รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2563
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประจาปีการศึกษา 2563 ที่สอดคล้องกับ
สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา และความต้ อ งการจ าเป็ น ของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยสะท้ อ น คุ ณ ภาพ
ความสาเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ เดือน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ที่สะท้อนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผลการ
ดาเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน และ
นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

(นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

* หมายเหตุ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และต้องส่งรายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัดภายใน 7 พฤษภาคม 2564 จึงไม่สามารถนาเสนอ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 ได้ ซึ่งโรงเรียนจะดาเนินการในโอกาสต่อไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

ข
คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ า
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จังหวัด
พะเยา เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2563 ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่นาเสนอถึง
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จุ ด เด่ น
จุ ด พัฒ นา และแผนงาน/แนวทางพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาให้ ดี ขึ้ น ตลอดจนความโดดเด่ น/จุ ดเน้ นของ
สถานศึก ษา โดยรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึ กษาได้ผ่ านการพิจารณาให้ ค วามเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่
1 / 2564 วันที่ ....... พฤษภาคม 2564
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสาคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
นาผลการประเมินมาจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้มีความสมบูรณ์
และน าไปเสนอหน่ วยงานต้น สังกัด ผู้ ที่เกี่ย วข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการประเมิน ตนเอง ปี การศึ กษา 2563 ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
คณะผู้จัดทา
พฤษภาคม 2564
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บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 294 ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ 13 ตาบลดงเจน อาเภอภูกาม
ยาว จั ง หวั ดพะเยา สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษาเขต 36 ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน 585 คน บุคลากร สายงานบริหาร จานวน
2 คน ครูผู้สอน จานวน 39 คน บุคลากรอื่น จานวน 11 คน ผู้อานวยการโรงเรียน นายสงกรานต์

บุญมี

ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น เบอร์ โ ทร 093 - 0475205 นายอุ ทิ ศ สาธิ พ า ด ารงต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการโรงเรียน เบอร์โทร 081 - 7328655
จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ในภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1) ผู้เรียนร้อยละ 98.28 มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ร้อยละ
78.58 ขึ้นไป 3) ผู้เรียนร้อยละ 84.34 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระดั บ ดี ขึ้ น ไป 4) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 93.72 มี ค วามสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม
5) ผู้เรียนร้อยละ 98.28 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 6) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเตคติที่ดีต่ออาชีพงาน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ร้อยละ 100
2) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ เป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 92
3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 85
4) ผู้เรียนร้อยละ 83.24 ที่มีภาวะโภชนาการ น้าหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
ร้อยละ 94.88 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการบริหารและการจัดการ
โดย 1. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดความต้องการ
พัฒ นาของ สถานศึก ษา นโยบายปฏิรู ป การศึ กษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้ องกั บ
แนวนโยบายการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 2. แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้องทันสมัยและสามารถน้ามา ประยุกต์ใช้
ได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมตาม สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ ใฝ่เรียนรู้
3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ ผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้ร่วมกัน
พัฒนา 4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและรับทราบรับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา 5. สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการอย่างมี ระบบ โดยผู้มีส่วน
ร่ ว มทุกฝ่ ายยึ ดหลั ก ธรรมาภิ บ าล แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่ งเน้ นการพั ฒ นาผู้ เ รียน
ตาม
แนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา 7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา มีการจัดอบรม พัฒนาความรู้ให้แก่ครูและบุคลากร การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบ 8. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา จากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้ สถานศึกษามีสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ลิ ศ
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลดาเนินการ โดยดาเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อีก ทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทาหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดาเนินการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนเองและให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผลและการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนพบว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
1. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนั ดเป็น รายบุ คคล ครูจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
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1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทั กษะ แสดงออกนาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
1.5 ผู้เรีย นมีส่ วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.6 จัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี ICT และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ
1. โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู้สอน แทรกวิธีการทางาน อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริม
2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตาม
บริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึง
ทาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ทั้งการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม
/ โครงการต่าง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาทั้งนักเรียน และครูอย่างตอเนื่อง
4. โรงเรีย นมีทรัพยากรสนับ สนุน การเรียนรู้ที่พร้อม ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เป็นตัว ช่วยหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
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5. ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
6. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยเป็นผู้
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
7. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และ ความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมทั้ง
สามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สามารถเข้าร่วมแข็งขันได้รับ รางวัลอย่างหลากหลาย
8. กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
9. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนา
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
10. ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
11. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของครู และ
สถานศึกษา
12. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
13. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
14. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
15. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
16. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
17. ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
18. ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้น เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 60 ของ
จานวนครูทั้งหมด
19. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างเพื่อนครูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
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จุดพัฒนา คือ
1. การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ การพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การสรุป
และการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการที่ยาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน มากจึงจะเกิด
ทักษะ โรงเรียนต้องพยายามปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกระดับชั้น พร้อมๆกับการพัฒนาครูเพื่อเป็น coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
3. โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สาหรับใช้ ในการเรียนการสอนวิชาอื่ นๆ ไม่ครบ
ทุกห้อง ทาให้บางวิชา นักเรียนขาดโอกาสในการนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
4. การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูในสถานศึกษา
6. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
7. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียน เพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้และ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
8. สถานศึกษาควรเน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญร่วมกัน
9. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น
10. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรีย นและนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น คือ
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียน เพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้และ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. สถานศึกษาควรเน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญร่วมกัน
3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. มีการระบุเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน

แนวทางพิจารณา จากSAR
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมีกระบวนการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์เป้าหมายและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. กาหนดเป้าหมายตามนโยบายของสถานศึกษา
2.1 คะแนนเฉลี่ ย O-NET ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 และหรื อ จ านวน
นักเรียนได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2.2 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ระดับผลการเรียน ร ,
มส , 0 ไม่เกินร้อยละ 3
2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อย
กว่าระดับ ร้อยละ 88
2.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไปไม่
น้อยกว่าระดับ ร้อยละ 75
2.5 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนแต่ละข้อ ในระดับดีขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.6 ผู้เรียนร้อยละ 93.72 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2.7 ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 98.28 มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
2.8 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเตคติที่ดีต่ออาชีพ
งาน
3. ดาเนิ น การการส่ งเสริมให้ ครูพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน เช่น จัด
อบรมเพื่อพัฒนาครู จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้
การนิเทศช่วยเหลือ เช่น จัดให้มีการนิเทศระหว่างเพื่อนครูแบบกัลยาณมิตร
นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูอาวุโส จั ดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเพื่อนครู(PLC)
4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
4.1 ผู้เรียนร้อยละ 88 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
4.2 ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
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เป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน
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4.3 ผู้เ รียนร้อยละ 89 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4.4 ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
กระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย มี โ ครงการพั ฒ นา
หลั กสู ตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ คณะครูทุก ๆ กลุ่ มสาระการ
เรี ย นรู้ ใ ช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และนั ก เรี ย น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน รายวิชา IS การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดม
ความคิดแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และ
เน้นเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญ ครูใช้เทคนิคการสอน
ที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอนและ
ค้นหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒ นาทักษะชีวิตให้ ผู้ เรียนให้ อยู่ในสั งคมอย่างมีความสุ ขได้ มีโครงการและ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าการ โดยมี
โครงการส่ งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการเพชรดงเจน
กิจ กรรมส่งเสริ มนิสัยรักการอ่าน และด้านคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ จัดหา
งบประมาณหาสื่อสาหรับการศึกษา และสอนเสริมให้แก่นักเรียน โรงเรียนมี
ความคาดหวัง ให้ นักเรียน เป็นคนมีมารยาทดี และมีจิ ตสาธารณะ โดยผ่ า น
กิจกรรมความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลู กเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ในการฝึ กทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียน
โดยมีแนวปฏิบัติในการพัฒนานักเรียนคือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทาแผนกิจกรรม/ โครงการสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาปลู กฝั งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมี การวัดและประเมินสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ หลักสูตรสถานศึกษากาหนด จัดทาโครงการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน วิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ตามหลั ก ค่า นิ ย มพื้ น ฐาน 12 ประการ ให้ กั บ
นักเรียนทุกระดับชั้น

8
ตัวชี้วัด

แนวทางพิจารณา จากSAR
โรงเรียนได้จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาเต็ ม ตาม ศั ก ยภาพ มี
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ โรงเรี ย นมี ก ระบวนด าเนิ น งาน ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้ง วิธีการและเครื่องมือที่มี
มาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทางาน ที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจาชั้น/
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกสถานศึกษา

3. มีผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 98.28 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 74 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปหรือระดับ 2 ขึ้นไป
1.2 ผู้เรียนร้อยละ 91.74 มีความสามารถในการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผล
การประเมินสมรรถนะสาคัญ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 74 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
1.3 ผู้เรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องลดลงร้อยละ 18
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
จานวนผู้เรียนที่ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ระดับปรับปรุง/พอใช้ลดลงใน
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 13 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป
1.4 ผู้เรียนร้อยละ 63.80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับ
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สถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้น
ไป
1.5 ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการคิดคานวณลดลงร้อยละ 2
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
จานวนผู้เรียนที่ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ระดับไม่ผ่าน/ผ่านลดลงใน
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 3.18 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1.6 ผู้เรียนร้อยละ 84.34 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผล
การประเมินสมรรถนะสาคัญ ด้านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
1.7 ผู้เรียนร้อยละ 92.43 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผล
การประเมินสมรรถนะสาคัญ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
2.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2.1 ผู้เรียนร้อยละ 84.34 มีทักษะการทางานอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดสร้างสรรค์
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมิน ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ด้านความสามารถในการคิด ผลการ
ประเมินรายวิชา IS , ผลการประเมินจากการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ฯลฯ)
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดี
ขึ้นไป
2.2 ผู้เรียนร้อยละ 93.72 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจานวน
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นักเรียนที่มีผลงานการพัฒนานวัตกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ
75 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3.1ผู้เรียนร้อยละ 98.28 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 81 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมิน ระดับดีขึ้นไป
4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.1 ผู้เรียนร้อยละ 77.48 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป
4.2 ผู้เรียนร้อยละ 63.80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป
4.3 ผู้เรียนร้อยละ 74.10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป
4.4 ผู้เรียนร้อยละ 83.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
4.5 ผู้เรียนร้อยละ 72.92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ
72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
4.6 ผู้เรียนร้อยละ 80.76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการ
ดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
4.7 ผู้เรียนร้อยละ 97.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
3 ขึ้นไป
4.8 ผู้เรียนร้อยละ 91.40 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป
5. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5.1 ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 90 มี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
ประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ในงานอาชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ
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- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 78 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
5.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่6 ร้อยละ 87
สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความ
ถนัด และความสนใจ
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูล
การประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ
ร้ อ ยละ 87 โดยนั ก เรี ย นมี ที่ เ รี ย นตั้ ง แต่ ร อบโควตาในแต่ ล ะสถาบั น และ
มหาวิ ทยาลั ย ตามความถนัด และความสนใจของตัว นัก เรียน แบ่ งเป็น ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 98 คน เรียนต่อวิทยาลัยเทคนิค จานวน 17 คน และ
นักเรียนจานวน 81 คน เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนเดิม เนื่องด้วยโรงเรียนมีการ
เปิ ด สายการเรี ย นเพิ่ ม เติ ม อาทิ เ ช่ น สาขาธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ สาขาการเกษตร
สมัยใหม่ สาขาภาษาจีนธุรกิจ จึงเป็นที่สนใจของนักเรียน คิ ดเป็นร้อยละ 100
ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
76 คน มีจานวนที่นักเรียนที่มีที่เรียนและรายงานตัวเรียบร้อยแล้วเป็นจานวน
53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.95 ไม่เรียนต่อเนื่องด้วยปัญหาเรื่องบกพร่องทางการ
เรี ย นรู้ จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.56 และรอผลการประกาศของ
มหาวิทยาลัยรอบที่ 2 จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49
5.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 89 มีประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูล
จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ คือ ร้อยละ 89
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6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
6.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด ระดับผ่านขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 88
ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
6.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด ระดับผ่านขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ
88 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 92 ของผู้เรียนที่พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรม

4. มีการนาผลประเมิน
คุณภาพของผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึ้น

จัดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ ยกผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนา
งานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริม
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โครงการส่ ง เสริ ม นิ สั ยรั ก การอ่า น กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุดเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหา การ
จัดการเรี ยนรู้โ ดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่าน คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญ ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอนและค้นหาความรู้ มีแหล่ง
เรี ย นรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒ นาทักษะชีวิตให้
ผู้ เ รี ย นให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข ได้ มี โ ครงการและกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
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สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ เ รีย นทั้ งทางด้ านวิช าการ โดยมีโ ครงการส่ งเสริม การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการเพชรดงเจน โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด การจัดกิจกรรมที่
ปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. มีการนาเสนอผลการ
- รายงานและเปิ ดเผยผลการประเมิ นคุ ณภาพของผู้ เรี ยนต่ อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพของ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการ
ผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร
แผ่นพับ ฯลฯ
- การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด
ในทุกปีการศึกษาและเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ (ทาเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมินฯ ที่สถานศึกษาได้รับ )
 ปรับปรุง มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 0-3 ข้อ
 พอใช้
มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 4 ข้อ
 ดี
มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 5 ข้อ
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1. มีการวาง
แผนการ
ดาเนินการใน
แต่ละปี
การศึกษา

แนวทางพิจารณา จากSAR
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ทาแผนพัฒนาการศึกษา นาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี สนอง
นโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดทาโครงการ/กิจกรรม โดย
ดาเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีการกากับ ติดตามผล
การดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานที่โรงเรียนกาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายในและนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพล
โลก
7. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา

16
ตัวชี้วัด

แนวทางพิจารณา จากSAR
เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียน
มาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
4. นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิต
สาธารณะ
6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดารงชีวิต
7. นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด
8. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็น
พลโลก
10. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
3. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการศึกษา
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานึกในความเป็น
ชาติไทย ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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7. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
10. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากร
จากชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคานึงถึงหลักและ
ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1) ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจาเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจาปีรองรับ
2) กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาเร็จของการ
พัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน และเป็นรูปธรรม
3) มีวิธีดาเนินงานที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนา
ด้านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้
4) กาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
5) กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียน
รับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคลากร
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
7) กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
2. มีนาแผนการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีการบริหารจัดการ 5 กลุ่มงาน ดังนี้ 1.กลุ่มบริหารงาน
ดาเนินการไป วิชาการ 2.กลุ่มงานอานวยการ 3.กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 4.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ใช้ดาเนินการ 5.กลุ่มนโยบายและแผนงาน ดาเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
มีรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีรูปแบบการนาไปสู่
ความสาเร็จคือ DKS STEP Model และใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นามา
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ประยุกต์ ในการทางานอย่างเป็นระบบ ถูกทิศทาง และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคระ
หว่างทาง สามารถปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ประกอบด้วย
1.Plan คือการวางแผน ได้แก่
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดาเนินงาน
1.2 กาหนดโครงสร้างทีมงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ
1.3 กาหนดตัวชี้วัดและตัวเป้าหมาย
1.4 สารวจสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
1.5 วางแผนการดาเนินการทั้งในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรม
รณรงค์ ส่งเสริม
1.6 วิเคราะห์สาเหตุและกาหนดแนวทางการแก้ไข
1.7 จัดลาดับปัญหา เลือกปัญหาที่แก้ไข
2. Do คือ การปฏิบัติตามแผน หรือ ดาเนินกิจกรรมตามแผน ได้แก่
2.1 ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม
2.2 รณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์
3. Check คือ การตรวจสอบ ได้แก่
3.1 ติดตามผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรม และเทียบกับเป้าหมาย
3.2 นาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน
4. Act คือ การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่
ได้แก่
4.1 วิเคราะห์ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งาน
4.2 นาปัญหาอุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข
4.3 นาเสนอผลงานต่อผู้บริหารโรงเรียน
4.4 จัดทาแผนขยายผล เพื่อต่อยอดปรับโครงการ/กิจกรรม/งาน ทุกครั้งที่
ดาเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสาหรับการดาเนินงานในรอบ
ต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงการบริหารงานครบวงจรคุณภาพ PDCA กับการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
เช่นโรงเรียนได้จัดโครงการ นิเทศภายใน เป็นการให้ความรู้และการแนะนาถึงผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญในการติดตามประเมินผลการสอนของครู
เนื่องจากมีประโยชน์ในเชิงวิชาการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อน
ครู และคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งคือ การนิเทศการสอนซึ่งมี
กระบวนการที่จะดาเนินการให้ คุณครูผู้ สอนได้ข้อมูล จากผลของการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ แ ละสามารถน าไปพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และสามารถน ามาเป็ น แบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อรู้สภาพ ปัญหา และความต้องการการนิเทศนาข้อมูลสารวจวางแผนการ
นิเทศและดาเนินการนิเทศ
9.2 เพื่อนาผลประเมินการนิเทศมาปรับปรุงการนิเทศ
9.3 เพื่อให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.4 เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
9.5 เพื่อให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา
9.6 เพื่อให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

20
ตัวชี้วัด

แนวทางพิจารณา จากSAR
9.7 เพื่อให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
9.8 เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
9.9 เพื่อให้ครูได้ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค
9.10 เพื่อให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
9.11 เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
9.12 เพื่อให้สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมคณะกรรมกาวางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. จัดทาปฏิทินในการปฏิบัติงานนิเทศ
ขั้นดาเนินการ (Do)
1. นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มนิเทศโดยผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสรุปการนิเทศ
- แบบบันทึกการนิเทศ
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติตน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูเกี่ยวกับสมรรถภาพการสอน
- แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
- แบบรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบรายงานผลการตรวจงานวิจัยในชั้นเรียน
- แบบรายงานผลการเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้
- แบบรายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
1. หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ คณะ กรรมการสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
2. เข้าเล่มรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร
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การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จและ
เป้าหมาย

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละ 90 ครูทุกคนได้รับการ - รวบรวมข้อมูลจาก - การบันทึกสถิติการ
การเข้านิเทศการ
ใช้บริการงาน
นิเทศการเรียนการสอน
เรียนการสอน
ทะเบียน
ผลลัพธ์ (Ouctcomes)
1. ร้อยละ 90 ปัญหาและความ

- การนิเทศการสอน

1. แบบบันทึกการ

ต้องการนิเทศได้รับการวางแผน

- ประเมินผลการ

นิเทศ

และสู่การแก้ไขและพัฒนา

ปฏิบัติ

2. ร้อยละ 90 แผนการนิเทศมี

การสอน

การดาเนินการอย่างมี

การสอน
2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอน

ประสิทธิภาพ
3. ครูร้อยละ 80 มีการกาหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
4 ครูร้อยละ 80 มีการวิเคราะห์

- การนิเทศการสอน

1. แบบบันทึกการ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้

- ประเมินผลการ

นิเทศ

ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ

ปฏิบัติ

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน
5. ครูร้อยละ 80 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ

