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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ

ตามตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีให้สถานศึกษาจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ประจาทุกปี  

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้
แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงานซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

1. ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563  

2. ให้โรงเรียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

3. ให้โรงเรียนนำผลการประเมินตนเองจากการดำเนินงานปีการศึกษา 2564 ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

 
 
 

 
        ( นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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คำนำ 
 

เอกสาร “รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นไปตามความ         
มุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กำหนดหลักการสำคัญข้อหนึ่ง คือ ให้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก ่คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ  

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

        ( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี   294  ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกาม

ยาว จังหวัดพะเยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท่ัวไป) ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 591 คน  บุคลากร สายงานบริหาร จำนวน       

2 คน  ครูผู้สอน จำนวน 40  คน  บุคลากรอื่น จำนวน 11 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสงกรานต์     บุญมี 

ดำรงตำแหน่ง  ผู ้อำนวยการโรงเร ียน เบอร์โทร 093 - 0475205 นายอุทิศ สาธิพา ดำรงตำแหน่ง               

รองผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทร 081 - 7328655  

จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

ในภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ   

มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย ผู้เรียน 1) ผู้เรียน

ร้อยละ 98.44  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังแต่ร้อยละ 76.16 ขึ้นไป 3) ผู้เรียนร้อยละ 85.12 มคีวามสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป 4) ผู้เรียนร้อยละ 94.45 มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5) ผู้เรียนร้อยละ 93.65 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 6) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 

และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพงาน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการบริหารและการจัดการโดย
มีการบริหารและการจัดการโดย 1. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดความต้องการพัฒนาของ สถานศึกษา  นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน 
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2. แผนพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา  แผนปฏิบัติการ ประจ้าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน  ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องทันสมัย
และสามารถน้ามา ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมตาม สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ ใฝ่เรียนรู้ 3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประ
จ้าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ ผู้มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา 4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา โดยมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและรับทราบรับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา 5. สถานศึกษามีการ
นิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ อย่างตอ่เนื่อง 
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เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการ
อย่างมี ระบบ โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายยึดหลักธรรมาภิบาล  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลดำเนินการ โดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  อีกทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดำเนินการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนเองและให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลและการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนพบว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ1.โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู้สอน แทรกวิธีการทำงาน
อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม 2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตามบริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้น
การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีดี 

3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ท้ังการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม 
/ โครงการต่าง ๆ ท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาท้ังนักเรียน และครูอย่างตอเนื่อง  

 จุดพัฒนา คือ 1. การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ การพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล การสรุปและการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการท่ียาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน 
มากจึงจะเกิดทักษะ โรงเรียนต้องพยายามปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. กระจายโอกาสในการ
เรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรยีนในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง และครอบคลุมทุกระดับช้ัน พร้อมๆ
กับการพัฒนาครูเพื่อเป็นcoachingในการสร้างนวตักรรมของนักเรียน 

          แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น คือ 1.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจากผล
การเรียนเพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมท้ังข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2.สถานศึกษาควรเน้นให้ครูพัฒนา
วิชาชีพ หรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกัน 3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี294 ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา 56000โทรศัพท์ 054-422776 โทรสาร054-422775  website  www.dongjen.ac.th          
e-mail : dongjen_phayao@hotmail.com   สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา        
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ  3 ตำบล ได้แก่ 
ตำบลดงเจน ตำบลแม่อิง และตำบลห้วยแก้ว  มีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  นายสงกรานต ์   บ ุญม ี  การศ ึกษาส ู งส ุ ด ปร ิญญาโท สาขาบร ิหารการศ ึ กษา  e-mail : 
songkran@dongjen.ac.th โทรศัพท์ 093-0475205 วุฒิการศึกษา กศม.บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งท่ี
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังแต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
 รองผู้อำนวยการ 
 นายอุทิศ  สาธิพา การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา การศึกษา e-mail : 
utidsatipa999@dongjen.ac.th โทรศ ัพท ์  081-73286558  ว ุฒ ิการศ ึกษา ค.ม .บร ิหารการศ ึ กษา            
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชน  ตำบลดงเจนจำนวน  11 ไร่  2 งาน และได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ ชื่อ "โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)"  เปิดสอน  ม.1  -  ม.3  โดยได้รับเงินบริจาค 
สร้างอาคารกรมสามัญ จากประชาชน ตำบลดงเจน จำนวน 1 หลัง  
 พ.ศ. 2503 เปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น  ป.5  -  ป.7  ตามหลักสูตร 
พ.ศ.2503  
 พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและประกาศตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสอนระดับม.ศ. 1 -  ม.ศ. 3 มีนักเรียน ม.ศ. 1  จำนวน  86 คน และยังมีช้ัน 
ป.ปลายอยู่  และได้เปล่ียนช่ือเป็น "โรงเรียนดงเจนวิทยาคม" และได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารแบบ 004 
ซึ่งทางสภาตำบลดงเจนได้มอบท่ีดินสาธารณะของตำบล จำนวน 70 ไร่ เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่ถนน
พะเยา – ป่าแดด     

พ.ศ.   2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216  ค.  จำนวน ครึ่งหลัง  และได้เปิดสอน
ช้ัน ม.1 ตามหลักสูตร  พ.ศ. 2521                                                                                                                                   
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          พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้ร ับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา  ได้เข้าอยู ่ในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2)  ซึ่งเริ่มดำเนินการตามโครงการต้ังแต่ปีการศึกษา 2526 ไปส้ินสุดในปี
การศึกษา 2530 โดยได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ จากรัฐบาล  และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก 
เพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี การเรียนการสอน   วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงเงินงบประมาณ   12 ล้านบาท   

พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดทำการสอน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                                                                                

พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม                                                              
พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา                                                                              
พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"  

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลรวมคะแนน 84.50 ระดับดี 

 พ.ศ.2550 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สป.) 

 พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Br Number One)  

 เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.) 

          พ.ศ. 2560 ได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนแบบ "DK STEP Model" ได้รับรางวัลระดับดี ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

(Operations Focus) 

 พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นหน่วยงานที่สงเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ใน

สถานศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

 พ.ศ. 2561 เป็นโรงเรียนแกนนำท่ีมีศักยภาพการเรียนการสอนด้านส่ือดิจิทัลสร้างสรรค์  

 พ.ศ. 2560 เป็นสถานศึกษาท่ีเข่าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพะเยา  

 เข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพฐ.) 

 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School) 

 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 

 โครงการขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา (สสวท.) 

 เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา 

 พ.ศ.2563 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ห่างไกลไร้มลพิษ 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1.2.1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
บุคลากร ผู้อำนวยการ รอง

ผู้อำนวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตรา

จ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
ปีการศึกษา

2564 
1 1 30 2 8 11 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1.2.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
1.บริหารการศึกษา 2 - 
2.คณิตศาสตร์ 5 26 
3.วิทยาศาสตร์ 7 22 
4.ภาษาไทย 3 24 
5.ภาษาอังกฤษ 6 17 
6.ภาษาจีน 1 26 
7.สังคมศึกษา 5 26 
8.พลศึกษา 2 19 
9.ศิลปะศึกษา 1 15 
10.คหกรรม 2 19 
11.เกษตร 1 20 
12.อุตสาหกรรม 2 22 
13.บัญชี - - 
14.คอมพิวเตอร์ศึกษา 3 24 
15.แนะแนว - - 
16.นาฏศิลป์ไทยศึกษา 1 24 
17.ดนตรี 1 20 
18.บรรณารักษศาสตร์ 1 15 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน ปีการศึกษา 2564 
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1.2.3 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    ...1.... : …20…. 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  ....1... :…29…… 

สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ   1  1 
- รอง/ผู้อำนวยการ   1  1 

รวม   2  2 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจุ  15 16  31 
- พนักงานราชการ  2   2 
- ครูอัตราจ้าง  6   6 
- ครูต่างชาติ   2   2 

รวม  25 16  41 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ีธุรการ  1   1 
รวม  1   1 
5.อื่นๆ (ระบุ)...      

- นักการ แม่บ้าน 9    9 
รวม 9    9 
รวมทั้งส้ิน 9 26 16 - 51 

  ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/
ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2564 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน  
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ัน ชาย หญิง รวม ช้ัน ชาย หญิง รวม 
ม.1/1 14 16 30 ม.4/1 9 16 25 
ม.1/2 14 16 30 ม.4/2 6 18 24 
ม.1/3 15 15 30 ม.4/3 10 15 25 

        ม.4/4 14 0 14 
รวม 43 47 90 รวม 39 49 88 

ม.2/1 19 18 37 ม.5/1 10 15 25 
ม.2/2 18 19 37 ม.5/2 11 13 24 
ม.2/3 19 18 37 ม.5/3 10 23 33 

        ม.5/4 19 11 30 
รวม 56 55 111 รวม 50 62 112 

ม.3/1 8 23 31 ม.6/1 9 15 24 
ม.3/2 14 14 28 ม.6/2 7 18 25 
ม.3/3 14 13 27 ม.6/3 19 5 24 
ม.3/4 16 15 31         
รวม 52 65 117 รวม 35 38 73 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ัน ชาย หญิง รวม ช้ัน ชาย หญิง รวม 
ม.1 43 47 90 ม.4 39 49 88 
ม.2 56 55 111 ม.5 50 62 112 
ม.3 52 65 117 ม.6 35 38 73 
รวม 151 167 318 รวม 124 149 273 

        

  ระดับ ชาย หญิง รวม   

  ม.ต้น 151 167 318   

  ม.ปลาย 124 149 273   

  รวม  275 316 591   

 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564  
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1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

1) เนื้อที่                     57   ไร่           2 งาน  61 ตารางวา 
- พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร                     5          ไร่           1 งาน  30 ตารางวา 
- พื้นท่ีสนาม/นันทนาการ                      3            ไร ่ - ตารางวา 
- จำนวนอาคารเรียนถาวร  รวม 4 หลัง 
- จำนวนอาคารเรียนช่ัวคราว   รวม                        1 หลัง 
- โรงอาหาร 
- ลานโดม  

รวม 
รวม 

     1 
2 

หลัง 
หลัง 

- จำนวนสนามกีฬา  รวม 7 สนาม 
ได้แก่ 1. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม 

