ และระดับชั้นภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการประชุม การนิเทศเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานและกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 95 
 

 3) ผลกำรด ำเนินกำร/กำรบรรลุผลส ำเร็จ 

           จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ระดับยอดเยี่ยม   
             มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
             ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
             โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูล
ส่งเสริมเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
             ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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4) จุดเด่น 
        สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างของผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันใน
โอกาสต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนให้
ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เนื่องจากการรับรู้ของผู้เรียนร้อยละ 70 ได้จาก
การลงมือปฏิบัติ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจึงเป็นอีกทางหนึ่งส าหรับการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระได้
จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างขึ้น  และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ   ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

5) จุดที่ควรพัฒนำ 
  -  ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา  

- ควรสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง ควรนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อครูและผู้เรียน และน าโครงการนิเทศภายในมาใช้พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

- ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

6) ข้อเสนอแนะ 
  - ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
          - ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้
เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  - จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (PLC) 
 

 

 

 

 

 



- 49 - 

 7) แหล่งข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิง 

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

 8) แบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
         -  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง  
        ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 
        ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
1.จัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวน 
การคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

1.1 กิจกรรมนิทรรศการสู่งาน
อาชีพ 

- นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ านวน 1,359 คน 
- นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 90 
- นักเรียนมีความพยายามอดทนในการท างานจน
ส าเร็จร้อยละ 90 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตร้อยละ 95 
- ส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งทางด้าน
วิชาการ การเลือกอาชีพความคดิสร้างสรรค์
อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90 

1.2 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 1. ด้านปริมาณ 
- ครูทุกกลุ่มสาระฯ 
- นักเรียนทุกห้องเรียน 
2. ด้านคุณภาพ 
- ครูจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
ทุกกลุ่มสาระฯแสดงผลงาน ระบบการจัดการ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรอ่ืนที่
เก่ียวข้อง ร้อยละ 100 
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มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
 
 

1.3 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 

1. ด้านปริมาณ  
- พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- นักเรียนทุกคน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนทุกคน ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ด้านคุณภาพ  
- นักเรียน มีคุณลักษณะตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
- นักเรียนและครูมีวิถีการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
100 
- โรงเรียนมีครูและนักเรียนแกนน า 
ร้อยละ 10.50 
- มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบ 
ให้กับชุมชนและสถานศึกษาใกล้เคียงได้ 

1.4 การนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนครู 

ครูมีการจัดการเรียนการสอน ระดับดีข้ึน
ไปร้อยละ 88.50  และประเด็นคือ   
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ  55.30 ระดับปานกลาง  
ร้อยละ 44.70 
- ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.50 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 1.50 

2. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

2.1 การนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนครู 

ครูมีการจัดการเรียนการสอน ระดับดีข้ึน
ไปร้อยละ 88.50  และประเด็นคือ   
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ  55.30 ระดับปานกลาง  
ร้อยละ 44.70 
- ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.50 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 1.50 
- ครูจัดการเรียนการสอนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 89.50   
ระดับปานกลาง ร้อยละ 10.50 
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มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

3.1 การนิเทศการจัดการเรียน 
การสอนครู 

ครูมีการจัดการเรียนการสอน ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 88.50 และประเด็นคือ   
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ  55.30 ระดับปานกลาง  
ร้อยละ 44.70 
- ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.50 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 1.50 
- ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100 
- การจัดชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 100 
- การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรง
นักเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียน
กับนักเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ100 

4. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน า
ผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

4.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผล 
   - พัฒนาครูด้านการวัดผล 
   - พัฒนาและปรับปรุงระบบ    
     สารสนเทศออนไลน์ 
   - การบริการด้านผลการเรียน 

1. ด้านปริมาณ 
- ครูผู้สอนทุกคนมีการวัดและประเมินผล 
ด้วยวิธีที่หลากหลายและถูกต้อง 
- ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจการใช้
โปรแกรม SGS 
- งานวัดผลจัดท าข้อมูลผลการเรียน 
ของนักเรียนครบตามที ่สพฐ.ก าหนด 
2. ด้านคุณภาพ 
- ครูผู้สอนวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและถูกต้อง ร้อยละ 100 
- ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจการใช้
โปรแกรม SGS 
- โรงเรียนมีข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ครบตามท่ี สพฐ.ก าหนด 
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มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
5. มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง
การจัดการ
เรียนรู้ 