การสอน

การสอน
2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอน
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แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
6. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการทีห่ ลากหลาย
7. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้
8. ครูร้อยละ 80 มีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
9. ครูร้อยละ 80 ได้ให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค
10. ครูร้อยละ 80 ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
11. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
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12. สถานศึกษามีการนิเทศ
ภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน อย่างสม่าเสมอ

3. มีการ
มีการนาผลการดาเนินงาน มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ เช่น
ประเมินผล
โครงการนิเทศภายใน ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผน ดังนี้
สัมฤทธิ์ของ
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินการ สรุปผลความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ตามแผน
ผลผลิต
1.ร้ อ ยละ 90 ครู ทุ ก คน -รวบรวมข้ อ มู ล จาก - แ บ บ บั น ทึ ก ก า ร นิ เ ท ศ
ได้ รั บ การนิ เ ทศการเรี ย น การนิ เ ทศการเรี ย น ครูผู้สอน
การสอน
การสอน,การเยี่ ย ม -แบบการเยี่ยมชั้นเรียน
ผลลัพธ์
ชั้นเรียน
-แบบบั น ทึ ก สรุ ป การรั บ การ
1.ร้ อ ยละ 90 ปั ญ หาและ
นิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการ
ความต้ อ งการนิ เ ทศได้ รั บ
สอน
การวางแผนและสู่การแก้ไข
และพัฒนา
2. ร้ อ ยละ 90 แผนการ
นิเทศมีการดาเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ครู ร้ อ ยละ 80 มี ก าร
ก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์
4 ครู ร้ อ ยละ 80 มี ก าร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจั ด การ
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เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
5. ครูร้อยละ 80 ออกแบบ
แ ล ะ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่ า ง
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ
พัฒนาการทางสติปัญญา
6. ครู ร้ อ ยละ 80 มีการวั ด
และประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง
ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย
7. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมา
บู ร ณาการในการจั ด การ
เรียนรู้
8 . ค รู ร้ อ ย ล ะ 8 0 มี
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาการจัดการ เรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน
9. ครู ร้ อ ยละ 80 ได้ ใ ห้
คาแนะนา คาปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรี ย นและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
10. ครูร้อยละ 80 ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
สถานศึกษา
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11. ครู ร้ อยละ 80 จั ดการ
เรี ย นการสอนตามวิ ช าที่
ได้ รั บ มอบหมายเต็ ม เวลา
เต็มความสามารถ
12. สถานศึกษามีการนิเทศ
ภ า ย ใ น ก ากั บ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
ด้านความพึงพอใจ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง แบบประเมินความพึงพอใจ
ครู ร้ อ ยละ 90 มี ค วามพึ ง พอใจ
พอใจในการนิเทศภายใน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. ภาคเรียนที่ 1 ไม่ได้มีการนิเทศเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19
2. มี กิ จ กรรมการเข้ า มาประเมิ น ของคณะกรรมการการประเมิ น ด้ า นต่ า งๆที่
โรงเรียนขอรับการประเมิน เช่น การนิเทศภายนอกจากคณะนิเทศของ สพม.36 การ
ประเมินสถานศึกษาสวย ภูมิทัศน์งาม ซึ่งตรงกับตารางการนิเทศ และการนิเทศจะต้อง
อาศัยความพร้อมของบุคลากร เช่น ผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ ฯลฯ ซึ่งบางครั้งติดภารกิจ
ด้านต่างๆจึงส่งผลให้การนิเทศต้องมีการเลื่อนออกไป
3. การขาดแคลนบุคลากร เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา
1. เนื่องจากได้รับการนิเทศจากภายนอกคือคณะผู้นิเทศและติดตามงานนโยบาย
และแผนจาก สพม.36 ซึ่งได้เข้านิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ จึงทา
ให้ส่งผลดีต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการชี้แนะจากผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง
2. ต้องจัดตารางการนิเทศแบบยืดหยุ่นและมีช่วงระยะเวลาดาเนินการที่ยาวขึ้น
3. เพิ่มบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขพลศึกษา
ระบบการติดตามประเมินผล
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้กาหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ดังนี้
1. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
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2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
4.ดาเนินการตามปฏิบัติการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
5.รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
6.นาข้อมูลที่ได้จากการรายงาน มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนาผลการศึกษาวิเคราะห์
ดั ง กล่ า วไปพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ ดี ขึ้ น ต่ อ ไป

การรายงานผล
1.รายงานผลการด าเนิ น งาน เมื่ อ สิ้ น สุ ด แต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ก าหนดให้ โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
2.เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัด นาผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
4. มีการนาผล
โรงเรี ย นดงเจนวิทยาคม ใช้หลั กธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการ
ประเมินไปใช้ บริ ห ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษาของโรงเรี ย น ซึ่ ง มีอ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 6
ในการ
ประการดังนี้
ปรับปรุงแก้ไข
1. หลั กนิ ติธ รรม คือ การด าเนิ นการ จะต้ องถูก ต้อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ในปีการศึกษา ข้อบังคับ คาสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดาเนินการในทุกขั้นตอน
ต่อไป
2. หลักคุณธรรม คือการดาเนินการ จะต้องคานึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรม
อันดี ไม่ทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน
3. หลักความโปร่งใส คือการดาเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
4. หลักความมีส่วนร่วม คือการดาเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
ข้อและมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
5. หลักความรับผิดชอบ คือการดาเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมี
ความรับผิดชอบพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
6. หลั กความคุ้มค่า คือการดาเนินการโดยตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้าง
จากัดดังนั้นในการบริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

27
ตัวชี้วัด

แนวทางพิจารณา จากSAR
การกากับติดตามการดาเนินงาน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กาหนดแนวทางการกากับติดตามการดาเนินงานใน
การบริหารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักคุณภาพ (PDCA :
DAMING CYCLE) ของ Dr.Edward W. Deming ดังนี้
1. P : PLAND การวางแผนจัดทาโครงการ
- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจ
- มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
- ระยะเวลาดาเนินการที่กาหนดไว้เหมาะสม
- งบประมาณที่กาหนดเหมาะสม
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดาเนินการ
2. D : DO การกากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
- มีการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการดาเนินการ
- มีผู้รับผิดชอบดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด
3. C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
- ได้มีการกาหนดวิธี/รูปแบบการประเมิน
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสม
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดาเนินการมี
- ข้อดี/จุดแข็งของการดาเนินการมี
4. A : ACTION นาข้อมูลที่ได้จากการกากับติดตามการดาเนินงานไปปรับปรุง
ต่อไป
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
- มีการนาผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้ บริหารเพื่อพิจารณาสาหรับ
ใช้วางแผนจัดทาโครงการในครั้งต่อไป
- กาหนดกลยุทธ์ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป
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แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
แผนปฏิบัติการที่ 1 จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมด้วยตนเองให้มากขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่
หลากหลายเพื่อสนองความถนัดความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ
ดนตรี กีฬาและอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ มากขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาวิชาการที่เน้นด้านคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการที่ 3 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมให้ครูจัดทาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
เข้ามาใช้ให้มากขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่
ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน
แผนปฏิบัติการที่ 4 จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูและบุคลากร
โรงเรียนมีการนัดผลการประเมินในปีที่ผ่านมา จากการชี้แนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา
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ผลการจั ดการศึ ก ษาในปี ที่ ผ่ า นมา มีก ารปรั บแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการจั ด การศึก ษา
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

5. มีการนาเสนอ
มีการน าเสนอผลการบริห ารจัดการของสถานศึกษาให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยได้
ผลการบริหาร รับทราบ เช่น
จัดการของ
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษาให้ ทุกปีการศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วน
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เสียได้
- การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดใน
รับทราบ
ทุกปีการศึกษา
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ในรูปแบบ ออนไลน์และเอกสาร
สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ (ทาเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมินฯ ที่สถานศึกษาได้รับ )
 ปรับปรุง มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 0-3 ข้อ
 พอใช้
มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 4 ข้อ
 ดี
มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 5 ข้อ
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1. ครูมีการ
วางแผน การ
สอนครบทุก
รายวิชาและ
ทุกชั้นปี

แนวทางพิจารณา จากSAR
1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน
 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)
 วิเคราะห์หลักสูตร (คาอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา)
Plan
 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (นาข้อมูลรายบุคคลมาใช้ กาหนดสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ วิธีการ/เครื่องมือวัด และ ประเมินผลการเรียนรู้)
Do  จัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีแผนการ
จัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชาและมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา นา
การวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้ง
ทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ มีการ
จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถน าไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
Check  วัดและประเมินผลการเรียนรู้
Action

 .ใช้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ปรับปรุงระหว่างเรียน ตัดสินเมื่อจบ

หน่วยฯ/รายวิชา
 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสรุปเมื่อจบ
รายวิชา ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้เกิดการพัฒนาใน
การจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อาทิเ ช่น โครงการครู ดีวิ ถีป ฏิรู ป โครงการพั ฒ นาการจั ดการเรี ย นการสอน โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน กิจกรรม
ปรับ ปรุ งและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทาโครงการและแผนการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมการนิเทศภายใน กิจกรรมการทาวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมเพชรดงเจน
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา
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1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นาการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงานการสอนดังนี้
จานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง
ต่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รวม
กว่า
ป.ตรี
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
1
1
- รอง/ผู้อานวยการ
1
1
รวม
2
2
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
- ครูบรรจุ
8
21
29
- พนักงานราชการ
2
2
- ครูอัตราจ้าง
6
6
- ครูต่างชาติ
2
2
รวม
18
21
39
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
1
รวม
1
1
5.อื่นๆ (ระบุ)...
- นักการ แม่บ้าน
10
10
รวม
10
10
รวมทั้งสิ้น
10
19
23
52
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จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชา
จานวน
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
(คน)
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
1.บริหารการศึกษา
2
2.คณิตศาสตร์
5
24
3.วิทยาศาสตร์
7
21
4.ภาษาไทย
3
23
5.ภาษาอังกฤษ
6
22
6.ภาษาจีน
1
24
7.สังคมศึกษา
4
25
8.พลศึกษา
2
19
9.ศิลปะศึกษา
1
15
10.คหกรรม
2
18
11.เกษตร
12.อุตสาหกรรม
2
24
13.บัญชี
14.คอมพิวเตอร์ศึกษา
3
23
15.แนะแนว
16.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
1
22
17.ดนตรี
1
19
18.บรรณารักษศาสตร์
1
19
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ผลงานนักเรียนที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดการเรียนรู้
โครงการสานต่อศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงาน
อาชี พ โรงเรี ย นดงเจนวิ ท ยาคม
จั ด กิ จ กรรม "หนึ่ ง ห้ อ งเรี ย น หนึ่ ง
ร้ า นค้ า " เพื่ อ แสดงผลงานชุ ม นุ ม
นักเรียนและตลาดนัดนักเรียน ปลูก
สานึกรักความพอเพียง ประหยัดอด
ออม สร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ของ
นั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ม.1 - ม.6
และมีการแสดงของนักเรียน ชมรม "
TO BE NUMBER ONE "

นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ยุ ว ชน
ค น คุ ณ ธ ร ร ม ( ค น ดี ศ รี ด ง เ จ น )
คุณธรรม 8 ประการ
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นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการประกวดสื่ อ
สร้ า งสรรค์ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมภายใต้ หั ว ข้ อ “ท าดี . ..ไม่
ต้องเดี๋ยว”

ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เข้ า ร่ ว มการ
ประกวดการนาเสนอนวัตกรรมและ
ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น
เรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ก า ร แ ข่ ง ขั น ม ห ก ร ร ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ
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ตั ว แทนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธ ยมศึกษาตอนปลายเข้าร่ว มการ
ประกวดการนาเสนอนวัตกรรมและ
ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น
เรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ก า ร แ ข่ ง ขั น ม ห ก ร ร ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ

2. ครูทุกคนมี
การนา
แผนการสอน
ไปใช้ในการ
จัดการเรียน
การสอนโดย
ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

1. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม
1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกนาเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่าง ๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
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ครูจัดการเรียนการสอน
โดยสื่ อ เทคโนโลยี นวั ต กรรม มี
ความเหมาะสมและหลากหลาย
ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สู งสุ ดในการเรียนรู้ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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ใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู้ ทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ศึกษาเรียนรู้จาก
ปราชญ์ ช าวบ้ า น จากภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น บู ร ณาการในการจั ด การ
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
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2.การ
ครูผู้สอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมี
ตรวจสอบและ ประสิทธิภาพ
ประเมิน
1. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
ผู้เรียนอย่าง
2. มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
เป็นระบบ
3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการ
จัดการเรียนการสอน
4. นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
ครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผล ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครู
รู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบ
ประเมินSDQ ทาให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลายเพื่อรู้ จั กผู้ เรี ยนด้านการเรียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคลทาให้ทราบความแตกต่าง และข้อจากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูได้จัดทา
โครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลการประเมินมา
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และประสบผลสาเร็จในการศึกษาต่อใน
อนาคต มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1.ขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน
– ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
– จัดทาโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล
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– อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล
– ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ
เครื่องมือ ภาระงาน เกณฑ์ คะแนน ตามแผนการประเมินที่กาหนดไว้
– วัดและประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน
– วัดและประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน
– วัดและประเมินความสาเร็จหลังเรียนเมื่อจบหน่วยหรือปลายภาคเรียน
2. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
– ผู้เรียนได้รับการแจ้งผลการเรียน
– ผู้เรียนพัฒนาปรับปรุงผลการเรียน
– ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการปรับปรุงผลการเรียนได้
2. มีการนา
จากการที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีกระบวนวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
ผลการ
สาคัญทาให้ผู้เรียนทราบจุดที่ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้ง มีการนา
ประเมินมา
ผลประเมิน ที่ได้วิเคราะห์ ถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้น และนาผลประเมินมาวางแผน
พัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ และดาเนินการตามแผนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผล
การสอบระดับชาติ O-NET และเกรดเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้น มีผู้เรียนได้รับรางวัลและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์
3. มีการ
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยน
คณะผู้บริหาร และคณะ
เรียนรู้และให้
ครูเข้ารับการนิเทศการศึกษา จาก
ข้อมูล
กลุ่ ม ศึ ก ษานิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ป้อนกลับเพื่อ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
พัฒนา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ปรับปรุงการ
มัธยมศึกษา เขต 36 นิเทศติดตาม
จัดการเรียน
ผลเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การสอน
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
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จั ด กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ ข้อสอบ
วั ด ผลทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที3่ ปีการศึกษา2563 โดยวิเคราะห์
ข้ อ สอ บต าม ผั ง ข้ อ สอ บ ( Test
Blueprint) ปีการศึกษา 2563ของ
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
(องค์ก ารมหาชน) หรื อ สทศ. มี
คุ ณ ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภ า ษ า ไ ท ย ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า
ร่วมการอบรม
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คณะกรรมการกากับ
ติดตาม และประเมินผลงาน
ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพเพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพฯ (Ethich In
Professional Learning
Comunity : E- PLC) ประจาปี
2 5 6 3 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา และแขกผู้มี
เกียรติจากสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

โรงเรี ย นดงเจนวิ ท ยาคม
เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนทางไกล โดยนายวรพงษ์
สั นติว งค์ รองผอ.สพป.เชียงราย
เขต 2 รั ก ษาราชการแทน ผอ.
ส พ ม . 3 6 ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
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นายอรรณพ จูจันทร์ รองผอ.สพม.
36 และคณะ ลงพื้ น ที่ นิ เ ทศการ
จัด การเรี ยนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019

การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
การจั ด การเรี ย นการสอนจาก
ผู้ บ ริ ห ารหั ว หน้ ากลุ่ ม สาระ และ
คณะครูผู้นิเทศ
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร
แนะนาถึงผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญในการติดตาม
ประ เมิ น ผลก าร สอน ของ ครู
ก่อ ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ร่ ว มกั น ระหว่ า งเพื่ อ นครู และ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
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หลั ก สู ต รผู้ ส อนได้ ข้ อ มู ล จากผล
ของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป พั ฒ น า
ปรั บ ปรุ ง และสามารถน ามาเป็ น
แบบอย่างที่ทาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ยั ง เป็ น การแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกัน

สรุปผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ (ทาเครื่องหมาย  หน้าระดับผลการประเมินฯ ที่สถานศึกษาได้รับ )
 ปรับปรุง มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 0-3 ข้อ
 พอใช้
มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 4 ข้อ
 ดี
มีการระบุข้อความที่สะท้อนตัวชี้วัดใน SAR จานวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่294 ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ 13 ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว
จั ง หวั ด พะเยา 56000โทรศั พ ท์ 054-422776 โทรสาร054-422775 website www.dongjen.ac.th
e-mail : dongjen_phayao@hotmail.com สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพะเยา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 3 ตาบล ได้แก่
ต าบลดงเจน ต าบลแม่ อิ ง และต าบลห้ ว ยแก้ ว มี การจั ดการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสงกรานต์ บุ ญ มี การศึ ก ษาสู ง สุ ด ปริ ญ ญาโ ท สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา e-mail :
songkran@dongjen.ac.th โทรศัพท์ 093-0475205 วุฒิการศึกษา กศม.บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562
รองผู้อานวยการ
นายอุทิศ สาธิ พา การศึก ษาสู งสุ ด ปริญญาโท สาขาการบริ ห ารการศึก ษา การศึก ษา e-mail :
utidsatipa999@dongjen.ac.th โทรศัพท์ 081-73286558 วุฒิการศึกษา ค.ม.บริหารการศึกษา
ดารง
ตาแหน่งที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชน ตาบลดงเจนจานวน 11 ไร่ 2 งาน และได้รับอนุมัติให้
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ ชื่อ "โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)" เปิดสอน ม.1 - ม.3 โดยได้รับเงินบริจาค
สร้างอาคารกรมสามัญ จากประชาชน ตาบลดงเจน จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2503 เปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ป.5 - ป.7 ตามหลักสูตร
พ.ศ.2503
พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและประกาศตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลสอนระดับม.ศ. 1 - ม.ศ. 3 มีนักเรียน ม.ศ. 1 จานวน 86 คน และยังมีชั้น
ป.ปลายอยู่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนดงเจนวิทยาคม" และได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารแบบ 004
ซึ่งทางสภาตาบลดงเจนได้มอบที่ดินสาธารณะของตาบล จานวน 70 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่ถนน
พะเยา – ป่าแดด
พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 ค. จานวน ครึ่งหลัง และได้เปิดสอน
ชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521
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พ.ศ. 2525 โรงเรี ย นได้ รั บ การพิ จ ารณาจากกรมสามั ญ ศึ ก ษา ได้ เ ข้ า อยู่ ใ นโครงการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2) ซึ่งเริ่มดาเนินการตามโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ไปสิ้นสุดในปี
การศึกษา 2530 โดยได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ จากรัฐบาล และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก
เพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงเงินงบประมาณ 12 ล้านบาท
พ.ศ. 2532 โรงเรี ย นได้รับ การพิจ ารณาจากกรมสามัญศึกษา อนุมัติให้ เปิดทาการสอน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม
พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน "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 ได้ น าเสนอผลงานการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนแบบ "DK STEP Model" ได้รับรางวัลระดับดี ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
(Operations Focus)
พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นหน่วยงานที่สงเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ใน
สถานศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2561 เป็นโรงเรียนแกนนาที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
พ.ศ. 2560 เป็นสถานศึกษาที่เข่าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพะเยา
พ.ศ.2562 โรงเรียนดงเจนได้รับการคัดสรรผลงานโรงเรียน หนึ่งนวัต กรรม ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนแอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ จากเลขาธิการคุรุสภา
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพฐ.)
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School)
โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ทรูปลูกปัญญา
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สสวท.)
เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา
พ.ศ.2563 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ห่างไกลไร้มลพิษ