 2. สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม 

 3. สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม 

  4. สนามตะกร้อ จำนวน 2 สนาม 

  5. สนามเปตอง จำนวน 2 สนาม 
  6. สนามฟุตซอล จำนวน 1  สนาม 
2) จำนวนห้องเรียนท้ังหมด (ห้องเรียน 100%) จำนวน 30 ห้อง 
3) จำนวนห้องปฏิบัติการ   4 ห้อง 
4) ห้องพักครู   5 ห้อง 
5) ห้องพยาบาล  จำนวน 1 ห้อง 
6) ห้องอื่นๆ   17 ห้อง 
 

1.5 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 KV และ
ไฟฟ้า ขนาด 220 V   3P 
2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาค และระบบน้ำบาดาลภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ำด่ืม จากประปาส่วนภูมิภาค 
5) น้ำใช้ ระบบน้ำบาดาลภายในโรงเรียน   โทรศัพท์: 054-422776 โทรสาร : 054-422775 
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1.6 ข้อมูลงบประมาณ 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ    

อุดหนุนรายหัว  2,144,850 อุดหนุนรายหัว 2,080,413 

นโยบายเรียนฟร ี 1,722,629 นโยบายเรียนฟร ี 1,722,629 

บำรุงการศึกษา 1,906,410 บำรุงการศึกษา 1,301,210 

งบ อบจ. - งบ อบจ. - 

รวมรายรับ 5,773,889 รวมรายจ่าย 5,104,252 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 

1.7 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มและทุ่งนา มีประชากร ประมาณ 
9,677  คน   สถานท่ี/หน่วยงาน/องค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  
  - ทิศเหนือติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก 
  - ทิศตะวันตก ติดกับสุสานบ้านกว้าน 
  - ทิศใต้ติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก 
  - ทิศตะวันออกติดกับถนนสายพะเยา-ป่าแดด  

อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม   เนื ่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำอิง จึงเอื ้อต่ออาชีพ
เกษตรกรรมซึ ่งทำสืบเนื ่องก ันมาตั ้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบ ัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพ ณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไปคือ ตานก๋วยสลาก ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ประเพณี
สงกรานต์ 
   2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    ร้อยละ80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
    ร้อยละ 98  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ 
    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี 28,000 บาท/ครอบครัว 
   3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนาตามสภาพแวดล้อมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความเข้มแข็งภายในองค์กร 
คณะครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอได้รับรางวัลการเข้าร่วมการประกวดผลงานต่างๆมากมาย และ
ข้อจำกัดของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ จำนวนนักเรียนได้ลดลงและบุคลากรทางการศึกษาได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน
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ภูมิลำเนาตนเองทำให้ขาดบุคลากรและขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่นโรงอาหาร 
ห้องเรียน ควรมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพิ่มขึ ้น  เพื่อเป็นการสนับสนุน การจัดการศึกษา ให้มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1.7.1จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปราญ์ชาวบ้าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2564 สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ป ี

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุด 4,599 5210 4325 3325 3750 3312 

บ้านพลังงาน 2 2 2 2 2 2 
โรงเรือนเพาะชำ 1 2 2 2 2 1 

ห้องสืบค้น 4520 4852 4401 4136 4432 4456 
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ 1 1 1 1 1 1 

โคกหนองนา 10 10 10 10 10 10 
ท่ีว่างสร้างอาหาร  

(เศรษฐกิจพอเพียง) 
- - 4 4 4 4 

นายวีรวัฒน์  พันธุ์กิ่ง - 1 - - - - 
พระอนุสรณ์  อติเมโธ 3 3 3 3 3 3 

พระครูวิสุทธิ์ ปัญญาภรณ์ - 1 1  - - 
ด.ต.รุ่งโรจน์ พรหมเผ่า - - 1 1 1 1 

น.ส.ปิโยรส  ใจเอื้อ  - - 1 - 1 - 
นายณฉัตรมงคล มูลศรี - - 1 - 1 - 

น.ส.นิธิมา ตันกูล - 1 1 - - - 
ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

วิขา 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 55.04 55.10 56.47 
ภาษาอังกฤษ 25.73 30.02 32.96 
คณิตศาสตร์ 27.32 22.95 22.48 
วิทยาศาสตร์ 34.41 29.03 28.24 

เฉลี่ย 35.63 34.28 35.04 
 ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 แผนภาพที ่  3 คะแนนเฉลี ่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพ ื ้นฐาน (O-NET)               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561-2563 
  จากตารางที่ 8 พบว่า ในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 วิชาที่มีแนวโน้มคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ  
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วิขา 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 44.99 37.38 42.55 
สังคมศึกษาฯ 34.48 34.70 35.63 
ภาษาอังกฤษ 26.74 24.20 25.14 
คณิตศาสตร์ 27.38 21.84 20.25 
วิทยาศาสตร์ 29.65 28.89 31.99 

เฉลี่ย 32.65 29.40 31.11 
 ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561-2563 
 

 
 แผนภาพท่ี 4 คะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6    ปีการศึกษา 2561-2563 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ในช่วง 3 ปี ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาท่ีมีแนวโน้มคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.1.2 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมส่งเสริมให้ครูผู ้สอนทุกรายวิชาจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายเพื่อให้การวัดผลครอบคลุมทุกด้าน เช่น การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแบบทดสอบ 
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แบบประเมินผลงานแผนผังมโนทัศน์ แบบประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูล แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบประเมินการปฏิบัติการ เป็นต้น มีผลการประเมิน ดังนี้ 
1) ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 ตารางท่ี 12 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 76.70 
 

 
 ตารางท่ี 13 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

จ ำนวน นร. รอ้ยละ นร.

จ ำนวน ทีไ่ด้ ทีไ่ด้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ทีเ่ข้ำสอบ ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้นไป

608 411 380 207 97 24 51 4 1 2 1785 1399 78.38

757 367 343 284 217 161 150 14 1 0 2294 1467 63.95

1207 654 851 404 441 188 85 22 2 2 3856 2712 70.33

1664 537 440 246 166 45 36 13 0 2 3149 2641 83.87

1172 393 130 45 30 12 4 2 0 0 1788 1695 94.80

754 262 133 65 56 31 28 3 0 0 1332 1149 86.26

925 224 245 135 119 14 16 3 7 0 1688 1394 82.58

918 564 534 402 337 130 89 4 0 0 2978 2016 67.70

8005 3412 3056 1788 1463 605 459 65 11 6 18870 14473 76.70

42.42 18.08 16.20 9.48 7.75 3.21 2.43 0.34 0.06 0.03รอ้ยละ

กำรงำนอำชีพ

ภำษำอังกฤษ

รวม

ภำษำไทย

คณติศำสตร์

วทิยำศำสตรฯ์

สังคมศึกษำ ฯ

สุขศึกษำฯ

ศิลปศึกษำ

กลุ่มสำระ

ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1-6  ปกีำรศึกษำ 2562

จ ำนวนนักเรยีนทีม่ีผลกำรเรยีนรู้

จ ำนวน นร. รอ้ยละ นร.

จ ำนวน ทีไ่ด้ ทีไ่ด้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ทีเ่ข้ำสอบ ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้นไป

618 337 380 228 74 42 16 25 1 2 1723 1335 77.48

780 378 384 285 264 160 120 16 21 9 2417 1542 63.80

1606 605 967 475 303 146 132 46 6 3 4289 3178 74.10

1870 619 458 317 174 45 32 13 1 5 3534 2947 83.39

1292 319 159 24 12 0 0 1 0 0 1807 1770 97.95

732 221 134 113 68 48 27 1 2 0 1346 1087 80.76

1024 175 108 50 51 10 2 1 5 4 1430 1307 91.40

1041 544 532 390 193 105 95 3 0 0 2903 2117 72.92

8963 3198 3122 1882 1139 556 424 106 36 23 19449 15283 78.58

46.08 16.44 16.05 9.68 5.86 2.86 2.18 0.55 0.19 0.12รอ้ยละ

กำรงำนอำชีพ

ภำษำอังกฤษ

รวม

ภำษำไทย

คณติศำสตร์

วทิยำศำสตรฯ์

สังคมศึกษำ ฯ

สุขศึกษำฯ

ศิลปศึกษำ

กลุ่มสำระ

ชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1-6  ปกีำรศึกษำ 2563

จ ำนวนนักเรยีนทีม่ีผลกำรเรยีนรู้
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 จากตารางที่ 13 พบว่า ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 78.58  
 

กลุ่มสาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 

นร. 
ร้อยละ 
นร. 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ จำนวน ท่ีได้ ท่ีได้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
ท่ีเข้าสอบ ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ระดับ 
3 ขึ้น
ไป 

ภาษาไทย 770 278 307 174 100 46 31 7 1 2 1716 1355 78.96 

คณิตศาสตร์ 998 325 358 265 194 198 104 8 0 5 2455 1681 68.47 

วิทยาศาสตร์ 1618 703 832 409 502 129 147 16 1 5 4362 3153 72.28 

สังคมศึกษา  1702 501 553 261 222 133 159 6 1 7 3545 2756 77.74 

สุขศึกษาฯ 1295 346 109 28 9 5 2 0 0 0 1794 1750 97.55 

ศิลปศึกษา 736 152 143 104 51 33 80 0 0 0 1299 1031 79.37 

การงานอาชีพ 799 230 132 93 91 53 68 2 2 4 1474 1161 78.77 

ภาษาอังกฤษ 900 486 557 433 263 85 99 4 0 1 2828 1943 68.71 

รวม 8818 3021 2991 1767 1432 682 690 43 5 24 19473 14830 76.16 

ร้อยละ 45.28 15.51 15.36 9.07 7.35 3.50 3.54 0.22 0.03 0.12       

 ตารางท่ี 14 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 76.16 
 สรุปได้ว่า ในช่วงปีการศึกษา 2562-2564 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเพิ่มขึ้น  

 

76.70

78.58

76.16

2562 2563 2564

ร้อ
ยล
ะ

ปีการศึกษา

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562-2564
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แผนภาพท่ี 7 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562-2564 

 

2) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 
ร้อยละของนักเรียน ที่ได้ระดับ ดี ข้ึนไป 95.10 98.28 98.44 

 

 
 

แผนภาพท่ี 8 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562 – 2564 
3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 
ร้อยละของนักเรียน ที่ได้ระดับ ดี ข้ึนไป 99.12 98.80 99.48 

 

 
แผนภาพท่ี 9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 

95.10

98.28 98.44

2562 2563 2564

ร้อ
ยล
ะ

ปีการศึกษา

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562-2564

99.12 98.80 99.48

2562 2563 2564

ร้อ
ยล
ะ

ปีการศึกษา

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561-2563



16 
 

4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
 

 

 ตารางที ่ 25 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ปี
การศึกษา 2562 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ  
95.10 ด้านความสามารถในการคิด คิดเป็นร้อยละ 86.69 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 
89.14 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 98.60 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 