5.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 1. ด้านปริมาณ 
- ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาคิดเป็น 
ร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากรแสวงหาความรู้และการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มสาระ และระดับชั้นคิดเป็น ร้อยละ 
100 
2. ด้านคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และมีสมรรถนะเหมาะสม
บทบาทหน้าที่ 
- ครูและบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดี 

 5.2 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 1. ด้านปริมาณ 
    - ครูทกุกลุ่มสาระฯ 
2. ด้านคุณภาพ 
    -  ครูจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
        ทุกกลุ่มสาระฯแสดงผลงาน ระบบ 
การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 

 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม  

  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน    อยู่ในระดับดีเลิศ 
                1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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2.  ข้อมูล หลักฐำน และเอกสำรเชิงประจักษ์ สนับสนุน           

 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน มีผลประเมินในรายมาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิด จ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ใน
การสร้างสิ่งใหม่  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในการท างาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
         ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึก 
ตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย   
นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  
วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้าน
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้   

         มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ ใน 
ระดับ ยอดเยี่ยม   
         สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบั ติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
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       มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริมเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3. แผนงำน แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม  
1. จัดท าโครงการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้ (PLC) 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับทักษะ 

ทางด้านวิชาการ 
    4. จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับผู้เรียนอย่างเป็น 

รูปธรรมและสม่ าเสมอ 
     5. พัฒนาผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างจิตส านึกและเป็นผู้มีจิตอาสาเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
 
 

ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนา  
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
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สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
คุณภำพของผู้เรียน     
   -  ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการ อ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด
จ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา 
อย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมี เหตุผล สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศ 
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
  - ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่
มีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตส านึกตามสถานศึกษา
ก าหนด เป็นแบบอย่างได้  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย 
เชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่าง
หลากหลาย)พัฒนาการทางด้ านร่ างกายแข็ งแรง  
มีสุขนิสัยที่ด ีรวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  

คุณภำพของผู้เรียน     
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึง
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  -  นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่
สร้างสรรค ์
  -  นักเรียนมีค่านิยมด้านวัตถุ ท าให้มีการใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย 
  -  ผู้ปกครองบางคนมีรายได้น้อยต้องไป
ท างานต่างจังหวัด บางคนนิยมไปท างานต่างถิ่น
ท าให้นักเรียนขาดคนดูแล ขาดความรับผิดชอบ
ในการเรียน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
   - ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคี
เครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน และครู เพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้เพิ่มข้ึนตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
 - โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรี ยนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
 - ครูผู้สอนพัฒนาเพ่ือความเชี่ยวชาญ  สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล    
- จัดสภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอ้ือต่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
- การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างของผู้ เรียนและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญมีการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ   
- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน โรงเรียนให้ความส าคัญกับแหล่ง เรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แหล่งเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพ  
-  กลุ่ ม ส า ร ะ ได้ จั ด ท า โ ค ร งก า ร พัฒนาศั ก ย ภ า พ  
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ    
- ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
- ควรพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน มีความ
ทันสมัยและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 - กระบวนการบริหารและการจัดการ ควรให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวางเป้าหมายที่
ชัดเจนในทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนบูรณาการการท างานให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร และให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้ เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
- สถานศึกษามี กา รก าหนดมาตรฐ านการศึ กษา 
ของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษา 
ของสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา 
อย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 - ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ  มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่ ง เน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ครูจัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
   - ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูออกแบบ 
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ต อ บ ส น อ ง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา  
- ควรสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู ้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง ควรนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรพัฒนากระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือ
ประโยชน์ทั้งต่อครูและผู้เรียน และน าโครงการ
นิเทศภายในมาใช้พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครู 
- ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
      - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการระดับชาติให้สูงขึ้น 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยในโรงเรียน  ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ โดยมีการประเมินผลและด าเนินการแก้ไขเป็น
ประจ า 
 - ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เช่น  
จัดท าโครงงานระดับห้องและประกวดโครงงาน ทั้งโครงงานวิชาการและโครงงานอาชีพ เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักการวางแผนและคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ก าหนดให้แต่ละกลุ่มสาระสอดแทรกกระบวนการ
คิดไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  
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 - ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
 - โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง ควรนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 
 -  พัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ อ้ือให้ ผู้ เ รี ยนเรียนรู้ ด้ วยตนเองและเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม มีการส ารวจสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของครูและ
ผู้เรียน 
 - โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และควร  
มีการเผยแพร่ความรู้ และน าความรู้ไปใช้พร้อมทั้งการประเมินหรือบันทึกหลักฐานร่องรอยการ
ด าเนินงาน 
 - จัดอบรมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายโครงการ และให้ครู  
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เข้าใจและสามารถด าเนินงานโครงการได้บรรลุ  
ตามเป้าหมาย  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง 
เรื่องการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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ประกำศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
--------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนเมืองเชลียง  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน พ.ศ. 2553 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติประจ าปี เพ่ือพัฒนา
สู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 โรงเรียนเมืองเชลียง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อ 14(1)  
และข้อ 15 ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขึ้นเป็น
มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาประกันการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็นพิจารณาตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนเมืองเชลียง จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้ 
    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
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  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
      และแก้ปัญหา 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้ 
    มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
      