46
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1.2.1 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
บุคลากร ผู้อานวยการ
รอง
ครูผู้สอน
พนักงาน
ผู้อานวยการ
ราชการ
ปีการศึกษา
1
1
29
2
2563

ครูอัตรา
จ้าง
8

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
11

ตารางที่ 1 แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1.2.2 จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชา
จานวน(คน)
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
1.บริหารการศึกษา
2
2.คณิตศาสตร์
5
24
3.วิทยาศาสตร์
7
21
4.ภาษาไทย
3
23
5.ภาษาอังกฤษ
6
22
6.ภาษาจีน
1
24
7.สังคมศึกษา
4
25
8.พลศึกษา
2
19
9.ศิลปะศึกษา
1
15
10.คหกรรม
2
18
11.เกษตร
12.อุตสาหกรรม
2
24
13.บัญชี
14.คอมพิวเตอร์ศึกษา
3
23
15.แนะแนว
16.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
1
22
17.ดนตรี
1
19
18.บรรณารักษศาสตร์
1
19
ตารางที่ 2 แสดงจานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563
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1.2.3 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
จานวนผู้เรียนต่อครู ...1.... : …20….
จานวนผู้เรียนต่อห้อง ....1... :…29……
1.2.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
0%
2%

วุฒิการศึกษาของบุคลากร
0%
ปวช.
44%

ปวส.
ปริญญาตรี

54%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
0%

แผนภาพที่ 2 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว ประจาปี 2563
สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
- รอง/ผู้อานวยการ
รวม
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา
- ครูบรรจุ
- พนักงานราชการ
- ครูอัตราจ้าง
- ครูต่างชาติ
รวม

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

8
2
6
2
18

รวม

1
1
2

1
1
2

21

29
2
6
2
39

21
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จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

ประเภท/ตาแหน่ง

รวม

4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
1
รวม
1
1
5.อื่นๆ (ระบุ)...
- นักการ แม่บ้าน
10
10
รวม
10
10
รวมทั้งสิ้น
10
19
23
52
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/
ตาแหน่ง ประจาปีการศึกษา 2563
1.2.5 สรุปจานวนครูที่ทาหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
จานวนนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ

จานวนครูที่ทาหน้าที่คัดกรอง
ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

ครูที่มีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษ
1. -

2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

2. -

3. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร

3. -

4. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ

4. -

ทั้งหมด

37

ขึ้น
ไม่ขึ้น
ทะเบียน ทะเบียน

5

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลจานวนครูที่ทาหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ประจาปีการศึกษา 2563

32
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1.3 ข้อมูลนักเรียน

ชัน้
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
รวม
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
รวม
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
รวม

จานวนนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชาย หญิง
รวม
ชัน้
ชาย หญิง
19
17
36
ม.4/1
10
15
18
18
36
ม.4/2
10
13
18
17
35
ม.4/3
10
23
ม.4/4
19
12
55
52
107
รวม
49
63
8
23
31
ม.5/1
9
15
15
14
29
ม.5/2
7
18
15
13
28
ม.5/3
19
5
16
15
31
54
65
119
รวม
35
38
17
15
32
ม.6/1
9
26
18
16
34
ม.6/2
6
16
14
18
32
ม.6/3
11
8
49
49
98
รวม
26
50
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม
25
23
33
31
112
24
25
24
73
35
22
19
76

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1
ม.2
ม.3

55
54
49
158

52
65
49
166

107
119
98
324

ม.4
ม.5
ม.6

รวม

49
35
26
110

63
38
50
151

112
73
76
261

ระดับ
ม.ต้น
ม.ปลาย

ชาย
158
110
268

หญิง
166
151
317

รวม
324
261
585

รวม

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
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1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่
1) เนื้อที่
- พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร
- พื้นที่สนาม/นันทนาการ
- จานวนอาคารเรียนถาวร
- จานวนอาคารเรียนชั่วคราว
- โรงอาหาร
- จานวนสนามกีฬา

2) จานวนห้องเรียนทั้งหมด
3) จานวนห้องปฏิบัติการ
4) ห้องพักครู
5) ห้องพยาบาล
6) ห้องอื่นๆ

57
5
3

ได้แก่ 1. สนามฟุตบอล
2. สนามวอลเลย์บอล
3. สนามบาสเกตบอล
4. สนามตะกร้อ
5. สนามเปตอง
6. สนามฟุตซอล
(ห้องเรียน 100%)

ไร่
ไร่
ไร่
รวม
รวม
รวม
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวน

2 งาน 61 ตารางวา
1 งาน 30 ตารางวา
- ตารางวา
4 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
7 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
2 สนาม
1 สนาม
30 ห้อง
4 ห้อง
5 ห้อง
1 ห้อง
17 ห้อง

1.5 ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
1) ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 KV และ
ไฟฟ้า ขนาด 220 V 3P
2) ประปา จากประปาส่วนภูมิภาค และระบบน้าบาดาลภายในโรงเรียน
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
4) น้าดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาค
5) น้าใช้ ระบบน้าบาดาลภายในโรงเรียน โทรศัพท์: 054-422776 โทรสาร : 054-422775
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1.6 ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

เงินงบประมาณ
อุดหนุนรายหัว

2,124,140

อุดหนุนรายหัว

1,858,431

นโยบายเรียนฟรี

1,715,142

นโยบายเรียนฟรี

1,491,875

บารุงการศึกษา

2,203,370

บารุงการศึกษา

1,983,335

งบ อบจ.

224,500

งบ อบจ.

224,500

รวมรายรับ

6,267,152

รวมรายรับ

5,558,141

ตารางที่ 6 ข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2563
1.7 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา มีประชากร ประมาณ
9,677 คน สถานที่/หน่วยงาน/องค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
- ทิศเหนือติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก
- ทิศตะวันตก ติดกับสุสานบ้านกว้าน
- ทิศใต้ติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก
- ทิศตะวันออกติดกับถนนสายพะเยา-ป่าแดด
อาชีพ หลั กของชุม ชนคือ เกษตรกรรม เนื่องจากภู มิประเทศเป็นที่ร าบลุ่ ม น้าอิง จึงเอื้อต่อ อาชี พ
เกษตรกรรมซึ่ ง ท าสื บ เนื่ อ งกั น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ประเพณี /
ศิล ปวั ฒ นธรรมท้อ งถิ่น ที่ เป็ น ที่ รู้ จั ก โดยทั่ว ไปคื อ ตานก๋ ว ยสลาก ลอยกระทง แห่ เ ทีย นพรรษา ประเพณี
สงกรานต์
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 28,000 บาท/ครอบครัว
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและเอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนาตามสภาพแวดล้อมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความเข้มแข็งภายในองค์กร
คณะครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอได้รับรางวัลการเข้าร่วมการประกวดผลงานต่างๆมากมาย และ
ข้อจากัดของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ จานวนนักเรียนได้ลดลงและบุคลากรทางการศึกษาได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ภูมิลาเนาตนเองทาให้ขาดบุคลากรและขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่นโรงอาหาร
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ห้ องเรี ย น ควรมีก ารระดมทรั พยากรจากภายนอกเพิ่ม ขึ้น เพื่ อเป็น การสนั บสนุน การจัดการศึกษา ให้ มี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.7.1จานวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 สถิติ
การใช้ จานวนครั้ง/ปี
แหล่งเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ห้องสมุด
4,599
5210
4325
3325
3750
3312
ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
92
109
115
117
99
97
(วิถีชีวิตภูกามยาว)
วัดลี อาเภอเมือง พะเยา
22
ห้องสืบค้น
4320
4959
4336
3421
4370
4320
วัดสันป่าเหียง ตาบลดงเจน
13
อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา
พระธาตุดอยจุก ตาบลดง
13
เจน จังหวัดพะเยา
ผาหัวเรือ บ่อสิบสอง ตาบล
16
ต๋อม อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
แหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน
50
หัตถกรรมผักตบชวา ณ บ้าน
สันป่าม่วง ตาบลสันป่าม่วง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ อาเภอ
50
เมือง จังหวัดพะเยา
แหล่งเรียนรู้บ้านร่องปอ
112
โครงการสานต่อศาสตร์
พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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แหล่งเรียนรู้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
แหล่งเรียนรู้ ปูลิง บ้านเจน
112
ตาบลดงเจน อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา
ตารางที่ 7 จานวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย (Mean)
วิขา
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 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563

แผนภาพที่ 3 คะแนนเฉลี่ ย การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563
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จากตารางที่ 8 พบว่า ในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 คะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 วิช าที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
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 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563
วิขา

แผนภาพที่ 4 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563
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จากตารางที่ 9 พบว่า ในช่ว ง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2563 คะแนนเฉลี่ ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์
2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 ปีย้อนหลัง

วิชา
2561
2562
2563
ภาษาไทย
1.95
1.98
ภาษาอังกฤษ
0.76
0.95
ไม่มีการ
คณิตศาสตร์
1.12
0.99
ประเมิน
วิทยาศาสตร์
1.48
1.31
เฉลี่ย
1.33
1.31
ตารางที่ 10 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คะแนนร้อยละ 20 จากข้อสอบปลายปี (4 คะแนน) ปีการศึกษา 2561-2562

แผนภาพที่ 5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 คะแนนร้อยละ 20 จากข้อสอบปลายปี (4 คะแนน) ปีการศึกษา 2561-2562
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จากตารางที่ 10 พบว่า ในช่ ว ง 3 ปี ตั้ ง แต่ปี ก ารศึ กษา 2561-2562 การประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

วิชา
2561
2562
2563
ภาษาไทย
1.91
1.50
ภาษาอังกฤษ
1.28
1.28
ไม่มีการ
คณิตศาสตร์
0.96
1.09
ประเมิน
วิทยาศาสตร์
1.29
1.23
เฉลี่ย
1.36
1.28
ตารางที่ 11 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คะแนนร้อยละ 20 จากข้อสอบปลายปี (4 คะแนน) ปีการศึกษา 2561-2563

แผนภาพที่ 6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธ ยมศึกษา
ปีที่ 2 คะแนนร้อยละ 20 จากข้อสอบปลายปี (4 คะแนน) ปีการศึกษา 2561-2563
จากตารางที่ 11 พบว่า ในช่วง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2562 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาที่มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยเพิ่ มขึ้น ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์
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2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
โรงเรี ย นดงเจนวิทยาคมส่ งเสริมให้ครูผู้ส อนทุกรายวิชาจัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเพื่อให้การวัดผลครอบคลุมทุกด้าน เช่น การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแบบทดสอบ
แบบประเมินผลงานแผนผังมโนทัศน์ แบบประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูล แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรี ยน แบบประเมินคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ แบบสั งเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล แบบสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม แบบประเมินการปฏิบัติการ เป็นต้น มีผลการประเมิน ดังนี้
1) ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระ

จานวน

จานวน นร.
ทีไ่ ด้

ร้อยละ นร.
ทีไ่ ด้

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส ทีเ่ ข้าสอบ ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

535

292

325

170

86

36

29

3

0

0

1476

1152

78.05

คณิตศาสตร์

646

268

288

269

248

118

91

4

1

2

1935

1202

62.12

วิทยาศาสตร์ฯ 783 478 576 404 299 118 114

9

0

4

2785

1837

65.96

สังคมศึกษา ฯ 1430 732 430 229 149

32

17

3

0

5

3027

2592

85.63

สุขศึกษาฯ

1496 311

230

109

55

0

0

0

1

0

2202

2037

92.51

ศิลปศึกษา

743

152

46

43

22

28

2

0

0

1264

1123

88.84

การงานอาชีพ 1267 296 433 225 184

59

91

1

8

0

2564

1996

77.85

ภาษาอังกฤษ

185

169

10

2

2

3956

2711

68.53

รวม

8131 3332 3187 1956 1437 570

539

32

12

13

19209

14650

76.27

ร้อยละ

42.33 17.35 16.59 10.18 7.48

2.81

0.17

0.06

0.07

228

1231 727

753

504

373

2.97

ตารางที่ 12 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
จากตารางที่ 12 พบว่า ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 76.27
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระ

จานวน

จานวน นร.
ทีไ่ ด้

ร้อยละ นร.
ทีไ่ ด้

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส ทีเ่ ข้าสอบ ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

608

411

380

207

97

24

51

4

1

2

1785

1399

78.38

คณิตศาสตร์

757

367

343

284

217

161

150

14

1

0

2294

1467

63.95

วิทยาศาสตร์ฯ 1207 654 851 404 441 188

85

22

2

2

3856

2712

70.33

สังคมศึกษา ฯ 1664 537 440 246 166

45

36

13

0

2

3149

2641

83.87

สุขศึกษาฯ

1172 393

130

45

30

12

4

2

0

0

1788

1695

94.80

ศิลปศึกษา

754

262

133

65

56

31

28

3

0

0

1332

1149

86.26

การงานอาชีพ

925

224

245

135

119

14

16

3

7

0

1688

1394

82.58

ภาษาอังกฤษ

918

564

534

402

337

130

89

4

0

0

2978

2016

67.70

รวม

8005 3412 3056 1788 1463 605

459

65

11

6

18870

14473

76.70

ร้อยละ

42.42 18.08 16.20 9.48

2.43

0.34

0.06

0.03

7.75

3.21

ตารางที่ 13 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
จากตารางที่ 13 พบว่า ปี การศึกษา 2562 ผลการประเมินตามตัว ชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 76.70
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระ

จานวน

จานวน นร.
ทีไ่ ด้

ร้อยละ นร.
ทีไ่ ด้

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส ทีเ่ ข้าสอบ ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

618

337

380

228

74

42

16

25

1

2

1723

1335

77.48

คณิตศาสตร์

780

378

384

285

264

160

120

16

21

9

2417

1542

63.80

วิทยาศาสตร์ฯ 1606 605 967 475 303 146 132

46

6

3

4289

3178

74.10

สังคมศึกษา ฯ 1870 619 458 317 174

45

32

13

1

5

3534

2947

83.39

สุขศึกษาฯ

1292 319

159

24

12

0

0

1

0

0

1807

1770

97.95

ศิลปศึกษา

732

134

113

68

48

27

1

2

0

1346

1087

80.76

การงานอาชีพ 1024 175 108

50

51

10

2

1

5

4

1430

1307

91.40

ภาษาอังกฤษ

390

193

105

95

3

0

0

2903

2117

72.92

รวม

8963 3198 3122 1882 1139 556

424

106

36

23

19449

15283

78.58

ร้อยละ

46.08 16.44 16.05 9.68

2.18

0.55

0.19

0.12

221

1041 544

532

5.86

2.86

ตารางที่ 14 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
จากตารางที่ 14 พบว่า ปี การศึกษา 2563 ผลการประเมินตามตัว ชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 78.58
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สรุปได้ว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึน้ ไป มีค่าเพิ่มขึ้น

แผนภาพที่ 7 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563

60
2) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คน)
ชั้น
3 - ดีเยี่ยม
2 - ดี
1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
66
36
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
68
32
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
46
40
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
48
27
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
62
35
2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
40
44
0
0
รวม
330
214
4
0
ร้อยละ
60.22
39.05
0.73
0.00
99.27
0.73
ตารางที่ 15 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2561

รวม
(คน)
102
100
87
76
99
84
548

จากตารางที่ 15 พบว่า ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.27
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คน)
รวม (คน)
3 - ดีเยี่ยม
2 - ดี
1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
62
46
8
0
116
มัธยมศึกษาปีที่ 2
64
35
1
0
100
มัธยมศึกษาปีที่ 3
47
57
1
0
105
มัธยมศึกษาปีที่ 4
21
37
18
0
76
มัธยมศึกษาปีที่ 5
38
37
0
0
75
มัธยมศึกษาปีที่ 6
56
43
0
0
99
รวม
288
255
28
0
571
ร้อยละ
50.44
44.66
4.90
0.00
95.10
4.90
ตารางที่ 16 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น

จากตารางที่ 16 พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.10
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คน)
รวม (คน)
3 - ดีเยี่ยม
2 - ดี
1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
67
39
1
0
107
มัธยมศึกษาปีที่ 2
72
43
2
0
117
มัธยมศึกษาปีที่ 3
62
33
1
0
96
มัธยมศึกษาปีที่ 4
56
53
3
0
112
มัธยมศึกษาปีที่ 5
35
37
1
0
73
มัธยมศึกษาปีที่ 6
38
36
2
0
76
รวม
330
241
10
0
581
ร้อยละ
56.80
41.48
1.72
0.00
98.28
1.72
ตารางที่ 17 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น

จากตารางที่ 17 พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.28
สรุปได้ว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป มีค่าลดลงในปีการศึกษา 2562 และเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2563

แผนภาพที่ 8 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2561 – 2563

62
3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน)
ชั้น
3 - ดีเยี่ยม
2 - ดี
1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
79
23
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
80
20
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
61
26
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
65
10
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
79
20
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
60
24
0
0
รวม
424
123
1
0
ร้อยละ
77.37
22.45
0.18
0.00
99.82
0.18
ตารางที่ 18 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561

รวม (คน)
102
100
87
76
99
84
548

จากตารางที่ 18 พบว่า ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.82
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน)
ชั้น
รวม (คน)
3 - ดีเยี่ยม
2 - ดี
1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
75
41
0
0
116
มัธยมศึกษาปีที่ 2
86
13
1
0
100
มัธยมศึกษาปีที่ 3
90
14
1
0
105
มัธยมศึกษาปีที่ 4
42
32
2
0
76
มัธยมศึกษาปีที่ 5
60
15
0
0
75
มัธยมศึกษาปีที่ 6
63
35
1
0
99
รวม
416
150
5
0
571
ร้อยละ
72.85
26.27
0.88
0.00
99.12
0.88
ตารางที่ 19 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562
จากตารางที่ 19 พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.12
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน)
รวม (คน)
3 - ดีเยี่ยม
2 - ดี
1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
73
34
0
0
107
มัธยมศึกษาปีที่ 2
85
32
0
0
117
มัธยมศึกษาปีที่ 3
78
17
1
0
96
มัธยมศึกษาปีที่ 4
79
30
3
0
112
มัธยมศึกษาปีที่ 5
48
24
1
0
73
มัธยมศึกษาปีที่ 6
45
29
2
0
76
รวม
408
166
7
0
581
ร้อยละ
70.22
28.57
1.20
0.00
98.80
1.20
ตารางที่ 20 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563
ชั้น