 
 ตารางที ่ 26 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู ้เร ียน ด้านความสามารถในการสื ่อสาร ปี
การศึกษา 2563 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม

ม.1 62 46 8 0 116 28 73 15 0 116 33 67 16 0 116 49 60 7 0 116 46 69 1 0 116

ม.2 64 35 1 0 100 42 51 7 0 100 57 34 9 0 100 96 4 0 0 100 85 15 0 0 100

ม.3 47 57 1 0 105 35 58 12 0 105 35 58 12 0 105 90 15 0 0 105 63 42 0 0 105

ม.4 21 37 18 0 76 8 42 26 0 76 10 55 11 0 76 39 37 0 0 76 2 61 13 0 76

ม.5 38 37 0 0 75 35 36 4 0 75 47 21 7 0 75 71 4 0 0 75 70 5 0 0 75

ม.6 56 43 0 0 99 16 71 12 0 99 28 64 7 0 99 54 44 1 0 99 49 45 5 0 99

รวม 288 255 28 0 571 164 331 76 0 571 210 299 62 0 571 399 164 8 0 571 315 237 19 0 571

รอ้ยละ

ชัน้

ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ

ในกำรสื่อสำร ในกำรคิด ในกำรแก้ปัญหำ ในกำรใชท้ักษะชวีิต ในกำรใชเ้ทคโนโลยี

95.10 86.69 89.14 98.60 96.67
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 จากตารางที่ 26 พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 
91.74 ด้านความสามารถในการคิด คิดเป็นร้อยละ 84.34 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 
92.43 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 99.14 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 98.28 

 
 ตารางที ่ 27 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู ้เร ียน ด้านความสามารถในการสื ่อสาร ปี
การศึกษา 2564 
 จากตารางที่ 27 พบว่า ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 
95.67 ด้านความสามารถในการคิด คิดเป็นร้อยละ 87.72 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 
86.68 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 99.30 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 94.98 
 
 2.1.4  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สำเร็จการศึกษาร้อยละ 99.12  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สำเร็จการศึกษาร้อยละ 97.10 
  2.1.5 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 110 คน เรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอื่น จำนวน 10 คน เรียน
ต่อสายสามัญโรงเรียนเดิมจำนวน 100 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 คน จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและรายงานตัว 
เรียบร้อยแล้วจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 74.64 และมีนักเรียนที่ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ จำนวน 9 

3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม 3 2 1 0 รวม

ม.1 43 44 1 0 88 33 47 8 0 88 44 34 10 0 88 13 75 0 0 88 44 44 0 0 88

ม.2 40 58 13 0 111 63 36 12 0 111 62 47 2 0 111 103 8 0 0 111 47 57 7 0 111

ม.3 31 82 1 0 114 37 68 9 0 114 28 63 23 0 114 73 31 0 0 104 39 58 17 0 114

ม.4 48 37 3 0 88 31 49 8 0 88 28 46 14 0 88 82 6 0 0 88 38 46 4 0 88

ม.5 33 67 6 0 106 40 45 21 0 106 44 39 23 0 106 64 38 4 0 106 77 28 1 0 106

ม.6 38 32 1 0 71 28 30 13 0 71 35 31 5 0 71 70 1 0 0 71 70 1 0 0 71

รวม 233 320 25 0 578 232 275 71 0 578 241 260 77 0 578 405 159 4 0 568 315 234 29 0 578

รอ้ยละ

ชัน้

ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ ดำ้นควำมสำมำรถ

ในกำรสื่อสำร ในกำรคิด ในกำรแก้ปัญหำ ในกำรใชท้ักษะชวีิต ในกำรใชเ้ทคโนโลยี

95.67 87.72 86.68 99.30 94.98
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คนคิดเป็นร้อยละ 12.68 และรอผลมหาวิทยาลัยในรอบท่ี 3 หรือกำลังอยู่ในช่วงของการสมัครสอบ จำนวน 9 
คนคิดเป็นร้อยละ 12.68 

 
2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 –2564 
ปีการศึกษา สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

2562 ดีเลิศ 
2563 ดีเลิศ 
2564 ดีเลิศ 

ตารางท่ี 27 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 –2564 

2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.33 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.43 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  10.00 9.03 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.41 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

5.00 5.00 
 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 
4.95 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 84.50 ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง            ไม่รับรอง 

ตารางท่ี 31 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง รักการอ่าน มีการจดบันทึกความรู้ที ่ได้จากการอ่าน                 

มีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยา

เสพติด สิ ่งมอมเมาและปัญหาทางเพศ และมีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา              

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของลูกท่ีดี นักเรียนท่ีดี มีจิตอาสา มีทักษะชีวิตท่ีดี มีระเบียบวินัยในตนเอง 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ด้านมีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม จนบรรลุเป้าหมายและสถานศึกษา

มีเอกลักษณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนี้

สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อแก้ไข ป้องกันสิ่งเสพติดตามโครงการ To Be Number One เป็น

แบบอย่างได้ 
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2. ผู้บริหารมีความรู้และมีภาวะผู้นำทางวิชาการโดยปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ทุกงานท้ังงาน

วิชาการ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้อำองค์กรท้องถิ่น ศิษย์เก่า สมาคมหน่วยงาน วัดและ

ชุมชน ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน สถานศึกษานำ

ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนเพื่อรักษามาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการ

พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายตลอดชีวิต 

3. ครูมีความรู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม รับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา

ตามวิชาชีพและวิชาที่สอน จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค

และนวัตกรรมวิธีการที่หลากหลายและนำปัญหามาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลหนึ่ง

แสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การประเมินสมรรถภาพครูทั้งระบบเป็น Master teacher ครูสอนดีเด่น ใน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระดับคุณภาพ ดีมาก และคุณภาพการ

ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 

2. การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื ่องมือวัดผลที่มี

คุณภาพและการใช้ผลประเมินเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นการเร่งด่วน ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระการ

เรียนรู้อื่นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยพิจารณาฝึกฝน สอนซ่อมเสริมด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่นครูดำเนินการเอง 

ใช้สื่อแบบฝึก สื่อเทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง รวมทั้งสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำผล

ประเมินหรือผลการทดสอบมาวิเคราะห์ กำหนดแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

พิจารณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมท่ีตรงตามสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรนำแบบทดสอบ สทศ. 
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มาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการเตรียมตัว

ผู้เรียนให้พร้อมก่อนสอบ 

1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่

ละงาน เช่นงานวิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วนำมารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูควรใช้ผลประเมินหรือผลทดสอบเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือ

พัฒนาความสามารถของผู้เรียน เช่นการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการนำผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผลสอบ 

O-NET มาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยในช้ันเรียน โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2)  ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถการ

เรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย พร้อมท้ังครอบครัว นำผลบันทึกหลังสอน หรือผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
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ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ด้วย
วิธีการดังนี้ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตาม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 และหลักสูตร
มาตรฐานสากล มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  รวมถึงมีการวัดและการประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง มาตรฐานสากล จึงทำให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง  
 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้าค่าย การบูรณาการในการเรียนรู ้ว ันสำคัญต่าง ๆ และมีการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ผ่านการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
ห้องสมุด กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก   และกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ เช่น การแข่งขัน
คณิตคิดเร็ว   
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการทำงาน สร้างความรู้ใหม่จากการ       
ทำโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยนักเรียนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน
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โครงการ/กิจกรรม  ทำให้นักเรียนมีโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมิน โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน และกระบวนการในวิชา IS จะช่วย เสริมทักษะการคิด ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ สามารถดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงออกมาทางความคิด  
 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

  ทั้งการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้
เกิดการการพัฒนาทั้งนักเรียน และครูอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ จากกระบวนการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อของโรงเรียน  โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีพร้อม ท้ังอุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ท่ีเป็นตัวช่วยหรือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการพัฒนาผู้เรียน 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนได้เรียนอย่าง ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และจัดวิชาเพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยี ให้ในทุกระดับชั้น ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต กำหนดให้มีการนำเสนองานด้วย
โปรแกรม Presentation และสนับสนุนให้นักเรียนสร้างโครงงาน/นวัตกรรมท่ีใช้ เทคโนโลยี และมีการส่งเข้า
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกระบวนการ
ดำเนินการดังนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์เป้าหมายและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
  2. กำหนดเป้าหมายตามนโยบายของสถานศึกษา  
   2.1 คะแนนเฉล่ีย O-NET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหรือจำนวนนักเรียนได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเฉล่ียของประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  
   2.2 คะแนนเฉล่ียรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ระดับผลการเรียน ร,มส,0 ไม่เกินร้อยละ 3  
   2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าระดับ ร้อยละ 88  
   2.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าระดับร้อยละ 
75  
    2.5 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแต่ละข้อ ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
  3. ดำเนินการการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดอบรมเพื่อพัฒนาครู จัดทำ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้การนิเทศช่วยเหลือ เช่น จัดให้มีการนิเทศระหว่างเพื่อนครู
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แบบกัลยาณมิตร นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูอาวุโส จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
ครู(PLC)   
  4. ตรวจสอบประเมินผล  
   4.1 กรอบการประเมิน  
    4.1.1  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน  
    4.1.2  การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักทดสอบทางการศกึษา 
(สทศ.) สำหรับนักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  
d 
   4.2 จัดทำเครื่องมือประเมิน  
    4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ท้ังระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
    4.2.2 ใช้แบบทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมาทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-
NET)  ของนักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  
  5. วิเคราะห์ข้อมูล  
   5.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
   5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม   
  6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนกำหนดรูปแบบให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรยีน
อย่างหลากหลาย  ในการดำเนินจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดบริการ   แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ ด้านการศึกษา อาชีพ เช่น กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งร้านค้า  ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้
แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกทั้งโรงเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 
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2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
  ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสา
ธง เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

- ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที ่ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมดีดี ทูบีทำดีเพื่อพ่อ และกิจกรรม
ดีดี ทูบีทำดีเพื่อแม่ 

- ส่งเสริมให้นักเรียนกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู ้ปกครอง ครูอาจารย์ ตามวิถีของคนไทย โดยทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันไหว้ครู 

- ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม โดยคณะครูและนักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดพื้นเมืองทุกๆ วันศุกร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม อันได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา  
 
