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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 
ประวัติการก่อตั้ง 
 โรงเรียนเมืองเชลียงตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2499  ใช้ชื่อในการประกาศจัดตั้งว่า         
“โรงเรียนมัธยมวิสามัญอ าเภอศรีสัชนาลัย” เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสหศึกษา  โดยใช้ชั้นล่างของ
โรงเรียนปริยัติธรรม (วัดหาดเสี้ยว) เป็นสถานศึกษา  มีพระครูบวรธรรมานุศาสน์ เป็นผู้อุปการะ  ครูใหญ่คนแรก 
คือ นายฉลาด  รมยานนท์ 
 พ.ศ. 2500  ย้ายมาท าการสอนที่โรงเรียนศรีสัชนาลัย 
 พ.ศ. 2501  ย้ายมาท าการสอนที่เลขที่  417  หมู่  2  ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  
บนที่ดินหมายเลข สท 70  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน เป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชน มีเนื้อท่ี  78  ไร่  2 งาน  
80 ตารางวา 

พ.ศ. 2520  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปัจจุบัน  เป็นประเภทสหศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6   

คติพจน์ของโรงเรียน 
วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  หมายถึง  บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

ค าขวัญของโรงเรียน 
 เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

สีประจ าโรงเรียน   
 สีชมพู – ขาว   

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  

 

 
 

 
ความหมาย  :  ความรู้ท าให้เข้มแข็งประดุจศิลา 

อักษรย่อ : ม.ช. 
อัตลักษณ์ : แต่งกายดี  วจีไพเราะ 
เอกลักษณ์ : เป็นผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
Website  : http://www.mcl.ac.th/ 
E-mail      :   - 
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เกียรติคุณ 
  

ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเรียงความและประกวดสุนทรพจน์ ระดับภาคเหนือ  
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีการศึกษา 2562 นักเรียนได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69  
รางวัลเหรียญทอง 13 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดง 2 รางวัล  
รวม 16 รางวัล 

ปีการศึกษา 2562 โล่เกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2562 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านระดับดีเยี่ยม ในระดับจังหวัด  
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา 2562 ไดร้ับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น (Zero waste school) ประเภทสถานศึกษา 
ขนาดกลาง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น รับโลเ่กียรติคุณ คณะกรรมการจัด
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2561 รางวัลโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน ดีเด่น โครงการจิตส านึกรักเมืองไทย 
“โครงการไกด์น้อยพาเที่ยวเมืองเชียงชื่น กลุ่มไกด์น้อยจิตอาสา โรงเรียนเมืองเชลียง  
จังหวัดสุโขทัย” ในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมท า รวมพลัง ร่วมสร้างสรรค์ เพ่ือสังคมไทย”  
จากส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปีการศึกษา 2561 ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office of Basic 
Education Commission Quality Award : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึง 
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับภาคเหนือ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปีการศึกษา 2561 โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2561 โล่รางวัลชนะเลิศ ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 จากคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย 
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ปีการศึกษา 2560 ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ  
จากศูนย์สถานพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น รับโล ่เกียรติคุณ คณะกรรมการจัด
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ระดับภาคเหนือ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี 

ปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศระดับจังหวัด “พัฒนาเพ่ือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift 
and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตามกรอบแนวคิด 
“Power Plus อาสาพลังบวก” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปีการศึกษา 2560 โล่รางวัลชนะเลิศ โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครั้งที่ 1 จังหวัดสุโขทัย จากคณะ
สงฆ์จังหวัดสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2560 เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี
เยี่ยม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ปีการศึกษา 2560 โล่รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ปีการศึกษา 2559 โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคเหนือ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ปีการศึกษา 2559 ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา” จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2559 รับประกาศเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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ลักษณะของชุมชน 
 โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนที่เป็นชาวไทยพวน  และไทยล้านนาตอนล่าง  ประกอบอาชีพ  กสิกรรม  
และหัตถกรรมเป็นหลัก   ที่ประกอบอาชีพค้าขายมีเพียงกลุ่มน้อย    สภาพขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นยัง
อนุรักษ์กันไว้ได้อย่างเหนียวแน่น งานผ้าทอพ้ืนเมืองเลื่องชื่อถึงระดับประเทศ 
จุดเด่นของโรงเรียน 
 1.  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
บริการชุมชนทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา บุคลากรและอาคารสถานที่  
  2.  มีสภาพทางกายภาพด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเด่น ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ท าให้การคมนาคมสะดวก  

3.  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เด่นชัด 
  4.  มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสอยู่ล้อมรอบเป็นจ านวนมาก 
  5.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าในการบริหารงาน 

6.  ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
  7.  มีชุมชนขนาดใหญ่และภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและพร้อมสนับสนุนให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
  8.  โรงเรียนมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และมีการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์ 
น าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