 
 
 

     (นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทรัพย์ประชา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
 
  
 

       (นายเกตุ  วงศ์จันทรมณี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง 
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มำตรฐำนกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ของโรงเรียนเมืองเชลียง ปีกำรศกึษำ 2563 

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

มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รำยละเอียดแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้ 
    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
      และแก้ปัญหา 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้ 
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    มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกำศโรงเรียนเมืองเชลียง 

เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

--------------------------------------------- 
 ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเมืองเชลียงจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนผู้ปกครอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพ
ภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
      
 
 
 
 
 

     (นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทรัพย์ประชา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
 
  
 

       (นายเกตุ  วงศ์จันทรมณี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง 
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กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปี 2563 
 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร 
และการคิดตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 70
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความรู้
ด้วยตนเองและท างานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

4)  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 60 โดย 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์    
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา     
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 50 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ       
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
      ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30 
และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 6) ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ   
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
และการท างานหรืองานอาชีพ 
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มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำย 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ 80 
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
จิตส านึกตามสถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้  
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 3) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี (อย่างหลากหลาย) 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4)  ผู้เรียนร้อยล่ะ 70 มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี รวมไปถึงด้านอารมณ์  สังคม 
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 สถานศึกษาบริการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน เชื่อโยงวิถีชีวิตจริง   

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสอดคล้องความต้องการของครูและถานศึกษา
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
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มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถแสดงออก สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3.3  ครูผู้สอนมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดี และผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อการเรียน  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลส่งเสริม
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3.5 ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ภำคผนวก ข 
  

ค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ 115/2563 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรก ากับและจัดเก็บข้อมูล 
การปฏิบัติงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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--- 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 

ที่ 115/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังบุคลำกรก ำกับและจัดเก็บข้อมลูกำรปฏิบัติงำนโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
                 

               เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรยีนเมืองเชลียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งและ(1)(2)แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 และมาตรา 27 (1)(6) แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี  
ก ากับและจดัเก็บข้อมลูการปฏิบัตงิานโรงเรียน เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

  1.1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา    ประธานกรรมการ 

  1.2 นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 

  1.3 นางพวงเพชร  แก้วเกต     กรรมการ 

  1.4 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 

  1.5 นางเจียม  ระวังภัย      กรรมการ 

  1.6 นางสาวรัตน์  นพเก้า     กรรมการ 

  1.7 นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการ 

  1.8 นางพิชชากร  มูลปานันท์     กรรมการ 

  1.9 นายวราศิลป์  อุ่มม ี     กรรมการ 

  1.10 นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
  1.11 นางสาวภัทธิชา  นนทธิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงาน 

2. อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย 

3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นลุล่วงไปดว้ยด ี
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย 

  2.1 นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ ์    ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสาวรัตน์  นพเก้า     กรรมการ 

2.4 นางพิชชากร  มูลปานันท์     กรรมการ 
  2.5 นายวราศลิป์  อุ่มม ี     กรรมการ 
   2.6 นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย     กรรมการ 
  2.7 นางสาวหยาดพิรณุ  กากะทิง    กรรมการ 

  2.8 นางสาวภัทธิชา  นนทธิ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดัระบบการประกันคุณภาพภายใน และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ 
ดังต่อไปนี ้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ับผดิชอบและมีแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ด าเนินงานไปสูม่าตรฐานที่ก าหนด 

   4. ประเมินคณุภาพภายใน และจัดรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจ าปเีผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน         /5. น าผลการประเมิน… 
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5. น าผลการประเมินคณุภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