จากตารางที่ 20 พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.80
สรุปได้ว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป มีค่าลดลง

แผนภาพที่ 9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 – 2563
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4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกเป็น 3 กิจกรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียนและ 3) กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ มีผลการประเมิน ดังนี้
กิจกรรม

ชั้น

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
548
0

แนะแนว
ม.1-6
กิจกรรมนักเรียน
ม.1-3
151
0
● ลูกเสือ
ม.2
52
0
● เนตรนารี
ม.3
37
0
● ยุวกาชาด
ม.1
49
0
● ผู้บาเพ็ญประโยชน์
ม.4-6
64
0
● นักศึกษาวิชาทหาร
ม.4
56
0
● ทักษะโครงงาน
ม.5
77
0
● ทักษะอาชีพ
ม.6
62
0
● ทักษะวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-6
548
0
ตารางที่ 21 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

548

ผ่าน
(ร้อยละ)
100

151
52
37
49
64
56
77
62
548

100
100
100
100
100
100
100
100
100

รวม

จากตารางที่ 21 นักเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ร้อยละ 100 และ “ไม่
ผ่าน” ร้อยละ 0.00
กิจกรรม
แนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
● ลูกเสือ
● เนตรนารี
● ผู้บาเพ็ญประโยชน์
● นักศึกษาวิชาทหาร
● ทักษะโครงงาน

ม.1-6

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
571
0

ม.1-3
ม.1,3
ม.2
ม.4-6
ม.4

154
118
49
64
55

ชั้น

0
0
0
0
0

571

ผ่าน
(ร้อยละ)
100

154
118
49
64
55

100
100
100
100
100

รวม

65
ม.5
54
0
● ทักษะอาชีพ
ม.6
77
0
● ทักษะวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-6
571
0
ตารางที่ 22 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

54
77
571

100
100
100

จากตารางที่ 22 นักเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ร้อยละ 100 และ “ไม่
ผ่าน” ร้อยละ 0.00
กิจกรรม

ชั้น

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
581
0

แนะแนว
ม.1-6
กิจกรรมนักเรียน
ม.1-3
154
0
● ลูกเสือ
ม.1
52
0
● เนตรนารี
ม.2
65
0
● เนตรนารี
ม.3
49
0
● ผู้บาเพ็ญประโยชน์
ม.4-6
65
0
● นักศึกษาวิชาทหาร
ม.4
89
0
● ทักษะโครงงาน
ม.5
52
0
● ทักษะอาชีพ
ม.6
55
0
● ทักษะวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-6
581
0
ตารางที่ 23 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

581

ผ่าน
(ร้อยละ)
100

154
52
65
49
65
89
52
55
581

100
100
100
100
100
100
100
100
100

รวม

จากตารางที่ 23 นักเรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ร้อยละ 100 และ “ไม่
ผ่าน” ร้อยละ 0.00
สรุปได้ว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561-2563 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” ร้อยละ
100
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5) ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชัน้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร
ในการคิด
ในการแก้ปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี
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
43 59 0 0 102 58 31 13 0 102 57 45 0 0 102 41 61 0 0 102 51 42 9 0 102
24 75 1 0 100 32 58 10 0 100 58 38 4 0 100 89 0 0 0 89 53 46 1 0 100
36 37 14 0 87 32 37 18 0 87 32 42 13 0 87 78 9 0 0 87 34 49 4 0 87
34 40 2 0 76 20 54 2 0 76 21 54 1 0 76 76 0 0 0 76 53 21 2 0 76
45 47 7 0 99 33 63 3 0 99 59 39 1 0 99 50 48 1 0 99 37 28 34 0 99
54 30 0 0 84 18 57 9 0 84 20 59 5 0 84 54 30 0 0 84 58 26 0 0 84
236 288 24 0 548 193 300 55 0 548 247 277 24 0 548 388 148 1 0 537 286 212 50 0 548
95.62
89.96
95.62
99.81
90.88

ตารางที่ 24 ผลการประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า นความสามารถในการสื่ อ สาร
ปีการศึกษา 2561
จากตารางที่ 24 พบว่า ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ตามค่า เป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ
95.62 ด้านความสามารถในการคิด คิดเป็นร้อยละ 89.96 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ
95.62 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 99.81 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 90.88

ชัน้
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร
ในการคิด
ในการแก้ปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี
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
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
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
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
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
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
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
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
95.10
86.69
89.14
98.60
96.67

ตารางที่ 25 ผลการประเมิ น สมรรถนะส าคัญ ของผู้ เ รีย น ด้ า นความสามารถในการสื่ อ สาร ปี
การศึกษา 2562
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จากตารางที่ 25 พบว่า ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้ นไป ดังนี้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ
95.10 ด้านความสามารถในการคิด คิดเป็นร้อยละ 86.69 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ
89.14 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 98.60 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 96.67

ตารางที่ 26 ผลการประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า นความสามารถในการสื่ อ สาร ปี
การศึกษา 2563
จากตารางที่ 26 พบว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ ระดับดี ขึ้นไป ดังนี้ ด้านความสามารถในการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ
91.74 ด้านความสามารถในการคิด คิดเป็นร้อยละ 84.34 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ
92.43 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 99.14 และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คิดเป็นร้อยละ 98.28
2.1.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาเร็จการศึกษาร้อยละ 100
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาเร็จการศึกษาร้อยละ 100
2.1.5 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 98 คน เรียนต่อวิทยาลัยเทคนิค จานวน 17 คน และนักเรียนจานวน
81 คน เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนเดิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 76 คน จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและรายงานตัว
เรียบร้อยแล้วเป็นจานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.95 และมีนักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ เนื่องด้วยปัญหาเรื่อง
บกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 และรอผลการประกาศของมหาวิทยาลัยรอบที่ 2
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 –2563
ปีการศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
2561
ดีเลิศ
2562
ดีเลิศ
2563
ดีเลิศ
ตารางที่ 27 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 –2563
ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 –2563
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
จุดเด่น
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ยกผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมค่ายห้องสมุด
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ2ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.27
2. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม
นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวดการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ
กลุ่ ม โรงเรี ย นผู้ น า46ICT โรงเรี ย นในฝั น และเครื อ ข่ า ย “พั ฒ นาก้ า วล้ า นวั ต กรรม
เทคโนโลยี 46ICTณ ดินแดนสุวรรณภูมิ” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน
สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
1) รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนาเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6
2) รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการนาเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจาก
การเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

3) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.4-6
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6
และนักเรียนได้สร้างโครงงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนด
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย120 คน ต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ21.77ของนักเรียนทั้งหมด
4. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรืองานอาชีพ
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนผลการเรี ยน
เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 75.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
- ผลการทดสอบระดั บชาติ O-NET ชั้นมั ธ ยมศึก ษาปีที่ 3 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ปี
การศึกษา 2560 และ 2561 คือ 33.69 และ 35.63
- นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึก ษาตอนปลายหรือระดับ
อาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 98
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคมที่ดี
จุดพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
รายวิชาภาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มาตรฐานที่ 2 จุดเด่น
กระบวนการ
1. กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
บริหารและการ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดการ
นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
จุดพัฒนา
1. การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 จุดเด่น
กระบวนการ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
จัดการเรียนการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอนที่เน้น
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับนักเรียนที่
ผู้เรียนเป็น
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นักเรียนเรียนร่วม ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก
สาคัญ
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิต
ได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
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มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
4. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคาม
สุข
5. มีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
จุดพัฒนา
1. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน
2. นักเรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

จุดเด่น
1. ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. การแก้ปั ญหาการอ่านไม่คล่ อง เขียนไม่คล่ องของนักเรียนในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
จุดพัฒนา
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและชิ้นงานของนักเรียน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียน
มาตรฐานที่ 2 จุดเด่น
กระบวนการ
1. กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
บริหารและการ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
จัดการ
นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทาง
การศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา
จุดพัฒนา
1. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
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มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
จุดเด่น
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูจัดกิจกรรให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
5. ครูผู้สอนมีการตรวนสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
6. ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 60
ของจานวนครูทั้งหมด
จุดพัฒนา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียน เพื่อวางแผนออกแบบ
การเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งข้อตก
ลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. สถานศึกษาควรเน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร่วมกัน
3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น
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มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
จุดเด่น
1. โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู้สอน แทรกวิธีการทางาน อย่างเป็นระบบโดยอาศัย
การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
2. โรงเรี ย นมี ก ระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นด้ ว ยกระบวนการและวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ตามบริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการ
เรี ย นรู้ เ ที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล จึ ง ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถพัฒ นาตนเองได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ทั้งการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม
ด้วยกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาทั้งนักเรียน และครู
อย่างตอเนื่อง
4. โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อม ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เป็นตัว
ช่วยหรือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
5. ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ
6. นั กเรี ย นโรงเรี ย นดงเจนวิทยาคม มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ตามที่ส ถานศึกษา
กาหนด โดยเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
7. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และ ความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอัน
งดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สามารถเข้าร่วมแข็ง
ขันได้รับ รางวัลอย่างหลากหลาย
จุดพัฒนา
1. การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ การพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล การสรุปและการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการที่ยาก ซับซ้อน
ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน มากจึงจะเกิดทักษะ โรงเรียนต้องพยายามปรับปรุง แก้ไข ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนใน
โรงเรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ ง และครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ชั้ น พร้ อ มๆกั บ การพั ฒ นาครู เ พื่ อ เป็ น
coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
3. โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สาหรับใช้ ในการเรียนการ
สอนวิชาอื่นๆ ไม่ครบทุกห้ อง ทาให้บางวิชา นักเรียนขาดโอกาสในการนาเสนอผลงาน
ด้วยเทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 2 จุดเด่น
กระบวนการ
1. กาหนดเป้าหมาย วิสั ยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้ องกับบริบทของ
บริหารและการ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่ง ชาติ
จัดการ
นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
จุดพัฒนา
1. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 จุดเด่น
กระบวนการ
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
จัดการเรียนการ ความสามารถ
สอนที่เน้น
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูจัดกิจกรรให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
5. ครูผู้สอนมีการตรวนสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
6. ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 60
ของจานวนครูทั้งหมด
จุดพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น

ตารางที่ 29 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
น้าหนัก คะแนน ระดับ
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา)
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.35
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
9.33
ดีมาก
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

9.43

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

10.00

9.03

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

8.41

พอใช้

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

10.00

9.00

ดีมาก

4.95

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

5.00

ดีมาก

ดีมาก
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ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา)

น้าหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ

และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

84.50

ดี

ไม่รับรอง

ตารางที่ 31 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น
1. ผู้ เรี ยนมี ความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง รั กการอ่ าน มี การจดบั นทึ กความรู้ ที่ ได้ จากการอ่ าน
มีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยา
เสพติด สิ่งมอมเมาและปัญหาทางเพศ และมีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา

มี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของลูกที่ดี นักเรียนที่ดี มีจิตอาสา มีทักษะชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ด้านมีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม จนบรรลุเป้าหมายและสถานศึกษา
มีเอกลั กษณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย นอกจากนี้
สถานศึกษาสามารถดาเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อแก้ไข ป้องกันสิ่งเสพติดตามโครงการ To Be Number One เป็น
แบบอย่างได้
2. ผู้บริหารมีความรู้และมีภาวะผู้นาทางวิชาการโดยปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ทุกงานทั้งงาน
วิชาการ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้อาองค์กรท้องถิ่น ศิษย์เก่า สมาคมหน่วยงาน วัดและ
ชุมชน ทุกฝ่ ายร่ วมกันพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน สถานศึกษานา
ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนเพื่อรักษามาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการ
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายตลอดชีวิต
3. ครูมีความรู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา
ตามวิชาชีพและวิชาที่สอน จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
และนวัตกรรมวิธีการที่หลากหลายและนาปัญหามาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลหนึ่ง
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แสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การประเมินสมรรถภาพครูทั้งระบบเป็น Master teacher ครูสอนดีเด่น ใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึ กษามี ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในโดยต้ นสั งกั ด ระดั บคุ ณภาพ ดี มาก และคุ ณภาพการ
ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
2. การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลที่มี
คุณภาพและการใช้ผลประเมินเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
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1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นการเร่งด่วน ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระการ
เรียนรู้อื่นที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยพิจารณาฝึกฝน สอนซ่อมเสริมด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นครูดาเนินการเอง
ใช้สื่อแบบฝึก สื่อเทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง รวมทั้งสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนาผล
ประเมินหรือผลการทดสอบมาวิเคราะห์ กาหนดแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
พิจารณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมที่ตรงตามสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรนาแบบทดสอบ สทศ.
มาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการเตรียมตัว
ผู้เรียนให้พร้อมก่อนสอบ
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่
ละงาน เช่นงานวิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วนามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูควรใช้ผลประเมินหรือผลทดสอบเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียน เช่นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการนาผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผลสอบ
O-NET มาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2) ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถการ
เรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย พร้อมทั้งครอบครัว นาผลบันทึกหลังสอน หรือผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
จากการที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563 และได้มีการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา
ดั ง นี้ โรงเรี ย นดงเจนวิ ท ยาคม ด าเนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บั น กั บ วิ สั ย ทั ศ น์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์พันธกิจ และเป้าหมาย และรู้เท่าทันต่อเทคโนโลยี ที่ทางโรงเรียนได้กาหนดไว้ มี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการเรียนรู้
คณะครู ทุ ก ๆ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ใ ช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และนั ก เรี ย น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
และศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลง
มือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหา การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่อง
สาคัญ ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอนและ
ค้นหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนให้อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขได้ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ
โดยมีโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการเพชรดงเจน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และด้านคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ จัดหางบประมาณหาสื่อส าหรับการศึกษา และสอนเสริมให้ แก่
นักเรียน โรงเรียนมีความคาดหวังให้นักเรียน เป็นคนมีมารยาทดี และมีจิตสาธารณะ โดยผ่านกิจกรรมความ
เป็นพลเมืองดี กิจกรรมศาสตร์พระราชา นอกจากนี้ยังใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ในการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียน
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1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ด้วย
วิธีการดังนี้ โรงเรี ยนมี กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้ว ยวิธีการที่ห ลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ เป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และหลักสูตร
มาตรฐานสากล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด รวมถึงมีการวัดและการประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้า
ค่าย การบูรณาการในการเรียนรู้วันสาคัญต่าง ๆ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร ผ่านการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการทาหนังสือเล่มเล็ก และ
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณ เช่น การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ น และแก้ปั ญหาของนั กเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการทางาน สร้างความรู้ใหม่จากการทาโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยนักเรียนทุกคนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ทา
ให้นักเรียนมีโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ที่เป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน และกระบวนการในวิชา IS จะช่วย เสริมทักษะการคิด
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนให้แสดงออกมาทาง ความคิด การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตามบริบท
และความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียง มาตรฐานสากล จึงทาให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี และโรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ทั้งการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาทั้งนักเรียน และ
ครู อย่างต่อเนื่อง นั กเรี ยนมีความพร้ อมทางวิช าการ จากกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อของ
โรงเรี ย น โรงเรี ย นมีทรั พยากรสนั บ สนุ น การเรียนรู้ที่พร้อม ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เป็นตัว ช่วยหรือ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการพัฒนาผู้เรียน
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนได้เรียนอย่าง ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และจัดวิชาเพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยี ให้ในทุกระดับชั้น ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
ส่งเสริมให้นักเรียนสืบ ค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กาหนดให้ มีการนาเสนองานด้ ว ย
โปรแกรม Presentation และสนับสนุนให้นักเรียนสร้างโครงงาน/นวัตกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี และมีการส่งเข้า
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ
ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ กลยุ ทธ์เป้ าหมายและตัว ชี้วัดของหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลั กสู ตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. กาหนดเป้าหมายตามนโยบายของสถานศึกษา
2.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหรือจานวนนักเรียนได้คะแนนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
2.2 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ระดับผลการเรียน ร , มส , 0 ไม่เกินร้อยละ
3
2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าระดับ ร้อยละ 88
2.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าระดับ
ร้อยละ 75
2.5 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนแต่ละข้อ ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ
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3. ดาเนินการการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดอบรมเพื่อพัฒนาครู จัดทา
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้การนิเทศช่วยเหลือ เช่น จัดให้มีการนิเทศระหว่างเพื่อนครู
แบบกัลยาณมิตร นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูอาวุโส จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
ครู(PLC)
4. ตรวจสอบประเมินผล
4.1 กรอบการประเมิน
4.1.1 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
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4.1.2 การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสานักทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.) สาหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
4.2 จัดทาเครื่องมือประเมิน
4.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
4.2.2 ใช้แบบทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมาทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
5. วิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5.2 วิเคราะห์รายงานผลสรุปจาก สทศ. ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
สานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สาหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
5.3 วิเคราะห์ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษากาหนด เมื่อนักเรี ย นจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกาหนดรูปแบบให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียน
อย่างหลากหลาย ในการดาเนินจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การจัดบริการ แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ ด้านการศึกษา อาชีพ เช่น กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งร้านค้า ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้
แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกทั้งโรงเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทางานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ
2. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติในการพัฒนา
นักเรียนคือ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทาแผนกิจกรรม/
โครงการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้
โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมี การวัดและประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ หลักสูตร
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สถานศึกษากาหนด จัดทาโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน วิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนได้จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีกระบวนดาเนินงาน ดูแลช่วยเหลือ
นั กเรี ย นอย่ างเป็ น ระบบ มี ขั้ น ตอนที่ ชัดเจน พร้อ มทั้ง วิธีก ารและเครื่อ งมือ ที่มีม าตรฐานคุณภาพ และมี
หลักฐานการทางาน ที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานโดยมี
การส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกสถานศึกษา
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
โรงเรีย นส่งเสริ มนั กเรี ยนให้เป็ นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่น
ใน สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ มี ก าร
ดาเนิ น การจั ดกิจ กรรมพิธีถวายพระพรชัย มงคล กิจกรรมจิตอาสา กิ จกรรมสร้างจิตส านึกความเป็นไทย
กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
กิจ กรรมเทศน์ มหาชาติ กิจ กรรมตานก๋ว ยสลาก กิจกรรมพุทธมามกะ กิจกรรมมารยาทไทย ครูพระสอน
ศีลธรรม
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมี ทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการการเรียนรู้เชิงประจักษ์ การจาลองสังคมโดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจาก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การคิดแก้ปัญหาจาก
กิจกรรมโครงงานเซิงบูรณาการ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างจากกิจกรรมในรายวิชาหน้าที่
พลเมือง (เพิ่มเติม) โดยนักเรียนจะเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดี ตามค่านิยม 12 ประการและยอมรับเสียงข้าง
มากตามวิถีประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งประธานนักเรียน นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดย คานึงถึง
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติใน การพัฒนา
นักเรียน คือ ครูผู สอนในกลุ มสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน จัดทาแผนกิจกรรม/
โครงการ สถานศึกษาเพื่อพัฒนาปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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กิจกรรมในการดาเนินการ
1. กิจกรรมการเฝาระวังภาวะการเติบโตของนักเรียน
2. กิจกรรมแนะแนว
3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
4. กิจกรรมกีฬาภายใน
5. กิจกรรมตามนโยบาย
6. กิจกรรม อย.นอย
และนอกจากนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ทั้งในและนอก สถานศึกษา นักเรียนไดรับโอกาส
ในการพัฒ นาตนเองทุกดาน รางกาย อารมณ สั ง คม และสติป ญญา นักเรียนมีโ อกาสพัฒ นาตนเองและ
กระตุนใหนักเรียนไดรับโอกาสทุกคนไมแบงแยกวานักเรียน ปกติหรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
2. ผลการดาเนินงาน
ตามที่โ รงเรี ย นดงเจนวิท ยาคม ได้ กาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาและค่า เป้ าหมาย
ปีการศึกษา 2563 และได้มีการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสรุปผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น
พิจารณาดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
2.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1) ผู้เรียนร้อยละ 98.28 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 74 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปหรือ
ระดับ 2 ขึ้นไป
2) ผู้เรียนร้อยละ 91.74 มีความสามารถในการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 74 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป
3) ผู้เรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องลดลงร้อยละ 18
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจานวนผู้เรียนที่ผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน ระดับปรับปรุง/พอใช้ลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 13 ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินระดับดีขึ้นไป
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4) ผู้เรียนร้อยละ 89.34 มีคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาจีน ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน เท่ากับ/สูงกว่า/ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.1, 4,5 และ 6 ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 89.34 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป (ตามที่แต่ละโรงเรียนกาหนด)
5) ผู้เรียนร้อยละ 63.80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
2 ขึ้นไป
6) ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการคิดคานวณลดลงร้อยละ 2
- ผลการดาเนินงาน เท่ากับ/สูงกว่า/ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจานวนผู้เรียนที่
ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ระดับไม่ผ่าน/ผ่านลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 3.18 ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
1) ผู้เรียนร้อยละ 84.34 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ด้านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้น
ไป
2) ผู้เรียนร้อยละ 92.43 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป
2.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1) ผู้เรียนร้อยละ 84.34 มีทักษะการทางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ผลการประเมินสมรรถ
นะสาคัญ ด้านความสามารถในการคิด ผลการประเมินรายวิชา IS , ผลการประเมินจากการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน ฯลฯ) ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
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2) ผู้เรียนร้อยละ 93.72 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจานวนนักเรียนที่มีผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
2.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ผู้เรียนร้อยละ 98.28 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 81 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมิน ระดับดีขึ้นไป
2.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1) ผู้เรียนร้อยละ 77.48 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป
2) ผู้เรียนร้อยละ 63.80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้น
ไป
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ
3 ขึ้นไป
3) ผู้เรียนร้อยละ 74.10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้น
ไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3
ขึ้นไป
4) ผู้เรียนร้อยละ 83.39 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
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5) ผู้เรียนร้อยละ 72.92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
6) ผู้เรียนร้อยละ 80.76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
7) ผู้เรียนร้อยละ 97.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ระดับ 3 ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
8) ผู้เรียนร้อยละ 91.40 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3
ขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป
2.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ใน
งานอาชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 78 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่6 ร้อยละ 87 สามารถประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ
- ผลการด าเนิ น งาน สู งกว่ า ค่ า เป้ า หมาย โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มูล การประเมิน ทางเลื อ กใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ ร้อยละ 87 โดยนักเรียนมีที่เรียนตั้งแต่รอบโควตาในแต่ละสถาบันและมหาวิทยาลัยตาม
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ความถนั ด และความสนใจของตั ว นั ก เรี ย น แบ่ ง เป็ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จ านวน 98 คน เรี ย นต่ อ
วิทยาลัยเทคนิค จานวน 17 คน และนักเรียนจานวน 81 คน เรียนต่อสายสามัญโรงเรียนเดิม เนื่องด้วยโรงเรียน
มีการเปิดสายการเรียนเพิ่มเติมอาทิเช่น สาขาธุรกิจสมัยใหม่ สาขาการเกษตรสมัยใหม่ สาขาภาษาจีนธุรกิจ จึง
เป็นที่สนใจของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป สาหรับระดับมั ธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 76 คน มีจานวนที่นักเรียนที่มีที่เรียนและรายงานตัวเรียบร้อยแล้วเป็นจานวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.95 ไม่เรียนต่อเนื่องด้วยปัญหาเรื่องบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 และรอ
ผลการประกาศของมหาวิทยาลัยรอบที่ 2 จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49
3) นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 89 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมี
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
- ผลการด าเนิ น งาน สู ง กว่ า ค่ า เป้ า หมาย โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล จ านวนนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ คือ ร้อยละ 89
2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับผ่านขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 88 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับผ่านขึ้นไป
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่
พลเมือง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 88 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
2.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้ อ ยละ 92 ของผู้ เ รี ย นที่ พ ฤติ ก รรมการแสดงออกถึ ง ความภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น ไทย
- ผลการดาเนิน งาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงาน
อื่นจัดกิจกรรม โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา กิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วม เช่น
- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจาหมู่บ้าน
-กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมสลากภัตร

91
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมวันไหว้ครู
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 86 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1)

ร้อยละ 91 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย
-

ผลการดาเนินงาน

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก

(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 89 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่ม
ปกติ
2) ร้อยละ
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ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ที่จัดอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงลดลง
- ผลการดาเนินงาน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก

(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 12.35 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงลดลง
3) ร้อยละ 3 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties
uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ที่จัดอบู่
ในกลุ่มมีปัญหาลดลง
- ผลการดาเนินงาน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก

(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 3.12 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่ม
มีปัญหาลดลง (หรือตามที่แต่ละโรงเรียนกาหนด)
2.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
1) ผู้เรียนร้อยละ 83.24 ที่มีภาวะโภชนาการ น้าหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ
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น้าหนัก – ส่วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 82 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย
2) ผู้เรียนร้อยละ 94.88 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา
- ผลการดาเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 82 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพล
ศึกษา
3) ผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ น้าหนัก – ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลง ร้อยละ 9.06
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าเกณฑ์ โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ
น้าหนัก – ส่วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 9.09 ของผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ น้าหนัก –
ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลง
4) ผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลดลง ร้อยละ 5.11
- ผลการดาเนินงาน ต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 5.27 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลดลง
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ตลอดจนจั ด โครงการต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ยกผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่าย
ห้องสมุดเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดม
ความคิดแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูรณาการ และเน้นเรื่องการอ่าน คิด วิเ คราะห์
ของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญ ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี
ช่วยในการสอนและค้นหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้ผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการ โดยมีโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการเพชรดงเจน โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด การจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสานึกให้
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนทากิจกรรมหน้าเสา
ธง เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ปลู กจิ ต ส านึ กให้ นั ก เรี ย นมี ค วามซื่อ สั ตย์ เสี ยสละ อดทน มี อุ ดมการณ์ใ นสิ่ ง ที่ ดีง ามเพื่ อ
ส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมดีดี ทูบีทาดีเพื่อพ่อ และกิจกรรม
ดีดี ทูบีทาดีเพื่อแม่
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- ส่งเสริ มให้นั กเรี ย นกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ ปกครอง ครูอาจารย์ ตามวิถีของคนไทย โดยทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันไหว้ครู
- ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม โดยคณะครูและนักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดพื้นเมืองทุกๆ วันศุกร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
รักษาวัฒ นธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม อันได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจานาพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน ผ่านโครงการต้นกล้าคุณธรรม นาชีวิตห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และกิจกรรมวันรณรงค์การทาประชาพิจารณ์
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น
- จัดกิจกรรมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมกตัญญุตา อาลาสถาบัน โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในโทษของยาเสพติด โครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
รณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน๊อคเมื่อใช้รถใช้ถนน เป็นต้น
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จั งหวัดพะเยา
โครงการต้นกล้าคุณธรรม นาชีวิตห่างไกลยาเสพติด นักเรียนแกนนาจัดทาแผนงานโครงการคุณธรรม สร้าง
วินัย ทุกวันจันทร์ เป็นต้น
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โดยได้จัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การดูแล
สุขภาพอนามัย การจัดป้ายนิ เทศและการใช้เสียงตามสายภายในโรงเรียนให้ความรู้ด้านอนามัย การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม นาชีวิตห่างไกลยาเสพติด และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องโทษของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการประเมินน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
โรงเรี ย นมีก ารรายงานและเปิ ดเผยผลการประเมินคุณภาพของผู้ เรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของสถานศึกษา ไลน์กลุ่ม จุลสาร แผ่นพับ การประชุมผู้ปกครอง
การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดในทุกปีการศึกษาและเสนอ
ผลการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
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4. จุดเด่น
1. โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู้สอน แทรกวิธีการทางาน อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลและเลือกข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริม
2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตาม
บริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนและสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึง
ทาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3. โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ ทั้งการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการส่งเสริม ด้วยกิจกรรม
/ โครงการต่าง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาทั้งนักเรียน และครูอย่างตอเนื่อง
4. โรงเรีย นมีทรัพยากรสนับ สนุน การเรียนรู้ที่พร้อม ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เป็นตัว ช่วยหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
5. ครูมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
6. นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยเป็นผู้
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
7. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และ ความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมทั้ง
สามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์สามารถเข้าร่วมแข็งขันได้รับ รางวัลอย่างหลากหลาย
5. จุดที่ควรพัฒนา
1. การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบ การพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การสรุป
และการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการที่ยาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน มากจึงจะเกิด
ทักษะ โรงเรียนต้องพยายามปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกระดับชั้น พร้อมๆกับการพัฒนาครูเพื่อเป็น coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
3. โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สาหรับใช้ ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ไม่ครบ
ทุกห้อง ทาให้บางวิชา นักเรียนขาดโอกาสในการนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระบวนการบริหารและการจัดการ แต่ละ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้
1.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรี ย นดงเจนวิท ยาคมได้ ดาเนิ น การวิเ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา ผลการจั ด การศึก ษาที่ ผ่ า นมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ทาแผนพัฒนาการศึกษา นาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี สนอง
นโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดทาโครงการ/กิจกรรม โดยดาเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานที่โรงเรียน
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และมีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายในและนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
7. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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10. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
ค่านิยม
DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
D - Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S - System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) มีความสัมพันธ์กับพันธกิจของโรงเรียน คือ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
พันธกิจ
1. ความเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ (ข้อ 1)
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน (ข้อ 2)
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ (ข้อ 3)
4. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก (ข้อ 6)
2. ความเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 4)
2. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนา (ข้อ
10)
3. ความเชี่ยวชาญในการระดมทุน
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ข้อ
ทรัพย์
9)
4. การบริการที่ดีการทางานเป็นทีม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิต
สาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 5)
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
(ข้อ 7)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (ข้อ 8)
4. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนา (ข้อ
10)
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เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล
4. นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ
6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดารงชีวิต
7. นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด
8. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
10. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
3. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานึกในความเป็นชาติไทย ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลักธรรมาภิบาล
10. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น
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กลยุทธ์หลักของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 12
ประการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 7 การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
โรงเรียนดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) จัดโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนจะต้องมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมของแต่
ละโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน (กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน)
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3) จัดระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ จะได้จากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทวนคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน
ที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีในปีการศึกษาที่ผ่าน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาในหลักสูตรของสถานศึกษา ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคานึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจาเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจาปีรองรับ
2) กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจน
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และเป็นรูปธรรม
3) กาหนดวิธีดาเนินงานที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัดการ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
4) กาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
5) กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดาเนินงาน
ตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดามารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
7) กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสารวจโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี กิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติแต่ไม่ได้ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี และกิจกรรมที่ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียนที่รับผิดชอบ และ
ตรวจสอบว่าโครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในปีการศึกษาที่ผ่านมา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
แล้วหรือไม่ ผู้บริหารติดตามการดาเนินงานทุกระยะ และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานใดและตัวบ่งชี้
อะไรบ้าง
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมโดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ตรวจสอบทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกาหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่สาคัญในระดับที่โรงเรียนพอใจไว้
เพื่อสะดวกในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้ จัดทาคู่มือและปฏิทินการ
วัดผลของโรงเรียนให้เป็นระบบ
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยระบุความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ขั้นตอนที่ 8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ 7 และข้อมูลอื่น ๆ ของ โรงเรียนไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ช่วงเวลา
มี.ค.เม.ย. 63
มี.ค.เม.ย. 63
เม.ย.พ.ค. 63
(ก่อนเปิด
ภาค
เรียน
1/2563)

พ.ค.63

พ.ค.63 มี.ค.64

การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(อาจมีการปรับบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามความเหมาะสม)
ประชุมคณะกรรมการทบทวนความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่
ได้รับมอบหมายและชี้แจงทาความเข้าใจและวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด/ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
กาหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ขอความเห็นชอบการกาหนดมาตรฐานการศึกษา/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการประกาศใช้
จัดทาและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
จัดทาแนวทาง/คู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงานในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
/แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 และนาผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปีที่ผ่านมาในการปรับปรุง พัฒนา
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2562) และนาผลการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาปีที่ผ่านมาในการปรับปรุง พัฒนา
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อวางแผนดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล/ผลการประเมินตามเป้าหมายในภาพรวมของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาประกาศใช้
ปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินการดาเนินงาน
- การเรียนการสอน
- ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
- นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติการประจาปีของ
สถานศึกษา

หมายเหตุ

PLAN 63

DO 63
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ช่วงเวลา
การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พ.ค.63 - นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
มี.ค.64 คุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละชุดตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอยจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา ของบุคลากรรายบุคคล
/กลุ่มให้เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ
CHECK 63

ก.พ. - - วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละค่าเป้าหมายของ
มี.ค.64 สถานศึกษา
- อาจมีการนาเสนอผลสรุปข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาในแต่ละค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาเพื่อยืนยันผลการประเมินแต่ละค่า
เป้าหมาย
มี.ค. - จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เม.ย.64 นาเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ขออนุมัติผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
CHECK 63
มี.ค. - - จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.36)
เม.ย.64
โดยจัดส่ง เอกสารรายงาน + CD ไฟล์รายงานฯ 1 ไฟล์/1 ร.ร.
เพื่อส่งต่อ สพฐ./ สมศ.
เม.ย. – - เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
พ.ค.64 (ด้วยวิธีการ/ช่องทางต่างๆ)
- นาข้อมูลจากผลการประเมินตนเองฯ ไปจัดทา/ปรับปรุงข้อมูล/สารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน
พ.ค.64 นาข้อมูลจากผลการประเมินตนเองฯ ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ACTION
ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา
เชื่อม63 - 64
ตารางที่ 32 การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
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โครงสร้างบริหารงานของโรงเรียน

แผนภาพที่ 10 แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
การดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ แบ่งการบริหารงานดังนี้
1.งานสานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการและสารสนเทศ
2. งานทะเบียน วัดผล/ประเมินจุดเน้นฯ/ และงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. งานพัฒนาบุคลากร
5. งานนิเทศการศึกษา
6. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
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7. งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. งานแนะแนว
10.งานห้องสมุด
โครงการกิจ กรรมที่ โ รงเรี ย นได้ดาเนิ นการ เพื่อ ส่ งเสริม ให้ เกิด การพัฒ นาคุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โครงการ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
การนิเทศภายใน
พัฒนางานทะเบียน
พัฒนางานวัดและประเมินผล
พัฒนางานหลักสูตร
พัฒนางานวิชาการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เปิดบ้านเปิดโรงเรียน
เรียนรวม
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1
เสริมทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่สถาบันใหม่
ประเมินข้อสอบมาตรฐานกลาง
การสอบ Pre O-Net
ยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET)
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
เพชรดงเจน
โครงการจ้างครูผู้สอน
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2. กลุ่มงานอานวยการ แบ่งการบริหารงานดังนี้
1.งานสานักงานและสารสนเทศกลุ่มอานวยการ
2. งานการเงิน
3. งานบริหารบุคคล
4. งานสารบรรณ
5. งานพัสดุและสินทรัพย์
6. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
7. งานยานพาหนะ
8. งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
9. งานสวัสดิการและปฏิคมโรงเรียน
โครงการกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาการเงิน
พัฒนางานพัสดุ
พัฒนางานสารบรรณ
สารสนเทศกลุ่มอานวยการ
พัฒนาระบบเครือข่าย
โครงการงานยานพาหนะซ่อมบารุงดูแลรักษารถยนต์

3. กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน แบ่งการบริหารงานดังนี้
1. งานสานักงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
2. งานเวรประจาวัน
3. งานปกครองระดับและงานครูที่ปรึกษาและงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
6. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
7. งานประกันอุบัติเหตุ

105
โครงการกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

โครงการ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ก้าวย่างอย่างมั่นใจในรั้วดงเจน
To be Number one
ทาบุญตักบาตร
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาฯ
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรงเรียนคุณธรรม
วันไหว้ครู
งานจราจรโรงเรียน
งานเลือกตั้งสภานักเรียน
งานปัจฉิมนิเทศ
บัตรประจาตัวนักเรียน
ปฐมนิเทศ
จัดทาคู่มือนักเรียน
สานึกรักบ้านเกิด
คนดีศรีดงเจน
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป แบ่งการบริหารงานดังนี้
1.งานสานักงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่
3. งานนักการภารโรง คนสวน และแม่บ้าน
4. งานโภชนาการโรงเรียน
5. งานอนามัยโรงเรียน
6. งานชุมชนสัมพันธ์
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานโสตทัศนศึกษา
โครงการกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
พัฒนาสานักงาน
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
จัดป้ายนิเทศให้ความรู้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
กิจกรรม อย. น้อย
โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา
โครงการชุมชนสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยวรางกูล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)
ประเพณีสลากภัตร
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันปิยมหาราช
ถวายเทียนเข้าพรรษา
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5. กลุ่มนโยบายและแผนงาน แบ่งการบริหารงานดังนี้
1.งานนโยบายและแผนงาน
2.งานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
3. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินงบประมาณ
4.งานสารสนเทศกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
5.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
7.การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8.การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
9.การบริหารข้อมูลสารสนเทศ
10.การดาเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
11.การประเมินคุณภาพภายนอก
โครงการกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
โครงการ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การจัดทาและเสนอของบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินงบประมาณ
สารสนเทศกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
สารสนเทศกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
การบริหารข้อมูลสารสนเทศ
การดาเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
การเตรียมประเมินคุณภาพภายนอก
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การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรอบแนวคิดของการศึกษา

Input

การบริหารจัดการโรงเรียน แบบ
“DKS STEP Model”
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