 2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
  โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที ่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่น
ใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย 
กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมตานก๋วยสลาก กิจกรรมพุทธมามกะ กิจกรรมมารยาทไทย ครูพระสอน
ศีลธรรม 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้กระบวนการพัฒนาท่ีหลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์ การจำลองสังคมโดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหาจาก
กิจกรรมโครงงานเซิงบูรณาการ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างจากกิจกรรมในรายวิชาหน้าท่ี
พลเมือง (เพิ่มเติม) โดยนักเรียนจะเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี ตามค่านิยม 12 ประการและยอมรับเสียงข้าง
มากตามวิถีประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งประธานนักเรียน  นักเรียนมี



26 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองดี     มีจิตสาธารณะและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดย คำนึงถึง
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น  
 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติใน การพัฒนา
นักเรียน คือ ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดทําแผนกิจกรรม/
โครงการ สถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   กิจกรรมในการดำเนินการ 
   1. กิจกรรมการเฝาระวังภาวะการเติบโตของนักเรียน  
   2. กิจกรรมแนะแนว  
   3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  
   4. กิจกรรมกีฬาภายใน  
   5. กิจกรรมตามนโยบาย  
   6. กิจกรรม อย.นอย 
  และนอกจากนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ท้ังในและนอก สถานศึกษา นักเรียนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาตนเองทุกดาน รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองและ        
กระตุนใหนักเรียนไดรับโอกาสทุกคนไมแบงแยกวานักเรียน ปกติหรือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 ตามที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2564 และได้มีการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 2.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

        1) ผู้เรียนร้อยละ 98.44  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ระดับดีขึ้นไป 

              - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปหรือ

ระดับ 2 ข้ึนไป          

    2) ผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการคิดคำนวณลดลงร้อยละ 2 

              - ผลการดำเนินงาน  เท่ากับ/สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจำนวนผู้เรียนท่ี
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ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ระดับไม่ผ่าน/ผ่านลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 1.56 ของ

ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

  2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา   

   1) ผู้เรียนร้อยละ 85.12 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

ด้านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้น

ไป  

   2) ผู้เรียนร้อยละ 94.23 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ระดับดีขึ้นไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป  

  2.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   1) ผู้เรียนร้อยละ 85.32 มีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ 

    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ผลการประเมิน

สมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการคิด  ผลการประเมินรายวิชา IS , ผลการประเมินจากการเรียนรู้โดยใช้

โครงงาน ฯลฯ) ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป  

    2) ผู้เรียนร้อยละ 94.45 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนท่ีมีผลงานการพัฒนา

นวัตกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

     2.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

       - ผู้เรียนร้อยละ 93.65 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร            

      - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 81 ของผู้เรียนท่ีมีผลการ

ประเมิน ระดับดีขึ้นไป  

  2.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

    1) ผู้เรียนร้อยละ 78.96 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึนไป 
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              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึน

ไป  

    2) ผู้เรียนร้อยละ 68.47  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้น

ไป   

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 

3 ข้ึนไป  

    3) ผู้เรียนร้อยละ 72.28มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึน

ไป  

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 

ขึ้นไป  

     4) ผู้เรียนร้อยละ 77.74  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  ระดับ 3 ข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

    5) ผู้เรียนร้อยละ 68.71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

               - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  

ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

    6) ผู้เรียนร้อยละ 79.37 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป             

   - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

    7) ผู้เรียนร้อยละ 97.55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  

ระดับ 3 ข้ึนไป 

               - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  
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    8) ผู้เรียนร้อยละ 78.77 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับ 3 
ขึ้นไป 
              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ข้ึนไป  
    
  2.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

   1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ใน

งานอาชีพท่ีสนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

   - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 78 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 

   2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่6 ร้อยละ 88 สามารถประเมินทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ 

   - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการประเมินทางเลือกใน 

การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   คือ ร้อยละ 88 โดยนักเรียนมีท่ีเรียนต้ังแต่รอบโควตาในแต่ละสถาบันและมหาวิทยาลัยตาม

ความถนัดและความสนใจของตัวนักเรียน แบ่งเป็นชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  3 จำนวน 110 คน เร ียนต่อ

วิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนอื่น จำนวน 10 คน เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนเดิมจำนวน 100 คน ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 จำนวน 71 คน จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 87.32 และมี

นักเรียนท่ีไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ จำนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 12.68   

   3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ร้อยละ 89 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมี

คุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

    - ผลการดำเน ินงาน  ส ูงกว ่าค ่าเป ้าหมาย  โดยพ ิจารณาจากข ้อม ูลจำนวนน ักเร ียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีต่ออาชีพ  คือ ร้อยละ 89 

2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

   2.2.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

    1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับผ่านขึ้นไป 
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    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 88 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป 

    2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับผ่านขึ้นไป 

    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาเพิ่มเติม หน้าท่ี

พลเมือง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 88 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป  

  2.2.2 มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  ร้อยละ 92 ของผู ้เร ียนที ่พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย 
    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ท่ีสถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงาน
อื่นจัดกิจกรรม โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา กิจกรรมท่ีนักเรียนได้เข้าร่วม เช่น  
 - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำหมู่บ้าน 
 -กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  
 - กิจกรรมสลากภัตร  
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 - กิจกรรมวันไหว้ครู 
 ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

2.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  1)  ร้อยละ 93 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

   - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก 

(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 89  ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่ม

ปกติ  

   2) ร้อยละ  12  ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties 

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ท่ีจัดอยู่ใน

กลุ่มเส่ียงลดลง 

   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก 

(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้าน
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สัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 13.12 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่ม

เส่ียงลดลง   

  3) ร้อยละ 3 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties 

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ท่ีจัดอบู่ใน

กลุ่มมีปัญหาลดลง 

   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก 

(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 3.32  ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่ม

มีปัญหาลดลง (หรือตามท่ีแต่ละโรงเรียนกำหนด) 

  2.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

      1) ผู้เรียนร้อยละ 84.12 ที่มีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย   

            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

น้ำหนัก – ส่วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 82 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ของกรมอนามัย   

         2)  ผ ู ้ เรียนร ้อยละ 95.22  ม ีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของกรมพลศึกษา  

            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 82 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพล

ศึกษา   

       3)  ผู้เรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลง ร้อยละ 9.06 

            - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

น้ำหนัก – ส่วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 9.09 ของผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – 

ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลง   

         4)  ผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลดลง ร้อยละ 5.24 

            - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 5.27 ของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลดลง   

3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  จัดการเร ียนการสอนที ่ เน ้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ ที ่ส ่งผลต่อการ                
ยกผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการ
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ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่าย
ห้องสมุดเรียนรู้  ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดม
ความคิดแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์
ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ช่วยในการสอนและค้นหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้ผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท้ัง
ทางด้านวิชาการ โดยมีโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการเพชรดงเจน  โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด   การจัดกิจกรรมท่ีปลูกจิตสำนึกให้
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสา
ธง เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

- ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที ่ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมดีดี ทูบีทำดีเพื่อพ่อ และกิจกรรม
ดีดี ทูบีทำดีเพื่อแม่ 

- ส่งเสริมให้นักเรียนกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู ้ปกครอง ครูอาจารย์ ตามวิถีของคนไทย โดยทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันไหว้ครู 

- ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม โดยคณะครูและนักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดพื้นเมืองทุกๆ วันศุกร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม อันได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา  
  มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่
และแบ่งปัน ผ่านโครงการต้นกล้าคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และกิจกรรมวันรณรงค์การทำประชาพิจารณ์
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมกตัญญุตา อำลาสถาบัน โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในโทษของยาเสพติด โครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน๊อคเมื่อใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา 
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โครงการต้นกล้าคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด นักเรียนแกนนำจัดทำแผนงานโครงการคุณธรรม สร้าง
วินัย ทุกวันจันทร์ เป็นต้น 

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การดูแล
สุขภาพอนามัย การจัดป้ายนิเทศและการใช้เสียงตามสายภายในโรงเรียนให้ความรู้ด้านอนามัย  การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องโทษของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการประเมินน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

โรงเรียนมีการรายงานและเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ  การประชุมผู้ปกครอง 
    การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดในทุกปีการศึกษาและเสนอ
ผลการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 
4. จุดเด่น  

1.  โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู้สอน แทรกวิธีการทำงาน อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริม 

2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตาม
บริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึง
ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีดี 

3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ท้ังการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม 
/ โครงการต่าง ๆ ท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาท้ังนักเรียน และครูอย่างตอเนื่อง  

4. โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที ่พร้อม ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เป็นตัวช่วยหรือ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

5. ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  
6. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยเป็นผู้

ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  
7. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และ ความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมทั้ง

สามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สามารถเข้าร่วมแข็งขันได้รับ รางวัลอย่างหลากหลาย 
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5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ การพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การสรุป
และการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการท่ียาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน มากจึงจะเกิด
ทักษะ โรงเรียนต้องพยายามปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
และครอบคลุมทุกระดับช้ัน พร้อมๆกับการพัฒนาครูเพื่อเป็น coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

3. โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ไม่ครบ
ทุกห้อง ทำให้บางวิชา นักเรียนขาดโอกาสในการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการบริหารจัดการ   
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระบวนการบริหารและการจัดการ แต่ละ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย

การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา และ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 

ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ทำแผนพัฒนาการศึกษา นำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สนอง

นโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินงานตามปฏิทิน

ปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานท่ีโรงเรียน

กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และมีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์   

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจ  
 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ   
 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท้ังภายในและนอกโรงเรียน 
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 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 6. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 7. พัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล  
     8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
 9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     10. พฒันาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล วิจัยและพัฒนา 
 
ค่านิยม  
 DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) มีความสัมพันธ์กับพนัธกิจของโรงเรียน คือ 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน พันธกิจ 
1. ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ (ข้อ 1) 

2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท้ังภายใน
และนอกโรงเรียน  (ข้อ 2) 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ (ข้อ 3) 
4.  พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก (ข้อ 6) 

2. ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ข้อ 4) 
2. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนา (ข้อ 
10) 

3. ความเช่ียวชาญในการระดมทุน
ทรัพย์ 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ข้อ 
9) 

4. การบริการท่ีดีการทำงานเป็นทีม 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต และจิต
สาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 5) 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน พันธกิจ 
2.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
(ข้อ 7) 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (ข้อ 8) 
4. พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัย และพัฒนา (ข้อ 
10) 

เป้าหมาย  
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
     3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล       
 4.  นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 
 5.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ   
 6.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดำรงชีวิต 
 7.  นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด 