จุดด้อยของโรงเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนต่ า   อัตราก าลังของ
ลูกจ้างประจ าขาดแคลน เศรษฐกิจของชุมชนไม่ค่อยดี 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 
-  อาคารเรียน    จ านวน  6 หลัง  71   ห้องเรียน 
-  อาคารฝึกงาน    จ านวน  6 หลัง    9 หน่วย 
-  อาคารกลุ่มงานกิจการนักเรียน  จ านวน     1 หลัง 
-  อาคารพลศึกษา   จ านวน   1   หลัง  
-  หอประชุม    จ านวน  1 หลัง 
-  โรงอาหาร    จ านวน  1 หลัง 
-  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน    จ านวน  4 หลัง   
-  ห้องน้ าห้องส้วมครู   จ านวน         2 หลัง          
-  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ในอาคารเรียน จ านวน  40 ที ่
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แผนที่ตั้งของสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการ 

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
 โรงเรียนเมืองเชลียงเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอศรีสัชนาลัยและเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  
ให้บริการนักเรียนในเขตพ้ืนที่   6  ต าบล  คือ  ต าบลหาดเสี้ยว  ต าบลหนองอ้อ  ต าบลแม่สิน  ต าบลแม่ส า          
ต าบลป่างิ้ว และต าบลดงคู่ 

แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 

 
ต าบลในเขตพ้ืนที่บริการ   โรงเรียนเมืองเชลียง 

ที่ตั้งของโรงเรียน              
โรงเรียนตั้งอยู่เลขท่ี  417  หมู่ที่ 2 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 64130  

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102  ถนนสาย ศรีสัชนาลัย – อุตรดิตถ์ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอศรีสัชนาลัย  
2  กิโลเมตร  ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 ประมาณ 72 กิโลเมตร    
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ข้อมูลบุคลากร 
ฝ่ายบริหาร     4 คน ชาย    3 คน หญิง    1    คน 
ครูประจ าการ    73 คน ชาย    25  คน หญิง   48  คน   

 พนักงานราชการ    4 คน ชาย     2  คน   หญิง     2  คน 
 ครวูิกฤต    1 คน ชาย     1  คน หญิง  0  คน 
 ครูธุรการ   1 คน ชาย     0  คน หญิง  1  คน 

ครูอัตราจ้าง   7 คน   ชาย     3  คน หญิง 4 คน 
 เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน   3 คน ชาย     0  คน หญิง  3  คน 

ครูสอนภาษาชาวต่างชาติ  1 คน ชาย     0  คน หญิง  1  คน 
 ลูกจ้างประจ า   1 คน ชาย    1  คน หญิง     0 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว   8 คน ชาย    4  คน หญิง     4  คน 
รวมบุคลากรทั้งหมด                103      คน 

ฝ่ายบริหาร 4  คน  คือ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

นายประกอบ  พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ปริญญาโท/การบริหารการศึกษา 
นายสุวิทย์  ดวงทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ปริญญาโท/การบริหารการศึกษา 
นายธีราวุธ  จูเปีย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ปริญญาโท/การบริหารการศึกษา 
นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ปริญญาโท/การบริหารการศึกษา 

ครูผู้สอนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข้าราชการ 

ครูมา 
ช่วยราชการ 

พนักงาน
ราชการ/ 

ครูอัตราจ้าง 
รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 18 - - - - 3 18 21 
คณิตศาสตร์ 2 8 - - - 1 2 9 11 
ภาษาต่างประเทศ 1 9 - - - - 1 9 10 
ภาษาไทย 2 6 - - - - 2 6 8 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 4 - - -   1 5 5 10 
การงานอาชีพ 1 3 - - - 1 1 4 5 
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 - - - 1 - 6 - 6 
ศิลปะ 5 - - - 3 1 8 1 9 
แนะแนว - 1 - - - - - 1 1 
ฝ่ายสนับสนุน/เจ้าหน้าที่ - - - - 2 6 2 6 8 
รวมทั้งสิ้น 24 49 0 0 6 10 30 59 89 
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ผู้บริหาร ข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ชาย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

บริหาร/ คศ.3 3 0 3 
บริหาร/ คศ.2 0 1 1 
ครูเชี่ยวชาญ / คศ.4  0 0 0 
ครูช านาญการพิเศษ / คศ.3 8 26 34 
ครูช านาญการ / คศ.2 7 11 18 
ครู / คศ.1 6 8 14 
ครูผู้ช่วย  4 3 7 

รวม 28 49 77 

ผู้บริหาร  ข้าราชการครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ปริญญาตรี 20 24 44 
ปริญญาโท 9 23 32 
ปริญญาเอก - 1 1 