6. รวบรวม/จดัเก็บ/จัดท าข้อมลูเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

7. ประสานงานกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3. คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกำรจัดเก็บข้อมลูรำยมำตรฐำนและจดัเก็บข้อมูลรำยประเด็น  ประกอบด้วย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

              ประเด็นท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

              ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพญ็  ทรัพย์ประชา/นางเจียม  ระวังภัย 

     1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ 
                           ของแต่ละระดับช้ัน 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นายศราวุฒิ  เนียมหอม   ประธานกรรมการ 
    นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ ์   รองประธานกรรมการ 
    นางพชรภรณ์  ประชัน   กรรมการ 

นายฉัตรชัย  ศรสีมบรูณ ์   กรรมการ 
นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์       กรรมการ 
นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณ ี   กรรมการ 
นางสาววันเพ็ญ  อ่อนด ี   กรรมการ 
นายวรดิฐ  เกิดผล       กรรมการ 
นายปกครอง  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
นางอรนุช  จูเปีย    กรรมการ 
นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ   กรรมการ 
นางสาวสลุีวัลย์  เกิดผล   กรรมการ 
นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 
นางศุทธวีร์  เกิดผล    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
              และแก้ปัญหา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวประนอม  จะปิน   ประธานกรรมการ 

นางรุ่งฤดี  ทองแซม    รองประธานกรรมการ 
นางสาววรรษชล  เผ่าวงค์    กรรมการ 

นางจุฑารัตน์  ขอสุข   กรรมการ 
นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว   กรรมการ 

นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค   กรรมการ 
นางสาววรวรรณ  ส าอาง   กรรมการ 
นางสาวอภิชญา  ศรีชัยกลู   กรรมการ 
นางสาวพิชญา  สายพันธ์ุ    กรรมการ 

นางสาวนิตยา  นภากาศ   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 
นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

       /นางสาวแสงเดือน... 
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นางสาวแสงเดือน  พลมาก   กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน    กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม    กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 
นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ   

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี    กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 
นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นางพิชชากร  มูลปานันท์   ประธานกรรมการ 
     นางสาวกัลยวรรธน์  เพชรชินวัตร  รองประธานกรรมการ 

นางสาวกนกพร  นวมนาค   กรรมการ 

นางสุพัตรา  จั่นจีน    กรรมการ 

นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ ์   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 
นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูส ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 
นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

นางสาวแสงเดือน  พลมาก    กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน   กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม   กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 

นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ 

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

       /นางสาวเบญจวรรณ... 



- 74 - 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  6. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางเฉลียว  พลอยเจริญ   ประธานกรรมการ 
  นางพวงเพชร  แก้วเกต   รองประธานกรรมการ 

นายปิยะ  อุดมมงคล    กรรมการ 

นายประดิษฐ์  ท่าชัย   กรรมการ 

นางสาวอัจฉริยา  มั่นสวาทะไพบูลย์   กรรมการ 
นางฉัตรนฤมล  เหรา   กรรมการและเลขานุการ 
นางกาญจนา  จิตประสาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประเด็นที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้ดูแลการจัดเก็บข้อมูล : นางสาวไฉน  อรุณเกล้า/นางพวงเพชร  แก้วเกต/นางเจยีม  ระวังภยั/ 
1. การมีคณุลักษณะและค่านยิมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาววรรษชล  เผ่าวงค ์   ประธานกรรมการ 
นางสาวศรณัยา  กลีบธง    รองประธานกรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 
นายณรงค์  ขอสุข    กรรมการ 

นายวราศลิป์  อุ่มม ี    กรรมการ 

นายณัฐพันธ์  จันด ี    กรรมการ 

นายพนม  หวาดเพ็ชร   กรรมการ 
นางฉัตรนฤมล  เหรา       กรรมการ 

นายวาทิต  ยาน้อย     กรรมการ 

นายยุทธนา  กรรมสิทธ์ิ        กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจิรัติกาล  ปิ่นด ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวสันต์  งามด ี    ประธานกรรมการ 
นางประภาวดี  ทองเวียง   รองประธานกรรมการ 

  นายณรงค์  ขอสุข    กรรมการ 
นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง        กรรมการ 

นายประดิษฐ์  ท่าชัย   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 
นายวีรวิชญ์  บุญเอนก   กรรมการ 
นายธวัชชัย  ผาเพียว   กรรมการ 