8.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

     10. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
     11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     12  โรงเรียนมีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
 3. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 
 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำนึกในความเป็นชาติไทย ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 7. ส่งเสริมการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
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 9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 10. พัฒนาส่ิงแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
 กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 12  
   ประการ 
 กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 กลยุทธ์ที่ 7  การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ        
               ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ 
   จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
โรงเรียนดำเนินงานดังต่อไปนี ้
            1) จัดโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนจะต้องมีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน ตามความเหมาะสมของแต่
ละโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5  กลุ่มงาน (กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน) 
            2) แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
            3) จัดระบบสารสนเทศ ท่ีมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ จะได้จากการปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบและทวนคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน
ท่ี 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีในปีการศึกษาท่ีผ่าน 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
               โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษา ข้อกำหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  
ขัน้ตอนที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
              1) เป็นแผนท่ีใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ  
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และมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ 
               2) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน  
และเป็นรูปธรรม 
              3) กำหนดวิธีดำเนินงานท่ีมีข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัด
ประสบการณ์   การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการ   เพื่อนำไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
             4) กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
             5) กำหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             6) กำหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงาน 
             7) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              โรงเรียนสำรวจโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมท่ีโรงเรียนปฏิบัติแต่ไม่ได้ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมท่ีครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียนท่ีรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบว่าโครงการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ดำเนินการเสร็จส้ิน
แล้วหรือไม่ ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานทุกระยะ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานใดและตัวบ่งช้ี
อะไรบ้าง  

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
           ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมโดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษาแต่งต้ังให้ทำหน้าท่ีตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
             โรงเรียนกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีสำคัญในระดับท่ีโรงเรียนพอใจไว้ 
เพื่อสะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ จัดทำคู่มือและปฏิทินการ
วัดผลของโรงเรียนให้เป็นระบบ  
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
              จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี โดยระบุความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ขั้นตอนที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



39 
 

             นำข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ี 7 และข้อมูลอื่น ๆ ของ โรงเรียนไปเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ใน
การวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

 

โครงสร้างบริหารงานของโรงเรียน  
 

 แผนภาพท่ี 10 แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 11 การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 
 การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” หมายถึง การบริหารโรงเรียนภายใต้โมเดล 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ DKS STEP Model ได้ประยุกต์ทฤษฏี และรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้มีคุณภาพ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดัง
รายละเอียดของ DKS STEP Model ดังต่อไปนี้ 
 D = Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 K = Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 S = System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

Input Process Output 

การบริหารจัดการโรงเรียน แบบ
“DKS STEP Model” 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

กระบวนการดำเนินงานโดยใช้
วงจรเดมมิ่ง (PDCA) 

- นวัตกรรมทางด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
- ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง “DKS STEP Model”  

(การบริหารโรงเรียน 5 ฝ่าย) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  

ของโรงเรียน 
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 STEP ประกอบด้วย (1) S : Student (นักเรียน) (2) T : Teacher (ครู) (3)E : Environment (สภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการ ) และ  (4) P : Participation (การมีส่วนร่วม) ดังมีรายละเอียด ดังนี้  
 S : Student คือ การดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ การดำเนินการในทุกโครงการและทุกกิจกรรม        
มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนทุกด้าน การสร้างความตระหนักและสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงาน 
มุ่งสู่ความสำเร็จ ให้เกิดกับตัวบุคลากรครูและนักเรียนทุกคน โดยให้ความหมายของคำว่า สำเร็จ คือ งานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถนำไปเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีปัจจัยนำเข้า ได้แก่ คู่มือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมและโครงการที่มุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่     ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน 
 T : Teacher คือ การส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านทุกคนเพื่อที่เป็นผู้ขับเคลื่อน การปฏิบัติงานและ
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือความร่วมใจในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ    โดยมีปัจจัยนำเข้าได้แก่ การจัดวางตัว
บุคคลและสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมท้ัง
อำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน โดยได้จัดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
ศึกษาดูงาน การจัดทำ ID Plan บันทกึความดี โครงการสอน แผนการสอน และวิจัยในช้ันเรียนของครูในทุก ๆ 
ภาคเรียน และสนับสนุนให้ครูสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และมีการ
นิเทศติดตามการเยี่ยมช้ันเรียน และการให้ขวัญกำลังใจแก่ครู เป็นต้น 
 E : Environment คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางวิชาการและ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่นบริเวณโรงเรียน อาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ ่งชี ้ว ัดถึงลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ได้แก่ความชุ่มช่ืน การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบความสะดวก ฯลฯ 
  สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็กเด็ก
รักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวลทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากมา
โรงเรียน" 
  สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การดำเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนให้การ
ปฏิบัติงานสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรซึ่งสังเกตได้จากการดำเนินงานอย่างมีระบบความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคน ในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรต่อกันรักใคร่ กลม
เกลียวกัน ฯลฯ 
 P : Participation คือ การมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน หมาย
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในทุก ๆ เรื่องที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน  ผู้บริหารจึงดำเนิน
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กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือร่วมใจให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน ให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียน ท้ังบุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การประสาน ความร่วมมือ จึงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นรูปแบบการทำงานที่ให้ทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
ตลอดจนบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของความสำเร็จของ
โรงเรียนให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
 การดำเนินงานตาม “DKS STEP Model” ได้มุ่งเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของต้นสังกัด และเป้าหมายการศึกษาของชาติ ผู ้บริหารจึงเน้นย้ำให้ ทุกกิจกรรมโครงการได้ใช้
กระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างเต็ม
ศักยภาพเน้นผลผลิต คือ ตัวผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน
ตนเองได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญคือการเป็นคนดีมีจริยธรรม มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมเป็น
สำคัญ มีจิตสาธารณะ โดยเน้นย้ำให้บุคลากรครูได้ดำเนินชีวิต ตามคติพจน์ท่ีว่า "ตัวอย่างท่ีดีมีค่ากว่าคำสอน" 
เพื่อระลึกเสมอว่าเราจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเป็นผลิตผลที่ดีเยี่ยมของโรงเรียนสู่
สังคมต่อไป 

จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง

ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก

กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้

รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

  1. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

    1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

    1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

    1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกนำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น               

ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

    1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

    1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความ

สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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  2. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน   

    2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 

การสอน 

    2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3. ครูผู้สอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

    3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง   

    3.2 มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

    3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน 

การสอน 

    3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีกับชีวิตจริง ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนางานวิชาการด้าน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล
ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานทะเบียน เพื่อร่วมพิจารณา โครงสร้างหลักสูตร โดยมีผู้บริหาร
ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้วยความเห็นชอบ ซึ่งทางโรงเรียนเริ่มพิจารณาเป็นระดับชั้น ห้องเรียน 
แผนการเรียน มีการวางแผนการศึกษา 3 ปี และคำนวณหน่วยกิตให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาตามเกณฑ์ ตามช่วง
ชั้นทางที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  ตัวแทนหลักสูตรกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ขยายผลโดย
การประชุมกลุ่มสาระแบบกลุ่มย่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำกระบวนการ Professional Learning Community 
(PLC) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ ดำเนินการติดตามการ
จัดทำข้อมูล/รูปเล่มหลักสูตร ให้เรียบร้อยโดยจัดทำเป็นเล่มหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ท้ังนี้
ได้จัดทำประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน   ครูดำเนินการใช้หลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น และได้รับการนิเทศติดตาม  งาน
พัฒนาหลักสูตร มีการดำเนินงานด้วยการวิจัยโดยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากครู ผู้ปกครอง และนักเรยีน
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ตามแผนการเรียน เพื่อนำผลข้อมูลไปพัฒนา มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ลงในเว็ป
ไซด์ 

1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1.คณะครูและบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan) เพื่อ

เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำ
เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เช่ียวชาญของบุคลากร 

 2.นำสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี ่ยวชาญของบุคลากร ปรึกษากับ
ผู้บริหารเพื่อวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร 

 3.ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ โดย 
      3.1 จัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั ้งในและนอก
สถานศึกษา 

    3.2 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ตามความสนใจ 
     3.3 เปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและ

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลดีต่อผู้เรียนได้ 
 4.ให้คณะครูและบุคลากรนำผลจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
    4.1 ต่อตนเอง คือ พัฒนาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้ตนเองมีหรือเล่ือนวิทย

ฐานะให้สูงขึ้น 
      4.2 ต่อผู้เรียน คือ นำความรู้ที ่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน 
     4.3 ต่อเพื่อนร่วมงาน คือ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 5.รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

ของกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 6.นำข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากร จัดเก็บเป็นสารสนเทศเพื ่อใช้

ประโยชน์ต่อไป 
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1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  5.1พัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ ให้มีความสะดวก สะอาด มั่นคง ปลอดภัย โดยการจัดซื้อ ซ่อม
บำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาและศูนย์กีฬา เพื่อให้ใช้งานได้อยู่
เสมอ 
  5.2 ดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน 
  5.3 จัด ปรับปรุง ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน  

ส่งผลให้ โรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย เพิ่มบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน             

มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน  

ร่มรื่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม  ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

 
                แผนภาพท่ี 12 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
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 มีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ๆ  จำนวน 5 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) 
การประมวลผลข้อมูล4)การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การรวบรวมข้อมูล 
 กำหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ กำหนดวิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก 
แบบสังเกต กำหนดเวลาในการจัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยคำนึงถึงข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ
ท่ีกำหนดไว้และมีความเช่ือถือได้  
 2) การตรวจสอบข้อมูล 
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนำไปประมวลผล มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 3) การประมวลผลข้อมูล 
 นำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้

ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นำมาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตามลักษณะและประเภทของ

สารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การแจงนับ สำหรับการใช้สูตรทาง

คณิตศาสตร์ การดำเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ท่ีเรียกว่าทำด้วยมือใช้เครื่องคำนวณเล็กๆ มาช่วย จนกระท่ัง

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตท่ีง่ายและตรงท่ีสุด ค่าสถิติท่ีนิยม

นำมาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ ท่ีเป็นการหา

ค่าสถิติท่ีง่ายท่ีสุด 

 4) การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
 ข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลหรือจัดทำเป็นสารสนเทศท่ีมีความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับ
ความต้องการและสะดวกต่อการนำไปใช้ โดยนำเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็น
ความเรียง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนำไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ  
 5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
 การจัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการ
ค้นหาเพื ่อนำมาใช้ประโยชน์ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  ตามศักยภาพของ
สถานศึกษา แต่ต้องคำนึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
การนำข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ  
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2. ผลการดำเนินงาน 