Process

กระบวนการดาเนินงานโดยใช้
วงจรเดมมิ่ง (PDCA)

“DKS STEP Model”
(การบริหารโรงเรียน 5 ฝ่าย)
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน

Output

- นวัตกรรมทางด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ
- ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง

แผนภาพที่ 11 การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” หมายถึง การบริหารโรงเรียนภายใต้โมเดล
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ DKS STEP Model ได้ประยุกต์ทฤษฏี และรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้มีคุณภาพ ตลอดจนดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดัง
รายละเอียดของ DKS STEP Model ดังต่อไปนี้
D = Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
K = Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S = System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
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STEP ประกอบด้วย (1) S : Student (นักเรียน) (2) T : Teacher (ครู) (3)E : Environment (สภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการ ) และ (4) P : Participation (การมีส่วนร่วม) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
S : Student คือ การดาเนิ น การสู่ ความเป็นเลิ ศ การดาเนินการในทุกโครงการและทุกกิจกรรม
มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนทุกด้าน การสร้างความตระหนักและสร้างค่านิยมที่ดีในการทางาน
มุ่งสู่ความสาเร็จ ให้เกิดกับตัวบุคลากรครูและนักเรียนทุกคน โดยให้ความหมายของคาว่า สาเร็จ คือ งานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถนาไปเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best
Practice) โดยมีปัจจัยนาเข้า ได้แก่ คู่มือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมและโครงการที่มุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
T : Teacher คือ การส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านทุกคนเพื่อที่เป็นผู้ขับเคลื่อน การปฏิบัติงานและ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เน้นย้าให้เกิดความร่วมมือความร่วมใจในการดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียนอย่า งเต็มตามศักยภาพ โดยมีปัจจัยนาเข้าได้แก่ การจัดวางตัว
บุคคลและสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการพัฒนาและจัดทาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
อานวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน โดยได้จัดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
ศึกษาดูงาน การจัดทา ID Plan บันทึกความดี โครงการสอน แผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียนของครูในทุก ๆ
ภาคเรียน และสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และมีการ
นิเทศติดตามการเยี่ยมชั้นเรียน และการให้ขวัญกาลังใจแก่ครู เป็นต้น
E : Environment คื อ การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อมทางกายภาพสภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการและ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่นบริเวณโรงเรียน อาคาร
เรี ย น อาคารประกอบ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งประกอบ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ สิ่ ง ชี้ วั ด ถึ ง ลั ก ษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด
ความเป็นระเบียบความสะดวก ฯลฯ
สภาพแวดล้อมทางวิช าการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทาให้นักเรียนได้รับความรู้
ประสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็กเด็ก
รักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวลทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากมา
โรงเรียน"
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การดาเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนให้การ
ปฏิบัติงานสาเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรซึ่งสังเกตได้จากการดาเนินงานอย่างมีระบบความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคน ในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรต่อกันรักใคร่ กลม
เกลียวกัน ฯลฯ
P : Participation คือ การมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน หมาย
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน ผู้บริหารจึงดาเนิน
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กิจ กรรมต่าง ๆ โดยใช้รู ปแบบมีส่ ว นร่ วม สร้างความร่ว มมือร่ว มใจให้ ทุกภาคส่ ว นสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน ให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งบุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น กิ จ กรรม การประสาน ความร่ว มมื อ จึงเป็นหั ว ใจหลั กที่ท าให้ กิจกรรมส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล เน้นรูปแบบการทางานที่ให้ทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
ตลอดจนบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของความสาเร็จของ
โรงเรียนให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
การดาเนินงานตาม “DKS STEP Model” ได้มุ่งเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของต้น สั งกัด และเป้าหมายการศึกษาของชาติ ผู้ บริห ารจึงเน้นย้าให้ ทุกกิจกรรมโครงการได้ใช้
กระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานอย่างเต็มศักยภาพ
เน้นผลผลิต คือ ตัวผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในตนเองได้
อย่างเต็มที่และที่สาคัญคือการเป็นคนดีมีจริยธรรม มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ มีจิต
สาธารณะ โดยเน้นย้าให้บุคลากรครูได้ดาเนินชีวิต ตามคติพจน์ที่ว่า "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน" เพื่อระลึก
เสมอว่าเราจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเป็นผลิตผลที่ดีเยี่ยมของโรงเรียนสู่สังคมต่อไป
จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดาเนิ น งานพัฒ นาวิช าการที่เน้นคุ ณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลั กสู ตรสถานศึกษาในทุ ก
กลุ่ ม เป้ า หมาย จั ดท าแผนพัฒ นาคุ ณภาพการจัด การศึ กษา ด าเนิน การพั ฒ นาครู และบุ คลากรให้ มีค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สรุปองค์ความรู้ และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกนาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
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2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
1.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุ กกลุ่ ม
เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีกับชีวิตจริง ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนางานวิชาการด้าน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล
ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานทะเบียน เพื่อร่วมพิจารณา โครงสร้างหลักสูตร โดยมีผู้บริหาร
ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้วยความเห็นชอบ ซึ่งทางโรงเรียนเริ่มพิจารณาเป็นระดับชั้น ห้องเรียน
แผนการเรียน มีการวางแผนการศึกษา 3 ปี และคานวณหน่วยกิตให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาตามเกณฑ์ ตามช่วง
ชั้นทางที่ กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตัวแทนหลักสูตรกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ขยายผลโดย
การประชุมกลุ่มสาระแบบกลุ่มย่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนากระบวนการ Professional Learning Community
(PLC) มาใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ ดาเนินการติดตามการ
จัดทาข้อมูล/รูปเล่มหลักสูตร ให้เรียบร้อยโดยจัดทาเป็นเล่มหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ทั้งนี้
ได้จัดทาประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนและผู้อานวยการโรงเรียน ครูดาเนินการใช้หลักสูตรที่จัดทาขึ้น และได้รับการนิเทศติดตาม งาน
พัฒนาหลักสูตร มีการดาเนินงานด้วยการวิจัยโดยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ตามแผนการเรียน เพื่อนาผลข้อมูลไปพัฒนา มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ลงในเว็ป
ไซด์
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1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1.คณะครูและบุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเอง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดทา
เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญของบุคลากร
2.นาสารสนเทศเกี่ย วกับความต้องการในการพัฒ นาตนเองให้ เชี่ยวชาญของบุคลากร ปรึกษากับ
ผู้บริหารเพื่อวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร
3.ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความสนใจ โดย
3.1 จั ดอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจาปีทั้งในและนอก
สถานศึกษา
3.2 เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ตามความสนใจ
3.3 เปิดโอกาสให้คณะครูและบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนได้
4.ให้คณะครูและบุคลากรนาผลจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองให้ด้านต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
4.1 ต่อตนเอง คือ พัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้ตนเองมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึ้น
4.2 ต่อผู้เรี ยน คือ นาความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน
4.3 ต่อเพื่อนร่วมงาน คือ นาความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5.รายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้ผู้บริหารทราบ อีกทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ของกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
6.น าข้อ มูล การเข้ ารั บ การพัฒ นาตนเองของคณะครู และบุค ลากร จัดเก็บ เป็น สารสนเทศเพื่ อใช้
ประโยชน์ต่อไป

1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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5.1พัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ ให้มีความสะดวก สะอาด มั่นคง ปลอดภัย โดยการจัดซื้อ ซ่อม
บารุง วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาและศูนย์กีฬา เพื่อให้ใช้งานได้อยู่
เสมอ
5.2 ดูแลซ่อมบารุง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
5.3 จัด ปรับปรุง ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
ส่ ง ผลให้ โรงเรี ย นมีค วามสะอาด น่ า อยู่ ปลอดภั ย เพิ่ม บรรยากาศในการจั ด การเรี ย นการสอน
มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้ในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน
ร่มรื่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

แผนภาพที่ 12 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
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มีขั้นตอนการดาเนินงานหลัก ๆ จานวน 5 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3)
การประมวลผลข้อมูล4)การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูล
กาหนดรายการข้อมูล ที่ต้องการ กาหนดวิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก
แบบสังเกต กาหนดเวลาในการจัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยคานึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
ที่กาหนดไว้และมีความเชื่อถือได้
2) การตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนาไปประมวลผล มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่อน
โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
3) การประมวลผลข้อมูล
นาข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นาไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ข้อมู ล ใดที่เ ป็ น สารสนเทศอยู่ แล้ ว ก็ นามาจั ดกลุ่ ม แยกแยะ ตามลั ก ษณะและประเภทของ
สารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงลาดับ การแจงนับ สาหรับการใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์ การดาเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่ าทาด้วยมือใช้เครื่องคานวณเล็กๆ มาช่วย จนกระทั่ง
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่ายและตรงที่สุด ค่าสถิติที่นิยม
นามาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ ที่เป็นการหา
ค่าสถิติที่ง่ายที่สุด
4) การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดทาเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับ
ความต้องการและสะดวกต่อการนาไปใช้ โดยนาเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็น
ความเรียง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนาไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ
5) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
การจัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการ
ค้ น หาเพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ อาจจั ด เก็ บ เป็ น แฟ้ ม เอกสารหรื อ แฟ้ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามศั ก ยภาพของ
สถานศึกษา แต่ต้องคานึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การนาข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ

115
2. ผลการดาเนินงาน
กระบวนการ บริหารและ การจัดการศึกษาโรงเรียนได้ดาเนินการ วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยมีการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด การศึกษา
ตามแนวนโยบาย ปฏิรูปการศึกษา และมีการ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
วางแผน และร่วมกันกาหนด เป้าหมายและปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน มีการปรับแผน คุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติ
การประจ้าปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาและความต้องการ ร่วมพัฒนาตามแนวนโยบาย การปฏิรูป
การศึกษา พร้อม ทั้งมีการจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบให้ ครูผู้รับผิดชอบดาเนินการ พัฒนาตาม
แผนเพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
1. สถานศึกษามีการกาหนดเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์ และพันธกิจ ให้ ส อดคล้ องกับสภาพแวดความ
ต้องการพัฒนาของ สถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2. แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ้าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตาม
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้องทันสมัยและสามารถนามา ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดกิจกรรมตาม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ ใฝ่เรียนรู้
3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ ผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้ร่วมกัน
พัฒนา
4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายช่วยกันพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและรับทราบรับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา
5. สถานศึกษามีก ารนิ เทศ ก ากับ ติ ดตามและประเมิ นผล การบริ ห ารและการจัดการศึ กษาที่
เหมาะสม เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 6. สถานศึกษามี
รู ป แบบการบริ ห ารและการจั ด การอย่ างมี ระบบ โดยผู้ มีส่ ว นร่ ว มทุกฝ่ ายยึ ดหลั ก ธรรมาภิบาล แนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา
7. สถานศึกษามีการระดมทรั พยากรเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒ นา คุณภาพการศึกษา จากเครือข่าย
อุปถัมภ์ส่งผลให้ สถานศึกษามีสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ผู้นาองค์กรมีแนวทางในการกาหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ และถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ค่านิยม
และพันธกิจ สู่การปฏิบัติยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา จุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียน ไปกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พัน ธกิจ ให้ สอดคล้ องสภาพองค์กร ความคาดหวังของผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย โดยการมีส่ว นร่ว มในการระดม
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ความคิดจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้นจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนการปฏิบัติงานประจาปีให้สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณากรอบทิศทางการพัฒนาประจาปี จากนั้นกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยใช้แนวคิดการทางานตามการบริหารจัดการระบบคุณภาพ DKS STEP Model ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติตามโครงสร้างการบริหารงาน 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน กลุ่มงานอานวยการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มนโยบายและแผนงานโดยถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ค่านิยม และพันธกิจ สู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือสาคัญ นักเรีย น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ผลที่เกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
ด้านนักเรียน
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่น มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ
4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
ด้านครู
1. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
3. ครู มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ครูใช้สื่อและนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีการเข้า
ร่วมการประกวดสื่อและนวัตกรรมครูทุกปีการศึกษา
5. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
7. ครูมีขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่งผลให้ทางานอย่างมีความสุขและผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
8. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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เผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการด้วยวิธีการขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง นาเสนอผ่าน
ช่องทาง เฟซบุ๊ก แผ่นพับ วารสารโรงเรียนและนาเสนอโดยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลกลุ่มโรงเรียนผู้นา
46ICT โรงเรี ยนในฝั นและเครื อข่าย “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยม ดานการบริหารจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์
จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถดาเนิ น งานพัฒ นาวิช าการที่เน้นคุ ณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลั กสู ตรสถานศึกษาในทุ ก
กลุ่ ม เป้ าหมาย จั ดท าแผนพัฒ นาคุ ณภาพการจัด การศึ กษา ด าเนิน การพั ฒ นาครู และบุ คลากรให้ มีค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. จุดเด่น
1. กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนา
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3. ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของครู และ
สถานศึกษา
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
5. จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลดาเนินการ โดยดาเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทาหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดาเนินการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่สร้ างโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนเองและให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลและการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา
ศึก ษาดู ง านและศึ ก ษาต่ อ ท าให้ ค รู มี ค วามสามารถในการก าหนดเป้า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น สามารถจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกัน ดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหา ให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการ
ออกแบบการเรีย นรู้ ที่เน้ น มาตรฐานและตัว ชี้วัดในทุกรายวิช า พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นาการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ระบบการจัดการเรียนการสอน
 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)
 วิเคราะห์หลักสูตร (คาอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา)
Plan
 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (นาข้อมูลรายบุคคลมาใช้ กาหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ วิธีการ/เครื่องมือวัด
และ ประเมินผลการเรียนรู้)
Do  จัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดของ
หลักสูตร มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นาการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
Check  วัดและประเมินผลการเรียนรู้
 .ใช้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ปรับปรุงระหว่างเรียน ตัดสินเมื่อจบหน่วยฯ/รายวิชา
Action
 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสรุปเมื่อจบรายวิชา
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้เกิดการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป
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โครงการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อาทิเช่น โครงการครู
ดีวิถีปฏิรูป โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมจัดทาโครงการและ
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการนิเทศภายใน กิจกรรมการทาวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมเพชรดงเจน กิจกรรม
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นนั กเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา
1.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้างมี
มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย นาการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
การพัฒ นาที่ทาให้ ครู ได้รั บ วิทยฐานะที่สู งขึ้น ได้เป็นครูดีเด่นด้านการสอน(ครูเกียรติยศ) ได้รับรางวัล อัน
ทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) ครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้น ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาข้อมูลของนักเรียน
รายบุคคล อันนามาซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมีคุ ณภาพ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนซึ่งนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จากผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบว่า ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
1. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้
และสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
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1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออกนาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ครูผู้สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ครูผู้สอน มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง
3.2 มีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน
3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
4. จุดเด่น
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ครูผู้สอนมีการตรวนสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
6. ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 60 ของจานวน
ครูทั้งหมด
5. จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น
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6. ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลการเรียน เพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้
และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. สถานศึกษาควรเน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญร่วมกัน
3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น
4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
1. สรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ของโรงเรี ย น
ดงเจนวิทยาคมสรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีเลิศ

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา

ดีเลิศ
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2. จุดเด่น จุดพัฒนา
จุดเด่น

จุดพัฒนา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1. โรงเรียนมุ่งเน้น กระตุ้นให้ครูผู้สอน แทรก
วิ ธี ก ารท างาน อย่ า งเป็ น ระบบโดยอาศั ย การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล และเลือกข้อมูลในการ
ตัดสินใจปฏิบัติงานอย่ างสม่าเสมอในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
2. โรงเรี ย นมี ก ระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักเรียนด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย
ตามบริ บ ทและความเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นและ
สาขาวิช าและมุ่งเน้น การจั ดการเรี ย นรู้ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล จึ ง ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถพั ฒ นา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ
ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมี
ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3. โรงเรี ย นมี บ รรยากาศทางวิ ช าการ ทั้ ง การ
จั ด การเรี ย นรู้ ในห้ อ งเรี ย น และการส่ ง เสริ ม ด้ ว ย
กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการ
การพัฒนาทั้งนักเรียน และครูอย่างตอเนื่อง
4. โรงเรี ย นมีทรั พยากรสนั บ สนุ น การเรียนรู้ที่
พร้อม ทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่เป็นตัวช่วยหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
5. ครู มี การพัฒ นาตั ว เองอย่ างต่อเนื่ อ ง และมี
การจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
6 . นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ด ง เ จ น วิ ท ย า ค ม
มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามที่ ส ถานศึ ก ษา
ก าหนด โดยเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

1. การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการอย่างเป็น
ระบบ การพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปและการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ
เป็นวิธีการที่ยาก ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
มากจึงจะเกิดทักษะ โรงเรียนต้องพยายามปรับปรุง
แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกระดับชั้น พร้อมๆกับการพัฒนาครู
เพื่อเป็น coaching ในการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียน
3. โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรเจคเตอร์สาหรับใช้ ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ
ไม่ครบทุกห้อง ทาให้บางวิชา นักเรียนขาดโอกาสใน
การนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
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จุดเด่น

จุดพัฒนา

7. นักเรียนสามารถแสดงออกถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม
รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์สามารถเข้าร่วมแข็งขันได้รับ รางวัลอย่าง
หลากหลาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ

จัดการ

1. ก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ 1. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 2. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ความต้องการของชุ มชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ นโยบายของรั ฐบาล และ
ของต้ น สั ง กั ด รวมทั้ ง ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สังคม
2. มี ร ะบบจั ด การบริ ห ารคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน
การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ
นาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารบริ ห ารอั ต ราก าลั ง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒ นาบุ ค ลากรและผู้ ที่ เกี่ ย วข้อง ทุกฝ่ ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3.ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพ
ผู้เรีย นรอบด้านตามหลั กสู ตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
4. พัฒ นาครู และบุ คลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของครู และ
สถานศึกษา
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จุดเด่น

จุดพัฒนา

5. จัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

1. ครู พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ มี ค วามตั้ ง ใจ
มุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม เวลาและ
ความสามารถ
2. ครู จั ดกิจ กรรมให้ นั กเรี ย นแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ค รู ใ ห้ นั กเรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในก ารจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ครู ผู้ ส อนมี ก ารตรวนสอบและประเมิ น
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
6. ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนมากกว่าร้ อยละ 60 ของ
จานวนครูทั้งหมด

1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน
และนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น