รวม 29 48 77 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ วุฒ ิป.ตรี 20 คน ป.โท 1 คน  ชาย 7คนหญิง 14 คน ดังนี้ คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

การงานอาชีพ - 1 - - 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - - 1 
ศิลปะ (ศิลปะ / ดนตรีสากล / นาฏศิลป์) 1 - 2 1 4 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 1 - - 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - - 
ภาษาไทย - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ/ครูต่างชาติ - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - 1 1 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน - - 2 5 7 

รวม 2 2 4 7 15 
ลูกจ้างประจ า 1 คน ชาย    1  คน  หญิง - คน 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
พนักงานขับรถ 1 - 1 

รวม 1 - 1 
 
 
 



9 
 

 
 

ลูกจ้างชั่วคราว  6 คน   ชาย 1 คน     หญิง    5    คน 
 ต าแหน่ง  ชาย หญิง รวม 

คนงานทั่วไป 3 - 3 
แม่บ้าน - 4 4 
รวม 3 4 7 

 
 

 
 

ข้อมูลแผนการจดัชั้นเรยีน / นักเรียน 
 

แผนชั้นเรียนเต็มรูป ห้องเรียน  10 – 10 – 10  / 8 –  8 – 8             รวม  54    ห้องเรียน 
   นักเรียน   400 -  400 – 400 / 320 – 320 - 320   รวม   2,160   คน 
จัดจริง 

ปีการศึกษา 
ช้ัน 

นักเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวมทั้งสิ้น 

2561 ห้องเรียน 7 7 8 22 6 6 6 18 40 
 นักเรียน 275 261 280 816 191 190 191 572 1388 

2562 ห้องเรียน 7 7 7 21 6 6 6 18 39 
 นักเรียน 259 266 258 783 212 178 178 568 1351 

2563 ห้องเรียน 7 7 7 21 6 6 6 18 39 
 นักเรียน 279 250 253 782 208 198 171 577 1359 

2564 
(คาดคะเน) 

ห้องเรียน 7 7 7 21 6 6 6 18 39 

 นักเรียน 280 279 250 809 240 208 198 646 1455 
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คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง 

 
1.  นายเกตุ วงศ์จันทรมณี   ประธานกรรมการ  
2.  นายรวม  ล้นเหลือ    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3.  นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว   กรรมการผู้แทนครู  
4.  นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายสิทธิพร  ศรีปาน    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 6.  นายฉลวย  นามกรณ์    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
7.  เจ้าอธิการคิด  สิริจนฺโท   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
8.  พระครูธีรศาสน์โกวิท    กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
9.  นายปริญญา  ถาริยะ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายนนท์  มานิตย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 11.  นายวิญญู  รังสิวุฒาภรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12.  นายอรุณ  หอมชื่น    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13.  นายกฤษฎา  ขอประสิทธิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

14.  นางสาวระวีวรรณ  อินทรประพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
15.  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

คณะกรรมการภาคี 4  ฝ่าย 
 

1.  นายเกตุ วงศ์จันทรมณี   ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์   ผู้แทนครู 

   3.  นางสาวภัทธิชา  นนทธ ิ   ผู้แทนครู 
4.  นายคมสิทธิ์  มรินทร์พนวัฒน์   ผู้แทนผู้ปกครอง 

   5.  นางศิริพร  เครือฟ่ัน    ผู้แทนผู้ปกครอง 
   6.  นายถนอมศักดิ์  กาไหล่ทอง   ผู้แทนชุมชน 
    7.  นายปริญญา  ถาริยะ    ผู้แทนชุมชน 
   8.  เด็กหญิงรวีวรรณ  ล าดับ   ผู้แทนกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   9.  เด็กหญิงวิรดา  พูลเลิศ   ผู้แทนกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
   10. นายกิตติพงศ์  ปัทมาสศนุพงศ์   ผู้แทนกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   11. นางสาวยลดี  มรินทร์พนวัฒน์   ผู้แทนกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

1.  นายประกอบ  พงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการ 
2.  นายสุวิทย์  ดวงทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ 
3.  นายธีราวุธ  จูเปีย รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ 
4.  นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการ 
5.  นางพวงเพชร  แก้วเกต ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
6.  นางรุ่งฤดี  ทองแซม ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
7.  นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
8.  นางเจียม  ระวังภัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
9.  นางสาวไฉน  อรุณเกล้า หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
10.  นายอนุวัฒน์  วงศ์จันทรมณี หัวหน้างานปกครอง กรรมการ 
11.  นายปิยะ  อุดมมงคล หัวหน้างานบริการ กรรมการ 
12.  นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพฯ กรรมการ 
13.  นางสุพัตรา  จั่นจีน หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ กรรมการ 
14.  นางอรนุช  จูเปีย หัวหน้างานบุคคล กรรมการ 
15.  นางนภสร  รมณียกุล หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
16.  นางสาวสุมนมานต์ อมรมุณีพงศ์ หัวหน้างานประเมินมาตรฐานและควบคุมคุณภาพฯ  กรรมการ 
17.  นางสาวศรัณยา  กลีบธง หัวหน้างานวัดผลประเมินผล  กรรมการ 
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โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนเมืองเชลียง 

สมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย สมาคมนักเรียนเก่าเมืองเชลียง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นางสาวอัญชิสา สารีบุตร) 

1. งานบริหารงานวิชาการและ    

   ส่งเสริมวิชาการ 

2. งานประเมินมาตรฐาน และ 

   ควบคุมคุณภาพการศึกษา 

3. งานการวัดผล ประเมินผล  

 

 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นายสุวิทย์ ดวงทอง) 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นายธีราวุธ จเูปยี) 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1. งานการเงิน 

2. งานพัสด ุ

3. งานแผนงานและประกัน 

    คุณภาพ 

 

1. งานบุคคล 

2. งานธุรการ 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

(นางสาวอัญชิสา สารีบตุร) 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
1. งานกิจการนกัเรียน 

2. งานปกครอง 

3. งานบริการ 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี 3 

โรงเรียนเมืองเชลียง อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
( 8-9 และ 11  ธันวาคม 2556) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.77 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.87 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
               และต้นสังกัด 

5.00 4.74 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                แนวการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 83.17 ดี 
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   สรุป  ผลการประเมนิรอบท่ี 3 สมควรรับรบัรองมาตรฐานการศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ด้านคุณภาพผู้เรียนผลการประเมิน   ดีมาก  ได้คะแนน  27.02  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน 
มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ      
ผลการประเมิน   ดีเยี่ยม  ได้คะแนน  4.79  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ      
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
     

1.3 ปัองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 

     

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

     

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น      
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
     

คะแนนประเมิน 4.79 
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์   
ผลการประเมิน ดีเยี่ยม ได้คะแนน  4.79  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร      
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ      
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง      
2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

คะแนนประเมิน 4.79 
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มาตรฐานที่ 3    ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตันเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                                                  
ผลการประเมิน ดีเยี่ยม  ได้คะแนน  4.93  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

     

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นหา
ความรู้เพิ่มเติม 

     

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

     

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน      
คะแนนประเมิน 4.93 

 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้  

       อย่างมีสติสมเหตุผล                                                            
ผลการประเมิน   ดีมาก ได้คะแนน  3.97  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

     

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน      
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
     

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ      
คะแนนประเมิน 3.97 
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มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร          
ผลการประเมิน   ดีมาก ได้คะแนน  3.80  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์      
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์      
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ์ 
     

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์      
คะแนนประเมิน 3.80 

 
มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                    และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน  4.73  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ      
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 
     

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้      
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ 
     

คะแนนประเมิน 4.73 
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ด้านการจัดการศึกษา  ผลการประเมิน   ดีเยี่ยม  ได้คะแนน  48.27  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                                                                                                     
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน  9.87  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

     

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 

     

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

     

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

     

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

     

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

     

7.8 ครูประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

     

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

     

คะแนนประเมิน 9.87 
 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน  9.60  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่ม ที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล 
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและ 
การจัดการ 

     

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

     

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

     

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

     

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

     

คะแนนประเมิน 9.60 
 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
                 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล                                             
ผลการประเมิน  ดีมาก ได้คะแนน  4.40  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด      
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั ติดตาม ดูแล และขบัเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 
     

9.3 ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา      
คะแนนประเมิน 4.40 
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มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                 
                    อย่างรอบด้าน   
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน  9.00  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น      
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม

ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
     

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

     

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลการปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

     

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

     

คะแนนประเมิน 9.00 
 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน 10.00  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

     

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

     

11.3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

     

คะแนนประเมิน 10.00 
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มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน  5.00  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน      
คะแนนประเมิน 5.00 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน   ดีเยี่ยม  ได้คะแนน  9.00 จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม ได้คะแนน  9.00 จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

     

คะแนนประเมิน 9.00 



21 

 
 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน   ดีเยี่ยม  ได้คะแนน  5.00 จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ผลการประเมิน   ดีเยี่ยม ได้คะแนน  5.00 จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

     

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

     

คะแนนประเมิน 5.00 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
ผลการประเมิน   ดีมาก  ได้คะแนน  4.00 จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา 
                    และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ผลการประเมิน  ดีมาก  ได้คะแนน  4.00  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

 
ที ่

 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ปรับปรุง 

(1) 
พอใช้ 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย      
คะแนนประเมิน 4.00 

 
 สรุปภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  93.28 คะแนน  จากคะแนน 100  คะแนน 
     ระดับคุณภาพ  5    ดีเยี่ยม 
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