กระบวนการ บริหารและ การจัดการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยมีการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัด การศึกษา 
ตามแนวนโยบาย ปฏิรูปการศึกษา และมีการ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
วางแผน และร่วมกันกำหนด เป้าหมายและปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน มีการปรับแผน คุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติ
การประจ้าปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการ  ร่วมพัฒนาตามแนวนโยบาย การปฏิรูป
การศึกษา พร้อม ท้ังมีการจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณมอบให้ ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการ พัฒนาตาม
แผนเพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน  

1. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดความ
ต้องการพัฒนาของ สถานศึกษา  นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  

2. แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  แผนปฏิบัติการ ประจ้าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม 
กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน  ข้อมูล 
สารสนเทศมีความถูกต้องทันสมัยและสามารถน้ามา ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมตาม 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ ใฝ่เรียนรู้              

3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ ผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้ร่วมกัน
พัฒนา  

4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและรับทราบรับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา  

5. สถานศึกษามีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา  

6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการอย่างมี ระบบ โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายยึดหลักธรร
มาภิบาล  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา จากเครือข่าย
อุปถัมภ์ส่งผลให้ สถานศึกษามีส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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ผลที่เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้ 
ด้านนักเรียน 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่น  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    

ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ

นันทนาการ  
4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการท้ังในระดับภาคและระดับประเทศ 

ด้านครู 
 1. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย  
 3. ครูมีความมุ ่งมั ่นในการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที ่ มีคุณธรรม จริยธรรม               

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4. ครูใช้สื่อและนวัตกรรม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีการเข้า

ร่วมการประกวดส่ือและนวัตกรรมครูทุกปีการศึกษา 
 5. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  โดยการเข้ารับการอบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาตนเอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 7. ครูมีขวัญและกาลังใจในการทำงาน ส่งผลให้ทำงานอย่างมีความสุขและผลการดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพ  
 8. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 9. ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
เผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการด้วยวิธีการขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง นำเสนอผ่าน

ช่องทาง เฟซบุ๊ก แผ่นพับ วารสารโรงเรียนและนำเสนอโดยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 

46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั ่ง และ

ยั่งยืน” ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยม ดานการบริหารจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ  
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ 

จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
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กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. จุดเด่น 
          1. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
          2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีกา ร
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
          3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
          4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
5. จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
     โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลดำเนินการ โดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  อีกทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทำหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดำเนินการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนเองและให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลและการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานและศึกษาต่อ ทำให้ครูมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกัน ดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนะ คำปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการ
ออกแบบการเรียนรู้ที ่เน้นมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกรายวิชา พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นำการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ผลการดำเนินงาน 
     จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
การพัฒนาที่ทำให้ครูได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ ้น ได้เป็นครูดีเด่นด้านการสอน(ครู เกียรติยศ) ได้รับรางวัลอัน
ทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ครูต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา 
ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาข้อมูลของนักเรียน
รายบุคคล อันนำมาซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

     จากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

    1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ 

และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

    1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกนำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น               

ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

    1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 

    1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความ

สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  2. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน   

    2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน 

การสอน 

    2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3. ครูผู้สอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

    3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง   

    3.2 มีข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

    3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน 

การสอน 

    3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

4. จุดเด่น  
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 5. ครูผู้สอนมีการตรวนสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวน
ครูท้ังหมด 
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5. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น 
 2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น 
6. ข้อเสนอแนะ  
  1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียน เพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้
และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้ังข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  2. สถานศึกษาควรเน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกัน 

3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น 
  4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความตองการการช่วยเหลือ ผลการดำเนินงานของโรงเรียน สรุป
ภาพรวม จุดเดน จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการ  การ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 

1. จุดเด่น  
1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     1.  โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู ้สอน แทรกวิธีการทำงาน อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริม 
     2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตามบริบท
และความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงทำให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีดี 
     3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ทั้งการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม / 
โครงการต่าง ๆ ท่ีคอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาท้ังนักเรียน และครูอย่างตอเนื่อง  
     4. โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีพร้อม ท้ังอุปกรณ์ และเครื่องมือ ท่ีเป็นตัวช่วยหรือ ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
     5. ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  
     6. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด โดยเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  
     7. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และ ความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมท้ัง
สามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สามารถเข้าร่วมแข็งขันได้รับ รางวัลอย่างหลากหลาย 

 
1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      1. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ    ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
      2.  มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำ
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ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
      3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
     4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
     5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

 
1.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
       1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
       2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
       4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
       5. ครูผู้สอนมีการตรวนสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
       6. ครูมีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนครู
ท้ังหมด 

 
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเด่น จุดพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น  

โรงเรียนจึงได้นำข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูง

หรือประสบความสำเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด ดังนี้   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
        ในปีการศึกษา 2564  ดังนี้  
    แผนปฏิบัติการท่ี 1   จัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนานวตักรรมมากขึ้น  
 แผนปฏิบัติการท่ี 2  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี 
    ในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  

แผนปฏิบัติการท่ี 3  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการเข้าร่วมการแข่งขันใน  
ระดับต่างๆ  

    แผนปฏิบัติการท่ี 4  ส่งเสริมหรือจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามความสามารถ 
ของนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพือ่รักษาคุณภาพหรือให้ได้มาตรฐาน
ที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2564  ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลายเพื่อ  
                              สนองความถนัดความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
 แผนปฏิบัติการท่ี 2    พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 แผนปฏิบัติการท่ี 3    ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตส่ือ และใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
 แผนปฏิบัติการท่ี 4    ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการ 
                               เรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติการท่ี 5    พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยกรท่ีทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน
 แผนปฏิบัติการท่ี 6    ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้  
 แผนปฏิบัติการท่ี 7    จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากร  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคณุภาพหรือให้

ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2564  ดังนี้  

 แผนปฏิบัติการท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
     เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา 
 แผนปฏิบัติการท่ี 2   ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนใช้ห้องสมุด 
                               เป็นแหล่งเรียนรู้                                   
 แผนปฏิบัติการท่ี 3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ  
 แผนปฏิบัติการท่ี 4  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น  
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ส่วนท่ี 4  ความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน  โดยได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนเกิดผลการดำเนินงานท่ีมีความ

โดดเด่นหรือตามจุดเน้นของโรงเรียน  เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับ

ต่างๆ และสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  

1. จุดเน้นของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของ ภาคี 4 
ฝ่าย 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ICT 
มาใช้ในการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างนวัตกรรมท่ีทันสมัย  

2. นวัตกรรม (Innovation) 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีที่พัฒนา

นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 การยกผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ

วิชาประวัติศาสตร์สากล2 

ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

นางภรศศิร์  คำคม 2564 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้และบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์เสริมการ

เรียนรู้ เรื่อง คำ

นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 2564 นักเรียนสามารถเรียนรู้

และเข้าใจคำ

ต่างประเทศและนำไปใช้

ได้ถูกต้อง 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีที่พัฒนา

นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

ต่างประเทศในภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3 รายงานผลการใช้แบบฝึก

ทักษะพัฒนาการอ่านคิด

วิเคราะห์ รายวิชา

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 

นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน 2564 พัฒนาทักษะการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง ความน่าจะเป็น 

สำหรับนักเรียนั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

เทคนิคการสอนแบบ 

ZIPPA MODEL 

นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย 2564 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์โดยชุดการ

เรียน เรื่องบรรยากาศ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 1  

นางอังคณาภรณ์  นันตา

เครือ 

2564 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น  

6 การแก้ไขปัญหาการจดจำ

คำศัพท์และความหมาย

ของคำศัพท์ชีววิทยาของ

นางสาวจินตนา  วิยานัน 2564 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ปีที่พัฒนา

นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 5 

7 การประยุกต์ปรับปัญหา

พฤติกรรมการไม่ส่งงาน

ของนักเรียนสู่พฤติกรรมท่ี

ดี สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวปวริศา  วังผา 2564 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น มี

ความรับผิดชอบมาก

ยิ่งขึน้ 

ตารางท่ี 34 นวัตกรรมด้านคุณภาพของนักเรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 3 รายการ ดังนี้  

ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 การยกผลสัมฤทธิ์ O-NET โดย

ใช้ DONGJEN MODEL ร่วมกับ

ยุทศาสตร์ 4พ3ส 

นายอุทิศ สาธิพา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2 เครื่องวัดอุณหภูมิและหยด

แอลกอฮอล์ 

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ เพิ่มความสะดวกให้บริการวัดอุณหภูมิและ

หยดแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนและ

บุคคลากร 

3 กอดโมเดล กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย 

กอดโมเดล โดยครูให้ความใกล้ชิด ให้ความ

อบอุ่น และดูแลอย่างท่ัวถึง ส่งผลให้

นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นคนเก่ง 

ดี มีความสุข 

ตารางท่ี 35 นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  

ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 การเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ดจาก
เปลือกกุ้ง 

นายกฤษณะ น้ำแก้ว 
นางสาวสุภชา แก้วเรือน 
นางสาวสุวนันท์ สิงห์แก้ว 

1. เปลือกกุ้งสามารถเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ด
ด้านขนาดของไข่แดงได้ 
2. เปลือกกุ้งสามารถเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ด
ด้านปริมาณของไข่ท่ีออกในแต่ละวันได้ 
3. สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายไข่
เป็ด 
4. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเม็ดของเป็ด 
 

2 ปลูกผักไร้ดินแนวตั้ง นักเรียนโรงเรียนดงเจน

วิทยาคม 

นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักไฮโดรโปร

นิกส์ 

3 มหัศจรรย์สีสันจากธรรมชาติ นางสาวณัฐพร จำรัส 
นางสาวณัฐลิณี วงค์ไชย 
นางสาวผุสดี ดวงต๋า 

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
2. รักษาส่ิงแวดล้อม      
3. สีจากธรรมชาติปลอดภัยกว่าสีประเภท
อื่น 

4 น้ำซาวข้าวมหัศจรรย์ นายอัครพล เดชะบุญ 
นางสาวนัฐกุล แก้วอินทะจัก 
นางสาวเบญจวรรณ ธรรม
จินดา 
 

1. ใช้ถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ทานได้นานขึ้น
และมีความปลอดภัยมากขึ้น 
2. แก้ไขปัญหาการพบสารเคมีในของดองใน
ชีวิตประจําวันได้ 