ตารางที่ 33 แสดงจุดเด่น จุดพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเด่น จุดพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น
โรงเรี ยนจึงได้นาข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูง
หรือประสบความสาเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด ดังนี้
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3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
แผนปฏิบัติการที่ 1 จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนานวัตกรรมมากขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
ในชุมชนอย่างสม่าเสมอ
แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ
แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริมหรือจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามความสามารถ
ของนักเรียน
3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพหรือให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
แผนปฏิบัติการที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลายเพื่อ
สนองความถนัดความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการ
เรียนรู้
แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยกรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน
แผนปฏิบัติการที่ 6 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
แผนปฏิบัติการที่ 7 จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูและบุคลากร
3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ
หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
แผนปฏิบัติการที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา
แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้
แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ
แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้วิธกี ารประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น
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ส่วนที่ 4 ความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน โดยได้ดาเนินการพัฒนามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนเกิดผลการดาเนินงานที่มีความ
โดดเด่นหรือตามจุดเน้นของโรงเรียน เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของ ภาคี 4
ฝ่าย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ICT
มาใช้ในการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย
2. นวัตกรรม (Innovation)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จานวน 25 รายการ ดังนี้
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

1

บทเรียนเสมือนจริง
เรื่อง อะตอมและการ
ค้นพบอิเล็กตรอน
สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
จังหวัดพะเยา

นางจินดา เชื้อเมืองพาน

2561

2

บทเรียนเสมือนจริง
เรื่องลมฟ้าอากาศ

นางสุพัตรา นาแพร่

2561

ประโยชน์ของนวัตกรรม
พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
AR (Augmented
Reality) เทคโนโลยีที่
ผสานโลกแห่งความจริง
เข้ากับโลกเสมือน ทาให้
นักเรียนตื่นเต้นและ
กระตือรือร้นในการเรียน
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง
ลมฟ้าอากาศ เป็นการ
นาเสนอเนื้อหาโดยการ
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ที่

3

ชื่อนวัตกรรม

แบบฝึกทักษะหลักการใช้
ภาษาไทยและบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เสริมการ
เรียนรู้ เรื่อง การสร้างคา
ในภาษาไทย

ผู้พัฒนานวัตกรรม

นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

2561

ประโยชน์ของนวัตกรรม
ใช้รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยาย และวีดีโอ
เกี่ยวกับการ
เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ
ทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผล
ให้บทเรียน
มีความน่าสนใจ และช่วย
กระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจบทเรียน
มากขึ้น นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลามีอิสระในการ
เลือกเรียน
รู้จักเสาะแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้
มีทักษะที่จาเป็นแห่ง
ศตวรรษที่ 21
สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ทักษะการสร้างคาใน
ภาษาไทย ผสาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริมการเรียนรู้ มุ่งให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองผ่าน
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
น่าสนใจและสนุกสนาน
เน้นการปฏิบัติและความ
ร่วมมือของผู้เรียน
สามารถทบทวนบทเรียน

129
ที่

4

ชื่อนวัตกรรม

ชุดหนังสือนิทานอ่านง่าย

ผู้พัฒนานวัตกรรม

นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

2561

ประโยชน์ของนวัตกรรม
ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุก
เวลา สอดคล้องตาม
ทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริม
ทักษะจาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
พัฒนาทักษะการอ่าน

และแบบฝึกทักษะชุด

และการเขียน และเพื่อ

มาตราไทย 9 แม่ สาหรับ

ใช้เป็นแนวทางในการ

นักเรียนที่มีความบกพร่อง

ช่วยเหลือนักเรียนปกติ

ทางการเรียนรู้และทาง

อื่น ๆ ที่มีปัญหาในด้าน

สติปัญญา ในระดับชั้น

การอ่านและเขียน โดย

มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3

ให้หนังสือนิทานอ่านง่าย
ช่วยในการสื่อ
ความหมายและจดจา
คาศัพท์ได้มากและง่าย
ขึ้น จนเกิดความจาระยะ
ยาวได้ในที่สุด ซึ่งจาก
การที่ได้ใช้นวัตกรรมใน
การแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียนอยู่เสมอ ๆ
ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
นักเรียนชอบอ่านหนังสือ
มากขึ้น สังเกตจากการ
มารอครูก่อนเวลา เพื่อ

130
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
จะฟังและอ่านนิทาน
เรื่องต่อไป และเมื่อให้
อ่านพบว่ามีความมั่นใจ
ในการอ่านมากขึ้น
เนื่องจากการสอนโดยใช้
วิธีสอนอ่านจากนิทาน
อ่านง่าย ช่วยให้ผู้เรียนที่
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ และทาง
สติปัญญาในด้านการ
อ่านมีความสามารถใน
การอ่านคาภาษาไทย
และมีความเข้าใจในการ
อ่านมากขึ้น โดยมี
นิทาน บัตรคา บัตรภาพ
แบบฝึกทักษะ และเกม
มาเป็นตัวช่วยส่งเสริม
การอ่านของผู้เรียนให้
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
และจดจาคาอ่านได้มาก
ขึ้น

5

บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง
จานวนจริง

นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร

2561

ใช้ประกอบการเรียน
เรื่องจานวนจริงและ
นักเรียนสามารถเรียนรู้
ออนไลน์ได้

131
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

6

เอกสารประกอบการเรียน

ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล

รายวิชาการสร้างเว็บเพจ

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม
2561

ประโยชน์ของนวัตกรรม
1. เพื่อสร้างและพัฒนา
เอกสารประกอบการ
เรียน รายวิช าการสร้าง
เว็บเพจ (ง30203) กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชี พ และเทคโนโลยี
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เ พื่ อ เ ปรี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบ
การเรี ย น รายวิ ช าการ
สร้างเว็บเพจ (ง30203)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่ อศึ กษาค ว า ม พึ ง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบ การเรียน
รายวิชาการสร้างเว็บเพจ

132
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
(ง30203) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6

7

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริมการเรียนรู้ เรื่องฉันมี
ลูกแมว 1 ตัว
ใช้สาหรับจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา จ30201
ภาษาจีน 1 สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4

2561

1. เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริม
การเรียนรู้ เรื่อง ฉันมีลูก
แมว 1 ตัว รายวิชา จ
30201 ภาษาจีน 1
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา จ30201
ภาษาจีน1 เรื่องฉันมีลูก
แมว1 ตัว นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้และบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เสริมการ
เรียนรู้ เรื่อง ฉันมีลูก
แมว 1 ตัว ก่อนเรียน
และหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรม

133
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

8

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริมการเรียนรู้
เรื่อง คลื่น
สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
จังหวัดพะเยา

นางจินดา เชื้อเมืองพาน

9

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นางสุพัตรา นาแพร่
เรื่องการดารงชีวิตของพืช

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

2562

2562

ประโยชน์ของนวัตกรรม
การเรียนรู้และบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เสริมการ
เรียนรู้ เรื่อง ฉันมีลูกแมว
1 ตัว
พัฒนาด้วยโปรแกรม
Construct 2 ใช้สาหรับ
สร้างเกม 2 มิติ และสื่อ
มัลติมีเดียด้วยมาตรฐาน
ภาษา HTML5 ใช้งาน
ผ่านสมาร์ตโฟน ทาให้
นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย
สามารถใช้ศึกษา
บทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการ
ดารงชีวิตของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช โครงสร้างและระบบ
ลาเลียงในพืช การ
สืบพันธุ์ของพืช การ
เจริญเติบโตของพืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืชมากยิ่งขึ้น ช่วยให้
นักเรียนสนใจและสร้าง
ความกระตือรือร้นใน
การเรียน เนื่องจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีการ

134
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
10 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา เรื่อง คายืมจาก
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย

2562

11 ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความสาคัญ สาหรับ

2562

นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

ประโยชน์ของนวัตกรรม
จัดทารูปเล่มที่สวยงาม
เหมาะแก่การศึกษา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง คา
ยืมจาก
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย ส่งเสริมความ
กระตือรือร้น สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินใน
การเรียนรู้ สามารถ
ทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเอง
แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความสาคัญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

สาหรับนักเรียนชั้น

ที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
สร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถการอ่าน
จับใจความสาคัญสูงขึ้น
อาจเนื่องมาจากนักเรียน
มีความกระตือรือร้นใน
การทาแบบฝึก สนุกใน
การทากิจกรรม เกิดเจต
คติที่ดีต่อการอ่าน เมื่อได้
ฝึกอ่าน ฝึกทากิจกรรมที่
หลากหลาย ได้ฝึกทา
บ่อย ๆ ทาให้เกิดทักษะ

135
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
การอ่านจับใจความ
สาคัญได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
การใช้แบบฝึกทักษะเป็น
เครื่องมือในการสอนอ่าน
สามารถช่วยเสริมความรู้
ความเข้าใจ และพัฒนา
ทักษะการอ่านจับ
ใจความสาคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะใน
การใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน
และทาซ้าได้ด้วยตนเอง
ประกอบกับแบบฝึกมี
ความน่าสนใจทั้งเนื้อหา
ภาพประกอบ รวมทั้ง
กิจกรรมในแต่ละแบบฝึก
ไม่ยากเกินไป สามารถ
พัฒนาความสามารถใน
การอ่านจับใจความ
สาคัญได้

12 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร

2562

ใช้ประกอบการเรียน

เสริมการเรียนรู้

เรื่องเลขยกกาลังและ

เรื่องเลขยกกาลัง

ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเซียล
ได้ นอกจากนี้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ออนไลน์

136
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
ออฟไลน์ และแบบแอพ
ปริเคชั่นได้

13

พัฒนาทักษะการอ่าน

แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ เรื่อง Weather

ภาษาอังกฤษเพื่อความ
นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต

2562

ฤดูกาลและการพยากรณ์

Forecast
14 บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง

เข้าใจแก่นักเรียนเรื่อง
อากาศ

นางประภัสสร เจนใจ

2562

ใช้จ้ดกิจกรรมการเรียน

Fun with parts of

การสอนพัฒนาทักษะ

speech

ภาษาอังกฤษ โดยใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562

15 เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา ว30111 การ
ออกแบบและเทคโนโลยี

ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล

2562

1. เพื่อสร้างและพัฒนา
เอกสารประกอบการ
เรียน รายวิช า ว30111
การออกแบบและ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2 . เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบ
การเรี ย น รายวิ ช า ว

137
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
30111 การออกแบบ
และเทคโนโลยี กลุ่ ม
ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4
3. เพื่ อศึ กษาค ว า ม พึ ง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบ การเรียน
รายวิ ช า ว30111 การ
ออกแบบและเทคโนโลยี
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4

16 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ปีการศึกษา2562

ชุดกิจกรรมการ

การซื้อขายสินค้าและ

เรียนรู้การซื้อชายสินค้า

บริการ

และบริการ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีประสิทธิภาพ
สามารถนาไปเผยแพร่ทา
ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์แก่การศึกษา

138
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
เนื่องจาก เป็นผลงาน
นวัตกรรมที่มีจุดเด่น
และน่าสนใจที่ครอบคลุม
เนื้อหาที่ผู้เรียนได้พบเจอ
ในชีวิตประจาวันทั้ง 6
ชุด ซึ่งนักเรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวน
บทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
และไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตลอดจนสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน
เนื่องจาก ศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ มี
คาแนะนาให้อย่างเป็น
ขั้นตอน เป็นนวัตกรรมที่
สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน เพราะ
นอกจากจะได้รับความรู้
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ใน
การศึกษาค้นคว้าลงมือ
ปฏิบัติการขายการคิด
คานวณต้นทุนกาไร
ขาดทุนแล้ว ยังเป็น
แนวทางให้ผู้เรียนนาไป

139
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
ประกอบอาชีพในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี

17 บทเรียนเสมือนจริง เรื่อง นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
เมืองและสภาพแวดล้อม
ประเทศจีน (ปักกิ่งมีลาน
จัตุรัสที่กว้างมาก)
พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาจีน รหัสวิชา
จ30205 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

2562

เป็นสื่อนวัตกรรมที่
ทันสมัย เร้าความสนใจ
สามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียนได้เป็น
อย่างดี มีเนื้อหาและ
กิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับ
ความสุขในการเรียนและ
เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
อักทั้งยังสามารถ
ประเมินผลการเรียนและ
ทราบผลได้ทันที ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ฝึกทบทวนศึกษา
ความรู้ได้ทุกเวลา

18 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และ นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

2563

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ทางการเรียนสูงขึ้น

เสริมการเรียนรู้ เรื่อง คา

เนื่องจากบทเรียนมี

ภาษาต่างประเทศใน

ลักษณะเป็นมัลติมีเดีย

ภาษาไทย สาหรับนักเรียน

ประกอบด้วยภาพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข้อความ ตัวอักษร การ
นาเสนอเนื้อหาด้วย

140
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งการ
นาเสนอเนื้อหาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริมการเรียนรู้ เรื่อง คา
ต่างประเทศในภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คาแนะนาสาหรับ
นักเรียนอย่างชัดเจน
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดย
การใช้ smartphone
และแอพพลิเคชั่น เพื่อ
เรียนรู้เนื้อหา ทา
แบบทดสอบ ทาให้เกิด
การเรียนรู้ได้มากขึ้น
รวมทั้งในบทเรียนมีทั้ง
ภาพ เสียงดนตรี
ประกอบ มีการโต้ตอบ
และตอบสนองจาก
บทเรียน เช่น การเฉลย
แบบทดสอบทันที และ
การสรุปคะแนนการทา
แบบทดสอบทันที
หลังจากทาแบบทดสอบ
เสร็จ ทาให้เนื้อหาของ

141
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
บทเรียนมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น สามารถเรียน
ซ้าได้ ตอบสนองการ
เรียน การสอนเป็น
รายบุคคลได้ดี การให้
นักเรียนได้เรียนรู้ไป
ตามลาดับเนื้อหาและ
ความสามารถของตนเอง
จะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ได้เต็มที่

19 แบบฝึกทักษะไวยากรณ์
ทางภาษาอังกฤษรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ
21101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :
Grammar in Use
20
แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความ

เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม
ทั้งในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียนได้
นางพิมพา สารเร็ว

2563

ช่วยพัฒนาทักษะการ
นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต

2563

เข้าใจ เรื่อง Notices and Signs
21

Superlatives

อ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจแก่นักเรียน
เรื่องป้ายและสัญลักษณ์
ช่วยเสริมความรู้

Knowledge Sheet เรื่อง
Comparatives –

ด้วยตนเอง

นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต

2563

ภาษาอังกฤษเรื่องของ
การเปรียบเทียบระดับ
ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด

142
ที่

ชื่อนวัตกรรม

22 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เสริมการเรียนรู้เรื่อง
การดารงชีวิตของพืช

ผู้พัฒนานวัตกรรม
นางสุพัตรา นาแพร่

23 เอกสารประกอบการเรียน ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3
(ว20243)
เรื่อง การใช้โปรแกรม
SketchUp

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม
2563

2563

ประโยชน์ของนวัตกรรม
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วาม
เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง พื ช
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ลักษณะเป็นมัลติมีเดีย มี
นาเสนอเนื้อหาโดยการ
ใช้ ข้ อ ความ ภาพและ
เสี ย ง ทั้ ง ยั ง สา ม า ร ถ
โ ต้ ต อบ กั บ ผู้ เ รี ยน ไ ด้
น อ ก จ า ก นี้ บ ท เ รี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ยังส่งเสริม
ให้ ทั ก ษะ จ า เป็ นแ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 นั ก เรี ย น
สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก ที่
ทุกเวลาตามความสนใจ
มีอิสระในการเลือกเรียน
และรู้ จั ก เสาะแสวงหา
แหล่งเรียนรู้
1.เพื่อสร้างและพัฒนา
เอกสารประกอบการ
เรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์3 (ว20243)
เรื่องการใช้โปรแกรม
SketchUp กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาหรับ
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้
มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
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ที่

ชื่อนวัตกรรม

24 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ผู้พัฒนานวัตกรรม

นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

2563

ประโยชน์ของนวัตกรรม
2.เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบ
การเรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์3 (ว20243)
เรื่องการใช้โปรแกรม
SketchUp กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบ การเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3
(ว20243) เรื่อง การใช้
โปรแกรมSketchUp
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2
ใช้ประกอบการเรียน

เสริมการเรียนรู้

เรื่องความน่าจะเป็นได้

เรื่องความน่าจะเป็น

นอกจากนี้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ออนไลน์
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ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม

ประโยชน์ของนวัตกรรม
ออฟไลน์ และแบบแอพ
ปริเคชั่นได้

25 Transcription model

นางสาวจินตนา วิยานัน

ตารางที่ 34 นวัตกรรมด้านคุณภาพของนักเรียน

2563

สื่อการสอนรายวิชา
ชีววิทยา2 เรื่องโครโมโซม
และสารพันธุกรรม

145
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จานวน 3 รายการ ดังนี้
ที่
1

ชื่อนวัตกรรม
รูปแบบการบริหารจัดการ

ผู้พัฒนานวัตกรรม
นายสงกรานต์ บุญมี

ประโยชน์ของนวัตกรรม
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมี

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

ส่วนร่วม โดยใช้กลยุทธ์ DKS STEP Model

กลยุทธ์ DKS STEP Model

ได้ประยุกต์ทฤษฎีและรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีคุณภาพ ตลอดจนดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

2

เครื่องวัดอุณหภูมิและหยด

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ เพิ่มความสะดวกให้บริการวัดอุณหภูมิและ
หยดแอลกอฮอล์สาหรับนักเรียนและ

แอลกอฮอล์

บุคคลากร
3

กอดโมเดล

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย
กอดโมเดล โดยครูให้ความใกล้ชิด ให้ความ
อบอุ่น และดูแลอย่างทั่วถึง ส่งผลให้
นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นคนเก่ง
ดี มีความสุข

ตารางที่ 35 นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 17 รายการ ดังนี้
ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

1

การเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ดจาก นายกฤษณะ น้าแก้ว
เปลือกกุ้ง
นางสาวสุภชา แก้วเรือน
นางสาวสุวนันท์ สิงห์แก้ว

2

ปลูกผักไร้ดินแนวตั้ง

นักเรียนโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม

3

มหัศจรรย์สีสันจากธรรมชาติ

นางสาวณัฐพร จารัส
นางสาวณัฐลิณี วงค์ไชย
นางสาวผุสดี ดวงต๋า

4

น้าซาวข้าวมหัศจรรย์

นายอัครพล เดชะบุญ
นางสาวนัฐกุล แก้วอินทะจัก
นางสาวเบญจวรรณ ธรรม
จินดา

5

สบู่กระดาษจากว่านหางจระเข้
และเปลือกมังคุด

นางสาวกมลลักษณ์ ฟักแก้ว
นางสาวจิราภรณ์ สงบุญนาค
นางสาวสรัญญา สิงห์แก้ว

6

สมุนไพรกาจัดปลวก

นางสาวจุฑามาศ เดชใจ
นางสาวอรญา ศรีวิรัตน์
นางสาวนัฐสุรางค์ เจริญสุข

ประโยชน์ของนวัตกรรม
1. เปลือกกุ้งสามารถเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ด
ด้านขนาดของไข่แดงได้
2. เปลือกกุ้งสามารถเพิ่มคุณภาพของไข่เป็ด
ด้านปริมาณของไข่ที่ออกในแต่ละวันได้
3. สามารถเพิ่มรายได้จากการจาหน่ายไข่
เป็ด
4. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเม็ดของเป็ด
นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. รักษาสิ่งแวดล้อม
3. สีจากธรรมชาติปลอดภัยกว่าสีประเภท
อื่น
1. ใช้ถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ทานได้นานขึ้น
และมีความปลอดภัยมากขึ้น
2. แก้ไขปัญหาการพบสารเคมีในของดองใน
ชีวิตประจาวันได้
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์
ของสบู่สมุนไพร
2.ได้สบู่ที่ไม่มีสารเคมีเจือปน มีขนาดเล็ก
พกพาง่าย สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้จริง
1. ได้ยากาจัดปลวกที่ปลอดภัยจากสารเคมี
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
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ที่