นายสิทธิชัย  ดวงศรี    กรรมการ 

นายบรรจง  โต๊ะถม    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอัจฉริยา  มั่นสวาทะไพบูลย ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

           /3. การยอมรับ... 
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3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ    ประธานกรรมการ 

นายประกติ  โฆสติ    รองประธานกรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทร์มณ ี   กรรมการ 

นายเอกวัตร  แนมมณ ี   กรรมการ 

นายยุทธนา  กรรมสิทธ์ิ   กรรมการ 

นายพนม  หวาดเพ็ชร   กรรมการ 
นายพีระพล  เทศเอม   กรรมการ 

นายคมกริช  แหงมปาน   กรรมการและเลขานุการ 
นายเอกลักษณ์  พลเลศิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางประภาวดี  ทองเวียง    ประธานกรรมการ 

นายประกติ  โฆสติ    รองประธานกรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทร์มณ ี   กรรมการ 

นายเอกวัตร  แนมมณ ี   กรรมการ 

นางสาวมินตรา  คู่นพคุณ   กรรมการ 

นายยุทธนา  กรรมสิทธ์ิ   กรรมการ 

นายพนม  หวาดเพ็ชร   กรรมการ 
นายพีระพล  เทศเอม   กรรมการ 

นายคมกริช  แหงมปาน   กรรมการและเลขานุการ 
นายเอกลักษณ์  พลเลศิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  ประเด็นที่ 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นายธีราวุธ  จูเปีย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร   ประธานกรรมการ 
    นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ ์   รองประธานกรรมการ 

นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ   กรรมการ 

นางสาวหยาดพริุณ  กากะทิง    กรรมการ 

นางพิชชากร  มูลปานันท์   กรรมการและเลขานุการ 
นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            ประเด็นท่ี 2 มีระบบบรหิารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นายธีราวุธ  จูเปีย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร   ประธานกรรมการ 

นางพิชชากร  มูลปานันท์   รองประธานกรรมการ 
นางสาวรัตน์  นพเก้า   กรรมการ 

นายวราศลิป์  อุ่มม ี   กรรมการ 

นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย   กรรมการ 

นางสาวหยาดพริุณ  กากะทิง          กรรมการ 
    นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       /ประเด็นท่ี 3... 
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ประเด็นที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางเจยีม  ระวังภัย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 
นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

นางสาวแสงเดือน  พลมาก    กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน   กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม   กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 

นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ 

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นางอรนุช  จูเปีย    ประธานกรรมการ 
   นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ ์   รองประธานกรรมการ 

นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว   กรรมการ 
นางสาวธนาภรณ์  ค าแอ่ง       กรรมการ 
นางสาวนิตยา  นภากาศ   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประเด็นที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว/นางเจียม  ระวังภัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
นางพวงเพชร  แก้วเกต   รองประธานกรรมการ 
นางสาวร าพู  ช่างไชย   กรรมการ 
นายณัฐพันธ์  จันด ี    กรรมการ 
นายเอกลักษณ ์ พลเลิศ   กรรมการ 

นายพีระพล  เทศเอม   กรรมการ 
นางสาวเกศรินทร ์ พลเลิศ   กรรมการ 

นางสาวปารณัท  วงค์ราษฎร ์   กรรมการ 

นายประพนธ ์ อ่อนพรม   กรรมการและเลขานุการ 

นายวาทิต  ยาน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       /ประเด็นท่ี 6... 
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ประเด็นที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ิ        
 ผู้จัดเก็บข้อมูล นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
   นางพิชชากร  มูลปานันท์   รองประธานกรรมการ 
   นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย   กรรมการ 
   นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูส ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 
นางสาวเกศรินทร์  พลเลศิ   กรรมการ 

นางสาวปารณัท  วงค์ราษฎร ์   กรรมการ 
นางรวีวรรณ  เกื้อกูล   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นายประพนธ ์ อ่อนพรม   กรรมการและเลขานุการ 

นายวีระยุทธ  ล าดับ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   ประเด็นที่ 1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางเจยีม  ระวังภัย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 
นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

นางสาวแสงเดือน  พลมาก    กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน   กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม   กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 

นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ 

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   ประเด็นที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางเจยีม  ระวังภัย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 

       /นางนภสร... 
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นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

นางสาวแสงเดือน  พลมาก    กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน   กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม   กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 

นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ 

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 

   ผู้ดูแลการจัดเก็บข้อมูล : นายอรณุ  หอมช่ืน/นางเจียม  ระวังภัย  
ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางเจยีม  ระวังภัย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 
นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

นางสาวแสงเดือน  พลมาก    กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน   กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม   กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 

นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ 

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

           /ประเด็นที่ 4... 
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   ประเด็นที่ 4 ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางเจียม  ระวังภัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวศรณัยา  กลีบธง   ประธานกรรมการ 
นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 
นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นางสาวพิชญา  สายพันธุ ์   กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   ประเด็นที่ 5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ผู้ดูแลการจดัเก็บข้อมลู : นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา/นางเจยีม  ระวังภัย 

  ผู้จัดเก็บข้อมูล    นางเจียม  ระวังภยั    ประธานกรรมการ 

นางสาวศรณัยา  กลีบธง   รองประธานกรรมการ 
นางนภสร  รมณียกลุ   กรรมการ 

นางสาวแสงเดือน  พลมาก    กรรมการ 

นายไพรตัน์  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นางเฉลียว  พลอยเจริญ   กรรมการ 

นายชนินทร์  เกิดผล   กรรมการ 

นางสาวประนอม  จะปิน   กรรมการ 

นายศราวุฒิ  เนียมหอม   กรรมการ 

นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง   กรรมการ 

นางสาวร าพู  ช่างไชย    กรรมการ 

นางสาววรรณรตัน์  หลักแหลม  กรรมการ 

นายภูมภิัทร  ภูมิศริิรักษ์   กรรมการ 

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี   กรรมการ 

นายวัฒนพงศ์  เขียวเหลือง   กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ  ขยา   กรรมการ 

นายวิรัติ  ท่าน้ า    กรรมการ 

นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนิรมล  แจ่มรตันโสภณิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ก ำกับดูแลกำรจัดเก็บข้อมูลรำยมำตรฐำน 

 มีหน้าที่  ก ากับ ติดตามการจดัเกบ็ข้อมูลของผู้จัดเก็บข้อมูลใหต้รงกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา และสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้แล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา 
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ผู้จัดเก็บข้อมลูรำยมำตรฐำนและประเด็น 

 มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมลูรายมาตรฐานและประเด็นทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ตรงกับแนวทางการประเมินคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และสอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่รับการแต่งตั้งปฏิบัติหนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเคร่งครดัเต็มความสามารถให้บังเกิดผลดแีละบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้

 

  สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  

 
 
 

      (นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทรัพย์ประชา) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
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ภำคผนวก ค 
  

ค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ 267/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ าปีการศึกษา 2563 
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--- 
ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 

ที่  267/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนเมืองเชลียง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
                 

               ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและเพ่ือรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้  
การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อาศัยอ านาจความในมาตรา 39  วรรคหนึ่งและ(1)(2 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1)(6) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง ท าหน้าที่เ ป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์  ดวงทอง     รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร    รองประธานกรรมการ 

  5. นางพวงเพชร   แก้วเกต    กรรมการ 
  6 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 
  7. นางเจียม  ระวังภัย     กรรมการ 
  8. นางรุ่งฤดี  ทองแซม     กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   10. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางพิชชากร  มูลปานันท์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงาน 
2. อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนลุล่วงไปด้วยดี 
 
          /2. คณะกรรมการ... 
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2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์  ดวงทอง     รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร    รองประธานกรรมการ 

  5. นางพวงเพชร   แก้วเกต    กรรมการ 
  6 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 
  7. นางเจียม  ระวังภัย     กรรมการ 
  8. นางรุ่งฤดี  ทองแซม     กรรมการ 

9. นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการ 
   10. นางพิชชากร  มูลปานันท์    กรรมการ 
   11. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวภัทธิชา  นนทธิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   มีหน้ำที่  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
               ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  - ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  - ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  - ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  - ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  -  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  -  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  -  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  -  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
 
 
         /มาตรฐานที่ 2... 
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   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ประกอบด้วย 
  1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์  ดวงทอง     รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร    รองประธานกรรมการ 
   5. นางพวงเพชร   แก้วเกต    กรรมการ 
  6 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 
  7. นางเจียม  ระวังภัย     กรรมการ 
  8. นางรุ่งฤดี  ทองแซม     กรรมการ 

9. นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการ 
  10. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้ำที่  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  - การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  - การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  - การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  - การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  - การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  - การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้ 
 