5 สบู่กระดาษจากว่านหางจระเข้
และเปลือกมังคุด 

นางสาวกมลลักษณ์ ฟักแก้ว 
นางสาวจิราภรณ์ สงบุญนาค 
นางสาวสรัญญา สิงห์แก้ว 

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์
ของสบู่สมุนไพร 
2.ได้สบู่ท่ีไม่มีสารเคมีเจือปน มีขนาดเล็ก 
พกพาง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้จริง 

6 สมุนไพรกำจัดปลวก นางสาวจุฑามาศ เดชใจ  
นางสาวอรญา ศรีวิรัตน์  
นางสาวนัฐสุรางค์ เจริญสุข 

1. ได้ยากำจัดปลวกท่ีปลอดภัยจากสารเคมี 
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

7 เครื่องเเยกเหรียญอัตโนมัติ นายธนูศิลป์ พิมพัฒน์  
นายปฏิวัติ เชียงมูล  
นายนราดล เมืองมั่งค่ัง 

1. ได้เครื่องแยกเหรียญท่ีประหยัดเวลาใน
การคัดแยกเหรียญ ขนาดเหรียญ 10 บาท 
5 บาท 2 บาท  1 บาท 
2. ได้เครื่องแยกเหรียญท่ีมีต้นทุนต่ำ ใช้วัสดุ
ท่ีหาง่าย และสามารถทำเองได้ 

8 เปลือกไข่ซักผ้าขาว นายชัยวัฒน์ แสงอัศวโสภณ 
นายชินวัฒน์ แสงอัศวโสภณ 
นายฐิติวัสส์  สอนใจ 

1. ได้สารท่ีช่วยซักผ้าให้สะอาด 
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผงซักฟอก 

9 การทำเนื้อให้นุ่มด้วยสับปะรด นายอนาวิน แสนกรุณา 
นางสาวเจนจิรา เผ่าเครื่อง 
นางสาวสิริน ปวงประสาท 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการหมักเนื้อให้นุ่ม
จากวัสดุธรรมชาติ 
2. นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

10 น้ำหมักกำจัดเห็บ นางสาวณัฐิชา เครือสาร 
นางสาวธัญสินี เดชบุญ 
นางสาวอลีนา ชอบธรรม 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการกำจัดเห็บจาก
วัสดุธรรมชาติ  
2. ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อ
มนุษย ์
3. นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

11 DNA model นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

สื่อการเรียนรายวิชา ชีววิทยา2 เรื่องโครโมโซม
และสารพันธุกรรม 

12 ไม้กวาดอเนกประสงค ์ 1. นายธณรัฐ  พร้อมสุข 
2. นายสวิตต์  ธิวงค์ 
3. นายอริญชย์  เผ่าป้อ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

13 แอร์เคลื่อนที่อเนกประสงค ์ 1. นางสาววริศรา  เชียงโส 
2. นางสาวดมิสา สุยะวงค์ 
3. นายเจษฎาภรณ์  สอนใจ 
4. นายธีรพงษ์  วงค์ไชย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

14 โคมไฟจากเศษกะลามะพร้าว 1. นายธรรมนูญ  ประสงค์ศลิป ์
2. นายชนะกุล  ตุ่นแก้ว 
3. นวพลชัย  อิ่มจำลอง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

15 รั้วกระโดดข้าม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละ
ศึกษา 

จัดการเรียนการสอนว่ิงข้ามรั้วฝึกซ้อมกรีฑาของ
นักเรียน 

16 ลูกทุ่มน้ำหนักหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละ
ศึกษา 

จัดการเรียนการสอนกีฬาประเภทลานและใช้
สำหรับฝึกซ้อมกีฬาทุ่มน้ำหนักของนักเรียน 
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ท่ี ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

17 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละ
ศึกษา 

จัดการเรียนการสอนเพ่ือทดสอบสมรรถภาพ 
ทดสอบความอ่อนตัว 

ตารางท่ี 37 นวัตกรรมด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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คำสั่งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ที่ 207/2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

**************************************** 

 ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนำไปสู่
การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย           
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 
2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                  
และเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี นั้น  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีการขับเคลื ่อนอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนดง
เจนวิทยาคม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายช่ือต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
  1.1 นายสงกรานต์ บุญมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

1.2 นายอุทิศ  สาธิพา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ
 1.3 นางประภัสสร เจนใจ  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 

1.4 นางสุพัตรา  นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
1.5 นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง คำชำนาญการ        กรรมการ 
1.6 นายณรงค์     อุตโม  ครูชำนาญการ               กรรมการ 
1.7 นางภัคจิรา  สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื ่อนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล   
2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
 2.1 นายสงกรานต์ บุญมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 2.2 นายอุทิศ  สาธิพา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางภัคจิรา  สารทอง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน      กรรมการ 

2.4 นางประภัสสร เจนใจ  หัวหน้างานอำนวยการ       กรรมการ 
2.5 นายณรงค์    อุตโม  หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน      กรรมการ 
2.6 นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง หัวหน้างานบริหารท่ัวไป            กรรมการ 
2.7 นางเรือนคำ   คำโมนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      กรรมการ 
2.8 นายสุรจิต    จิตตางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์       กรรมการ 
2.9 นายบัญชา    อานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
2.10 นางศิวัชญา   ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
2.11 นายประพันธ ์ ปนยะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ      กรรมการ 
2.12 นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
2.12 คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม          กรรมการ 
2.13 นางสุพัตรา   นาแพร่  หัวหน้างานวิชาการ        กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี หัวหน้างานประกนัคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  3.1 นางภัคจิรา  สารทอง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน      กรรมการ 

3.2 นางประภัสสร เจนใจ  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
3.3 นางสุพัตรา    นาแพร่  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 
3.4 นายณรงค์    อุตโม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน      กรรมการ 
3.5 นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง หัวหน้างานบริหารท่ัวไป            กรรมการ 
3.6 นางเรือนคำ   คำโมนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      กรรมการ 
3.7 นายสุรจิต    จิตตางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์       กรรมการ 
3.8 นายบัญชา    อานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
3.9 นางศิวัชญา   ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
3.10 นายประพันธ ์ ปนยะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ          กรรมการ 
3.11 นางสาวชุดาภรณ์   แท่นอ่อน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ           กรรมการ 
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3.12 นางสาวปิยวรรณ  เช่ือมสกุล งานแผนงานและงบประมาณ      กรรมการ 
3.13 นางสาวทิวาภรณ์    สมศรี  หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ    กรรมการและเลขานุการ 
3.14 นางภรศศิร์   คำคม  งานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน 
ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตาม
หลักฐาน   เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม           ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน     
4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  
 4.1 นางภัคจิรา  สารทอง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน     ประธานกรรมการ 

4.2 นางประภัสสร เจนใจ  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ           รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสุพัตรา    นาแพร่  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 
4.4 นายณรงค์    อุตโม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน          กรรมการ 
4.5 นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป            กรรมการ 
4.6 นางจินดา  เช้ือเมอืงพาน หัวหน้างานวัดผลประเมินผล      กรรมการ 
4.7 นางเรือนคำ   คำโมนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      กรรมการ 
4.8 นายสุรจิต    จิตตางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์       กรรมการ 
4.9 นายบัญชา    อานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
4.10 นางศิวัชญา   ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
4.11 นายประพันธ ์ ปนยะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ          กรรมการ 
4.12 นางสาวชุดาภรณ์   แท่นอ่อน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ               กรรมการ 
4.13 นางพิมพา  สารเร็ว  หัวหน้างานบุคลากร       กรรมการ 
4.14 นางปวริศา   วังผา  งานทะเบียน        กรรมการ 
4.15 นางสาวทิวาภรณ์    สมศรี  หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ    กรรมการและเลขานุการ 
4.16 นางภรศศิร์   คำคม  งานประกนัคุณภาพฯ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และข้อมูลที่เป็นผลการ

ประเมินต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบท่ีผ่านมา ผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
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5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา   
 5.1 นางสุพัตรา    นาแพร่  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     ประธานกรรมการ 
 5.2 นางจินดา    เช้ือเมืองพาน หัวหน้างานวัดผลประเมินผล รองประธานกรรมการ 

5.3 นายบัญชา    อานนท์  สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ          กรรมการ 
5.4 นางศิวัชญา   ไชยมงคล สารสนเทศกลุ่มงานอำนวยการ           กรรมการ 
5.5 นางพิมพา    สารเร็ว  สารสนเทศกลุ่มงานอำนวยการ           กรรมการ 
5.6 นายเฉลิมพล   มาปิ๊ก  สารสนเทศงานส่งเสริมกิจการนักเรียน     กรรมการ 
5.7 นายยงยุทธ    ตนบุญ  สารสนเทศงานส่งเสริมกิจการนักเรียน     กรรมการ 
5.8 นางสาวพิจิตรา   สุริยะชัย  สารสนเทศงานส่งเสริมกิจการนักเรียน           กรรมการ 
5.9 นายนิวัติ    เชียงแรง สารสนเทศงานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
5.10 นายพิพิธพัฒน์   ณ  น่าน  สารสนเทศงานบริหารท่ัวไป          กรรมการ 

 5.11 นางกานต์ธีรา   วาเพ็ชร  สารสนเทศงานบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
5.12 นางสาวปวริศา   วังผา  สารสนเทศงานวิชาการ           กรรมการและเลขานุการ 
5.13 นายสิรภพ   ไชยกุล สารสนเทศงานนโยบายและแผนงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลเฉพาะกิจท่ีสถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความ

จำเป็นเร่งด่วน หรือตามความจำเป็นของสถานศึกษา  ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ  จัดเก็บ
ข้อมูลสารสารเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีความสะดวกในการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ   
6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  1. นางเรือนคำ คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางวาสนา  ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  3. นายพิพิธพัฒน์ณ  น่าน  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
  5. นายยงยุทธ ตนบุญ  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  6. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
  7. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
  8. นางสาวกรรณิการ์     รินจ้อย ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  9. นายสุรจิต จิตตางกูร ครูชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
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 1.1.2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  1. นายบัญชา อานนท์  ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
  2. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ          รองประธานกรรมการ 
  3. นางภัคจิรา สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  4. นางสุพัตรา นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  5. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
  6. นางเรือนคำ คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
  7. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
  8. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  9. นางพัธนี วุฒนะเดชกร ครู            กรรมการ 
  10. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
  11. นางจินดา เช้ือเมืองพาน ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1. นายพิพิธพัฒน์  ณ  น่าน ครูชำนาญการ          ประธานกรรมการ 
  2. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ    รองประธานกรรมการ 
  3. นางมณฑยา ภูแสงศรี  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
  4. นายเปล่ง ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
  5. นางสุพัตรา นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
  6. นางเรือนคำ คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
  7. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  8. นายประพันธ์ ปนยะ  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  9. นายนิวัติ เชียงแรง ครูชำนาญการ         กรรมการ 
  10. นายบัญชา อานนท์  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
  11. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ          ประธานกรรมการ 
  2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูชำนาญการ     รองประธานกรรมการ 
  3. นางเรือนคำ คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  4. นางวาสนา ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  5. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  6. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  7. นางประภัสสร เจนใจ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
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  8. นางพิมพา สารเร็ว  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  9. นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  10. นางรัตนา อานนท์  พนักงานราชการ        กรรมการ 
  11. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง ครูอัตราจ้าง         กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   1. นางจินดา    เช้ือเมืองพาน ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
  2. นางสุพัตรา   นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
  3. นางเรือนคำ    คำโมนะ ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  4. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
  5. นายสุรจิต     จิตตางกูร ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  6. นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  7. นางศิวัชญา  ไชยมงคล  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  8.  นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  9. นายนิวัติ      เชียงแรง  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  10. นางสาวจินตนา  วิยานัน ครู        กรรมการ 
  11. นางสาวปวริศา  วังผา  ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
        1.1.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        1. นายนิวัติ  เชียงแรง ครูชำนาญการ                    ประธานกรรมการ 
        2. นายเปล่ง   ปาลี ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
          3. นางมณฑยา   ภูแสงศรี ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
             4. นายประพันธ์  ปนยะ ครูชำนาญการ            กรรมการ 
         5. นางศิริพร  ฟักแก้ว ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
         6. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์ ครูชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 1. นายณรงค์ อุตโม       ครูชำนาญการ            ประธานกรรมการ         
 2. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก       ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ         
 3. นางวาสนา ปาลี        ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ         
 4. นางพิมพา สารเร็ว        ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ         
 5. นางภัคจิรา สารทอง        ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ          
 6. นางมณฑยา ภูแสงศรี       ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ          
 7. นายนิวัติ เชียงแรง       ครูชำนาญการ         กรรมการ       
 8. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี        ครูชำนาญการ          กรรมการ        
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 9. นายประพันธ์ ปนยะ         ครูชำนาญการ          กรรมการ         
 10. นายสุรจิต จิตตางกูร       ครูชำนาญการ         กรรมการ         
 11. นายบัญชา อานนท์        ครูชำนาญการ          กรรมการ         
 12. นายยงยุทธ ตนบุญ          ครูชำนาญการ                   กรรมการ         
 13. นางจินดา เช้ือเมืองพาน  ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 
1.2.2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 
 1. นางศิวัชญา ไชยมงคล ครูชำนาญการ            ประธานกรรมการ 
 2. นายณรงค์ อุตโม  ครูชำนาญการ    รองประธานกรรมการ 
 
 3. นางภรศศิร์  คำคม  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
 4. นางสาวปิยวรรณ  เช่ือมสกุล ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
 5. นายสิรภพ  ไชยกุล  ครูอัตราจ้าง             กรรมการและเลขานุการ 
1.2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1. นางศิวัชญา  ไชยมงคล ครูชำนาญการ                ประธานกรรมการ 
 2. นายณรงค์  อุตโม  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางภรศศิร์  คำคม  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 4. นางสาวปิยวรรณ  เช่ือมสกุล ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
 5. นายสิรภพ  ไชยกุล  ครูอัตราจ้าง         กรรมการและเลขานุการ 
1.2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1. นายกิฬาวุฒิ   เผ่าเครื่อง ครูชำนาญการ       ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐวุฒิ  วงค์ไชย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองประธานกรรมการ 
 3. นายจารุพจน์  คอนโด่ะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               กรรมการ 
 4. นางสาวเกศศิริ  วงศ์ไชย  ครูอัตราจ้าง         กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  1. นางภัคจิรา        สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  2. นางประภัสสร     เจนใจ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางภรศศิร์     คำคม  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  4. นายเฉลิมพล      มาปิ๊ก  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
  5. นางสุพัตรา      นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  6. นางจินดา     เช้ือเมืองพาน  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  8. นายณรงค์     อุตโม  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  9. นายกิฬาวุฒิ     เผ่าเครื่อง  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
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  7. นายนิวัติ       เชียงแรง  ครูชำนาญการ      กรรมการ 
  8. นางศิวัชญา      ไชยมงคล  ครูชำนาญการ      กรรมการ 
  9. นางรัตนา      อานนท์  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  10. นางสาวปิยวรรณ เช่ือมสกุล  ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
  11. นายสิรภพ      ไชยกุล  ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
  12 นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี  ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          1.  นายสงกรานต์   บุญมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
          2.  นายณรงค์  อุตโม  ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
          3.  นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ครูชำนาญการ          กรรมการ 
         4.  นางสุพัตรา  นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
        5.  นางประภัสสร   เจนใจ  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
        6.  นางภัคจิรา  สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่ เน้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                       
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
         1. นางสุพัตรา  นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  2. นางจินดา  เช้ือเมืองพาน ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางเรือนคำ  คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  4. นางสาวชุดาภรณ์   แท่นอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  5. นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูชำนาญการ                กรรมการ 
  6. นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ               กรรมการ 
  7. นางศิวัชญา  ไชยมงคล ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  8. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  9. นายนิวัติ   เชียงแรง ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  10. นางสาวปวริศา   วังผา  ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
       1. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
       2. นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
       3. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
       4. นายณรงค์กรณ์   ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ           กรรมการ 
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       5. นางสาวกรรณิการ์   รินจ้อย  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
       6. นางสาวทิวาภรณ์    สมศรี  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
      7.  นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
       8.  นางพิมพา  สารเร็ว  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.  นายประพันธ์    ปนยะ     ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
  2.  นางมณฑยา   ภูแสงศรี       ครูชำนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
  3.  นางกานต์ธีรา    วาเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  4.  นายพิพิธพัฒน์   ณ น่าน  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  5.  นางสาวพัชรา    จันทร์ทิพย์ ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  6.  นายอิทธิกร   มาฟู  พนักงานราชการ       กรรมการ 
  7.  นางรัตนา  อานนท์  พนักงานราชการ       กรรมการ 
  8.  นางศิริพร  ฟักแก้ว  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
  9.  นางสาวพิจิตรา   สุริยะชัย  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
  10. นางสาวปิยวรรณ   เช่ือมสกุล ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
  11. นายนิวัติ  เชียงแรง ครูชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  1.  นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ               ประธานกรรมการ 
  2.  นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  4.  นางสาวทิวาภรณ์     สมศรี  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  5.  นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
  6.  นายสิรภพ  ไชยกุล  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
  7.  นางสาวปวริศา วังผา  ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1.  นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
  2.  นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
  3.  นายเฉลิมพล    มาปิ๊ก  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  4.  นางภัคจิรา  สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  5.  นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  6.  นางสุพัตรา  นาแพร่  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  7.  นางจินดา  เช้ือเมืองพาน ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
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  8.  นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ        กรรมการ 
  9.  นางสาวกรรณิการ์     รินจ้อย  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  10. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  11. นางพัธนี  วุฒนะเดชกร ครู        กรรมการ 
  12.  นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  1.  นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
  2.  นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  4.  นางสาวกรรณิการ์     รินจ้อย  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  5.  นางสาวทิวาภรณ์     สมศรี  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  6.  นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
  7.  นางพิมพา  สารเร็ว  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  1. นางภรศศิร์  คำคม  ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
  2. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ครูชำนาญการ           รองประธานกรรมการ 
  3. นางประภัสสร  เจนใจ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  4. นางภัคจิรา  สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  5. นางมณฑยา  ภูแสงศรี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  6. นายเปล่ง  ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  7. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  8. นางวาสนา  ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  9. นางเรือนคำ  คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  10. นางสาวชุดาภรณ์      แท่นอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  11. นางศิวัชญา  ไชยมงคล ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  12. นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  13. นายนิวัติ  เชียงแรง ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  14. นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  15. นางสาวปวริศา วังผา  ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  1. นางจินดา  เช้ือเมืองพาน ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ
  2. นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ           รองประธานกรรมการ 
  3. นางเรือนคำ  คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  4. นางพิมพา  สารเร็ว  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  5. นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  6. นางสาวกรรณิการ์     รินจ้อย  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  7. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  8. นางสาวทิวาภรณ์      สมศรี  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  9.นางสาวปวริศา วังผา  ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  1. นางภรศศิร์  คำคม  ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
  2. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ครูชำนาญการ         รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชุดาภรณ์      แท่นอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
  4. นางเรือนคำ  คำโมนะ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  5. นางวาสนา  ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  6. นายเปล่ง  ปาลี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  7. นางมณฑยา  ภูแสงศรี  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  8. นางประภัสสร  เจนใจ  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  9. นางภัคจิรา  สารทอง  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  10. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  11. นางศิวัชญา  ไชยมงคล ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  12. นายนิว้ติ  เชียงแรง ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  13. นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  14. นายบัญชา  อานนท์  ครูชำนาญการ       กรรมการ 
  15. นางสาวปวริศา วังผา  ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ติดตามความเคล่ือนไหวในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี เตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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 ทั้งนี ้ ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตาม
ว ัตถ ุประสงค ์  ท ันตามกำหนดเวลา และเพ ื ่อให ้ เกิ ดประโยชน ์ส ูงส ุดก ับทางราชการ ม ีผลต ั ้ งแต่                      
วันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
   ส่ัง ณ วันท่ี  25  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564    
     
     
 
      ( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ัง ภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี 
5/2561 เมื่อวันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  
หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 โรงเร ียนดงเจนวิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร  
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1 /2564  วันท่ี  20 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2564 
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  
 

    
  ประกาศ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 
 
ลงช่ือ 

( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 2)  มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

     และแก้ปัญหา  
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เร่ือง    กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยที ่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 
รายละเอียดการกำหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 
 

      
ลงช่ือ 

( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ปีการศึกษา 2564 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) ผู้เรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ 
การคิดคำนวณระดับดีขึ้นไป 

 

    2)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ระดับดีขึ้นไป 

 

    3)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

    4)  ผู้เรียนร้อยละ 79  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ระดับ
ดีขึ้นไป 

 

    5)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดีขึ้นไป  

    6)  ผู้เรียนร้อยละ 78 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับดีขึ้นไป  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1) ผู้เรียนร้อยละ 88 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

    2) ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

    3) ผู้เรียนร้อยละ 87 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

    4) ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

   2.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 84 ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
   3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 76 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 

   3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 79 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

   3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 78  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

   3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 78  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

   3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 77 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