   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ประกอบด้วย 
  1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์  ดวงทอง     รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร    รองประธานกรรมการ 

  5. นางพวงเพชร   แก้วเกต    กรรมการ 
  6 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 
  7. นางเจียม  ระวังภัย     กรรมการ 
  8. นางรุ่งฤดี  ทองแซม     กรรมการ 

9. นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการ 
   10. นางพิชชากร  มูลปานันท์    กรรมการ 
   11. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวภัทธิชา  นนทธิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           /มีหน้าที่... 
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มีหน้ำที่  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  - การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  - การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
     การจัดการเรียนรู้ 
 
 ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
              (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
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ภำคผนวก ง 
  

ค าสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง ที่ 078/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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--- 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเมืองเชลียง 
ที่  078/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

               เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจความในมาตรา 39  วรรคหนึ่งและ(1)(2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1)(6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์  ดวงทอง     รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร    รองประธานกรรมการ 

  5. นางพวงเพชร   แก้วเกต    กรรมการ 
  6 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 
  7. นางเจียม  ระวังภัย     กรรมการ 
  8. นางรุ่งฤดี  ทองแซม     กรรมการ 

9. นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการ 
   10. นางพิชชากร  มูลปานันท์    กรรมการ 
   11. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวภัทธิชา  นนทธิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงาน 

2. อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนลุล่วงไปด้วยดี 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  1. นายประกอบ  พงศ์พันธ์    ประธานกรรมการ 
  2. นายสุวิทย์  ดวงทอง     รองประธานกรรมการ 
  3. นายธีราวุธ  จูเปีย     รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร    รองประธานกรรมการ 
           /5. นางพวงเพชร... 
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  5. นางพวงเพชร   แก้วเกต    กรรมการ 

  6 นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว    กรรมการ 
  7. นางเจียม  ระวังภัย     กรรมการ 
  8. นางรุ่งฤดี  ทองแซม     กรรมการ 

 9. นางสาวรัตน์  นพเก้า     กรรมการ 
10. นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร    กรรมการ 

  11. นางสาวศรัณยา  กลีบธง    กรรมการ 
 12. นางอรนุช  จูเปีย     กรรมการ 
  13. นางพิชชากร มูลปานันท์    กรรมการ 
 14. นายวราศิลป์  อุ่มมี     กรรมการ 

  15. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์   กรรมการ 
 16. นางอภิรมย์ฤดี อบเชย    กรรมการ 
 17. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์    กรรมการ 

  18. นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ์    กรรมการ 
  19. นางสาวหยาดพิรุณ กากะทิง    กรรมการ 

  20. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวภัทธิชา  นนทธิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียงและ
รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเต็มความสามารถ ให้บังเกิด
ผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
             (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
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ภำคผนวก จ 
  

 รางวัลและผลงานนักเรียน 
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 รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับเพชร 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับเพชร 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

ปีกำรศึกษำ 2561 
ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2563  
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 รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับเพชร 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับเพชร 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

ปีกำรศึกษำ 2561 
ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ.2563  
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 โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลอืกผลงำนด้ำนนวัตกรรม 

โครงกำร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โรงเรียนเมืองเชลียงผ่ำนกำรคัดเลือกผลงำนด้ำนนวัตกรรม 
โครงกำร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

ได้รับเกียรติบัตรจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2563  ณ วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ.2563  
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โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลอืกผลงำนด้ำนนวัตกรรม 

โครงกำร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเมืองเชลียงผ่ำนกำรคัดเลือกผลงำนด้ำนนวัตกรรม 
โครงกำร 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  

จ ำนวน 2 นวัตกรรม ได้แก่ 
 แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน การพูด และการเขียน  
 กลไกการท างาน MCLS การบริหารจัดการด้วยความร่วมมือในการเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 รำงวัลกำรประกวดเรยีงควำมและกำรพูดสนุทรพจน์ 

ณ คณะครุศำสตร ์มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรประกวดเรียงควำม และ 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทย  
หัวข้อ “โควิด-๑๙ จะลาไกล เยาวชนไทยใส่ใจร่วมป้องกัน” 

วันที่ 17 กันยำยน 2563  ณ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  
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 รำงวัลกำรแข่งขันกลอนสดระดับภำคเหนือ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอตุรดติถ์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษำ 
กำรแข่งขันกลอนสดระดับภำคเหนือ 

วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์  



 
 
 
 