ชื่อนวัตกรรม

ผู้พัฒนานวัตกรรม

7

เครื่องเเยกเหรียญอัตโนมัติ

นายธนูศิลป์ พิมพัฒน์
นายปฏิวัติ เชียงมูล
นายนราดล เมืองมั่งคั่ง

8

เปลือกไข่ซักผ้าขาว

9

การทาเนื้อให้นุ่มด้วยสับปะรด

นายชัยวัฒน์ แสงอัศวโสภณ
นายชินวัฒน์ แสงอัศวโสภณ
นายฐิติวัสส์ สอนใจ
นายอนาวิน แสนกรุณา
นางสาวเจนจิรา เผ่าเครื่อง
นางสาวสิริน ปวงประสาท
นางสาวณัฐิชา เครือสาร
นางสาวธัญสินี เดชบุญ
นางสาวอลีนา ชอบธรรม

10 น้าหมักกาจัดเห็บ

11 DNA model
12 ไม้กวาดอเนกประสงค์
13 แอร์เคลื่อนที่อเนกประสงค์

14 โคมไฟจากเศษกะลามะพร้าว
15 รั้วกระโดดข้าม
16 ลูกทุ่มน้าหนักหรรษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
1. นายธณรัฐ พร้อมสุข
2. นายสวิตต์ ธิวงค์
3. นายอริญชย์ เผ่าป้อ
1. นางสาววริศรา เชียงโส
2. นางสาวดมิสา สุยะวงค์
3. นายเจษฎาภรณ์ สอนใจ
4. นายธีรพงษ์ วงค์ไชย
1. นายธรรมนูญ ประสงค์ศิลป์
2. นายชนะกุล ตุ่นแก้ว
3. นวพลชัย อิ่มจาลอง
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาพละ
ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาพละ
ศึกษา

ประโยชน์ของนวัตกรรม
1. ได้เครื่องแยกเหรียญที่ประหยัดเวลาใน
การคัดแยกเหรียญ ขนาดเหรียญ 10 บาท
5 บาท 2 บาท 1 บาท
2. ได้เครื่องแยกเหรียญที่มีต้นทุนต่า ใช้วัสดุ
ที่หาง่าย และสามารถทาเองได้
1. ได้สารที่ช่วยซักผ้าให้สะอาด
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผงซักฟอก
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหมักเนื้อให้นุ่ม
จากวัสดุธรรมชาติ
2. นามาใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกาจัดเห็บจาก
วัสดุธรรมชาติ
2. ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์
3. นามาใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
สื่อการเรียนรายวิชา ชีววิทยา2 เรื่องโครโมโซม
และสารพันธุกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานวิจยั ได้อย่าง
ถูกต้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานวิจยั ได้อย่าง
ถูกต้อง
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างงานวิจยั ได้อย่าง
ถูกต้อง
จัดการเรียนการสอนวิ่งข้ามรั้วฝึกซ้อมกรีฑาของ
นักเรียน
จัดการเรียนการสอนกีฬาประเภทลานและใช้
สาหรับฝึกซ้อมกีฬาทุม่ น้าหนักของนักเรียน

148
ที่

ชื่อนวัตกรรม

17 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า

ผู้พัฒนานวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาพละ
ศึกษา

ประโยชน์ของนวัตกรรม
จัดการเรียนการสอนเพื่อทดสอบสมรรถภาพ
ทดสอบความอ่อนตัว

ตารางที่ 37 นวัตกรรมด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้คิดค้นรูปแบบการบริหาร
จั ดการโรงเรี ย นด้ว ยการออกแบบนวัต กรรมทางด้ านการบริ ห ารโรงเรี ยนแบบ “DKS STEP Model” ที่ มี
หลั ก การและแนวคิ ด จากการมีส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว น เป็น การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participative
Management) และการบริ ห ารงานแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Results based. Management (RBM) ซึ่ ง ได้ น า
ทฤษฏีการบริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้ “DKS STEP
Model” มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ทั้ง 5 กลุ่มงานของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงาน
อานวยการ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มนโยบายและแผนงาน ส่งผลให้การ
ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้มีการ
พัฒนารอบด้านและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการดาเนินงานที่เป็นระบบ และทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นใน
การดาเนินงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาถือเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนรอบด้านที่ มุ่งพัฒนาทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและที่สาคัญที่สุดคือการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ นักเรียนจึงถือได้ว่าเป็นคาตอบ หรือ ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญที่สุดของ “DKS STEP Model” ที่สามารถนาพา
สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ นั่นคือ สถานศึกษาคุณภาพ โดยได้เผยแพร่ด้วยวิธีการขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน
และน าเสนอโดยเข้า ร่ ว มแข่ง ขัน และได้รั บรางวัล กลุ่ มโรงเรี ยนผู้ น า 46ICT โรงเรีย นในฝั นและเครือ ข่า ย
“นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน
2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวด
โรงเรียนยอดเยี่ยม ดานการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ
ประจาปีการศึกษา 2562 และได้มีการพัฒนานวัตกรรมในปีการศึกษา 2562 -2563 ต่อไป เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนดาเนินการกาหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “โรงเรียนดงเจนวิ ทยาคม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” ซึ่งได้
กาหนดกรอบแนวการทางการพัฒนาการศึกษาไว้ 4 ด้านด้วยกัน คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนา
คุณภาพครู การพัฒ นาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรียน และการพัฒ นาการมีส่ ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว นใน
โรงเรียน โดยใช้การบริหารจัดการระบบคุณภาพ DKS STEP Model มากาหนดโครงสร้างการนาองค์กรและ
กระบวนการน าองค์กร เพื่อใช้เป็น แนวทางในการขับเคลื่ อนองค์กร อย่างเป็นระบบ ซึ่งนาไปสู่ การบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนภาพ

แผนภาพที่ 12 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ DKS STEP Model
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จากแผนภาพที่ โดยผู้นาองค์กรเริ่มจากการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง สถานภาพของโรงเรียน
เพื่อน าข้อ มูล มากาหนดปั ญหาและความต้องการ ร่ว มกัน วางแผนและออกแบบนวัตกรรมในการบริห าร
โรงเรียน ถ่ายทอดและนาไปสู่แผนการปฏิบัติงาน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ ทาให้ผลการดาเนินงานประสบความสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้นาผล
การประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดาเนินงานในปีต่อๆ ไป อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” หมายถึง การบริหารโรงเรียนภายใต้รูปแบบ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
D = Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
K = Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S = System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
STEP ประกอบด้ ว ย (1) S : Student (นั ก เรี ย น) (2) T : Teacher (ครู ) (3) E : Environment
(สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพและทางวิ ช าการ ) และ (4) P : Participation (การมี ส่ ว นร่ ว ม) ดั ง มี
รายละเอียด ดังนี้
S : Student คือ นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยได้ดาเนินการสู่ความเป็นเลิศ ในทุกโครงการ
และทุกกิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนทุกด้าน สร้างความตระหนักและสร้างค่านิยมที่ดีใน
การทางาน ตามพันธกิจที่ตั้งไว้เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จ ให้เกิดกับตัวนักเรียนทุกคน โดยให้ความหมายของคาว่า
สาเร็จ คือ งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถนาไปเป็นวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีปัจจัยนาเข้า ได้แก่ หลักสูตร คู่มือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมและโครงการที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
T : Teacher คือ การส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านทุกคนเพื่อที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและ
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เน้นย้าให้เกิดความร่วมมือความร่วมใจในการดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีปัจจัยนาเข้าได้แก่ การจัดวางตัว
บุคคลและสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการพัฒนาและจัดทาสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้ง
อานวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน โดยได้จัดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
ศึกษาดูงาน การจัดทา ID Plan บันทึกความดี โครงการสอน แผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียนของครูในทุก ๆ
ภาคเรียน และสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และมีการ
นิเทศติดตามการเยี่ยมชั้นเรียน และการให้ขวัญกาลังใจแก่ครู เป็นต้น
E : Environment คือ การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมทางกายภาพสภาพแวดล้ อมทางวิชาการและ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่นบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดี ได้แก่ความชุ่มชื้น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบความสะดวก ฯลฯ
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สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทาให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์
ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็กเด็กรักครู รักเพื่อน
ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวลทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน"
สภาพแวดล้ อ มทางการบริ ห ารการจั ด การ ได้ แ ก่ การด าเนิ น การใด ๆ ภายในโรงเรี ย น
ให้การปฏิบัติงานสาเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรซึ่งสังเกตได้จากการดาเนินงานอย่างมีระบบ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรต่อกันรักใคร่
กลมเกลียวกัน ฯลฯ
P : Participation คือ การมีส่ ว นร่ว มของทุกคน ทุ กภาคส่ว น ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
หมายรวมถึงการสร้างเครือข่ายในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน เช่น การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารส่งเสริมการดาเนิน
กิจ กรรมต่าง ๆ โดยสร้ า งความร่ ว มมือร่ ว มใจให้ ทุ กภาคส่ ว นสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ให้ ทุกคนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน ดังนั้นเมื่อบุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการดาเนิน กิจกรรมของทางโรงเรียน จึงเป็นหัวใจหลั กที่ทาให้ กิจกรรมส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ตลอดจนบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร่วมกัน
การดาเนินงานตาม “DKS STEP Model” ได้มุ่งเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายของต้ น สั งกัด และเป้ าหมายการศึ กษาของชาติ ผู้ บริห ารจึงเน้นย้าให้ ทุกกิ จ กรรมโครงการได้ใ ช้
กระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานอย่างเต็มศักยภาพ
เน้นผลผลิต คือ ตัวนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในตนเองได้
อย่างเต็มที่และที่สาคัญคือการเป็นคนดี มีจริยธรรม มีจิต สาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญมีจิต
สาธารณะ โดยเน้นย้าให้บุคลากรครูได้ดาเนินชีวิต ตามคติพจน์ที่ว่า "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน" เพื่อระลึก
เสมอว่าเราจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเป็นผลิตผลที่ดีเยี่ยมของโรงเรียนสู่สังคมต่อไป
การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ (VISION, MISSION AND VALUES)
ผู้นาระดับสูงได้ดาเนินการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการประชุมหารือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดอ่อน จุดแข็ง แล้วนามากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยดาเนินการ
พัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มุ่งเน้นการให้ความสาคัญสูงสุด
ทุกด้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการกาหนดทิศทาง นโยบาย
วิสัยทัศน์ค่านิยม และพันธกิจร่ว มกัน นอกจากนี้ผู้นาระดับสูงของโรงเรียนได้กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มีกระบวนการจัดทาเพื่อได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรง คือ นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ภาคี 4 ฝ่าย และผู้คอยตรวจสอบ
กากับ ติดตาม ให้การช่วยเหลือสนับสนุน คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ร่วมให้ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อยแล้ว
นาเข้าสู่กระบวนการเพื่อศึกษาผล และนาผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน
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มากาหนดเป็นวิสัยทัศน์และค่านิยมสาหรับเป็นทิศทางในการบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดย
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ดังนี้
นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน / ศิษย์เก่า / เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคี 4 ฝ่าย
รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย (SWOT)
คณะกรรมการสถานศึกษา

ยังไม่เหมาะสม

ถูกต้องเหมาะสม
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”
ค่านิยม (Values)
มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
(DKS)
D = Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
K = Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S = System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยม
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนภาพที่ 14 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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การกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ
ผู้นาองค์กรมีแนวทางในการกาหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ และถ่ายทอด วิสัยทัศน์ ค่ านิยม
และพันธกิจ สู่การปฏิบัติยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือที่สาคัญ นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา จุดอ่อนและจุดแข็งของโรงเรียน ไปกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พัน ธกิจ ให้ สอดคล้ องสภาพองค์กร ความคาดหวังของผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย โดยการมีส่ว นร่ว มในการระดม
ความคิดจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายสู่การปฏิบัติ จากนั้นจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนการปฏิบัติงานประจาปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณากรอบทิศทางการพัฒนาประจาปี จากนั้นกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยใช้แนวคิดการทางานตามการบริหารจัดการระบบคุณภาพ DKS STEP Model ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติตามโครงสร้างการบริหารงาน 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน กลุ่มงานอานวยการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มนโยบายและแผนงานโดยถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ค่านิยม และพันธกิจ สู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือสาคัญ นักเรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ“DKS STEP Model”โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. เพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS
STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ครู ผู้ ส อน นั ก เรี ย น และ
ผู้ปกครอง ที่มีต่อนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กรอบแนวคิดของการศึกษา
Input

การบริหารจัดการโรงเรียน แบบ
“DKS STEP Model”
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

Process

กระบวนการดาเนินงานโดยใช้
วงจรเดมมิ่ง (PDCA)

Output

- นวัตกรรมทางด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ
- ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง

“DKS STEP Model”
(การบริหารโรงเรียน 5 ฝ่าย)
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน
แผนภาพที่ 15 แสดงการบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

การศึกษาใช้นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีขั้นตอนในการดาเนินการศึกษา ดังนี้
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ขั้นตอนการดาเนินการ

กระบวนการ (PDCA)

ผลที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 1

- ศึกษาและวิเคราะห์
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยว
ข้อง
- สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
- ร่างรูปแบบการพัฒนาฯ ตรวจสอบความตรงและ
ความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาฯ

นวัตกรรมทางด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียน
แบบ “DKS STEP
Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

สร้างนวัตกรรมทางด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียน
แบบ “DKS STEP
Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
ขั้นตอนที่ 2
การทดลองใช้นวัตกรรม
ทางด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนแบบ “DKS STEP
Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
ขั้นตอนที่ 3

ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
กลยุทธ์ของการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนแบบ
“DKS STEP Model”
ขั้นตอนที่ 3

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ที่ได้จากการทดลองใช้
นวัตกรรมทางด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนแบบ
“DKS STEP Model”
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ที่มีต่อนวัตกรรม
ทางด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนแบบ
“STEPหD.K.
แผนภาพที่ 16 การศึกษาใช้นวัตกรรมทางด้
านการบริ
ารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model”
Model” โรงเรียน ดง
เจนวิทยาคม อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา

การประเมินรูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนแบบ
“DKS STEP Model”
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดง
เจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาดาเนินการโดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ขั้นที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ
“DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ขั้นที่ 3 ยกร่างรูปแบบการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP
Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
และขั้ น ที่ 4 การตรวจสอบความตรงของรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการของนั ก เรี ย น
ซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา จากเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงานของทั้ง 5 กลุ่มงาน รวมทั้งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 รายงานผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2562 และปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน)ปี พ.ศ. 2550 และเอกสารงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียน
แบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่งได้ ด้วยการ เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์ในการเลือกไว้ดังนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ การศึกษา และมีความเต็มใจให้ความความคิดเห็นในเรื่องที่ทาวิจัย
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นา
ผล
การศึกษาและสังเคราะห์ เอกสาร ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ มากาหนดเป็นกรอบในการสร้าง แบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และเทปบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทาหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ เข้าสัมภาษณ์ นัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ เป็นการล่วงหน้า และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์
ตามประเด็นการสนทนา พร้อมทั้งถอดเทปบันทึกข้อมูลคาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ สรุปเป็นประเด็น
ขั้นที่ 3 การยกร่างรูปแบบการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS
STEP Model” โรงเรี ยนดงเจนวิ ทยาคม อาเภอภูก ามยาว จังหวัดพะเยา ผู้ วิจัยนาผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนาผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของนักเรียนมากาหนดเป็นกรอบในการร่างรูปแบบการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาโดยจัดทาเป็น
กลยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2) การพัฒนาคุณภาพครู 3) การพัฒนา
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ สภาพแวดล้ อมทางวิช าการ และสภาพแวดล้ อมทางการบริห ารการจัดการ
4) การพัฒนาและการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ขั้น ที่ 4 การตรวจสอบความตรงของรู ปแบบการสร้ า งนวั ตกรรมทางด้ า นการบริ หารจัด การ
โรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน ตัวแทนครู จานวน 10 คน ผู้ปกครอง เครือข่าย จานวน 10 คนและตัวแทนนักเรียน
จ านวน 10 คน รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 50 คน การได้ ม าของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ จ ากการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก แบบบันทึก ข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อ
ของรูปแบบ เพื่อบันทึกความคิดเห็นที่ได้ จากการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และเทปบันทึกข้อมูลจาก
การแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ประชาพิจารณ์
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ ประชาพิจารณ์ ดาเนินการดังนี้
4.3.1 ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการจั ด ประชุ ม เพื่ อ ท าการประชาพิ จ ารณ์
ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยผู้วิจัยได้ส่งหนังสือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนครู ผู้ ปกครองเครือข่าย และตัวแทนนักเรียน เพื่อ
เข้าร่วมการประชาพิจารณ์พร้อมส่งข้อมูลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนั กเรียนไปให้ ศึกษา
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วัน พร้อมนัด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดการประชาพิจารณ์
4.3.2 จั ด การประชุ ม ประชาพิ จ ารณ์ โดยผู้ วิ จั ย น าเสนอความเป็ น มาของรู ป แบบ
การสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียน ดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาและนาเสนอร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน จากนั้น
เปิดอภิปราย เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชาพิจ ารณ์ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการสร้าง
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอ
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ภูกามยาว จังหวัดพะเยาโดยพิจารณาทีละประเด็น แล้วจดบันทึกรายการข้อเสนอแนะและเหตุผลในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการโดยการวิเคราะห์ข้อความและสรุปเป็นประเด็น เพื่อนาข้อมูล
มาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model”
โรงเรีย นดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาการดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 นี้เป็นการนา
รูปแบบการสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาไปทดลองใช้ โดยได้จัดทาคู่มือการดาเนินงานเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติ ตามรูปแบบนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และดาเนินการตามลาดับดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยนารูปแบบนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP
Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาไปทดลองใช้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารของโรงเรียนจานวน 2 คน และหัวหน้า
กลุ่มงานจ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น จานวน15 คน ซึ่งเป็นผู้ กากับและรับผิ ดชอบ ในการทดลองใช้ รูปแบบ
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย 1) คู่ มื อ การด าเนิ น งานตามรู ป แบบ
นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา 2) แบบบันทึกการประชุมเพื่อพิจารณา ผลการทดลองใช้ รูปแบบนวัตกรรมทางด้าน
การบริ หารจั ดการโรงเรี ยนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยาใน 4 กลยุทธ์ 3) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 4) เทปบันทึกข้อมูลจากการประชุมสรุปผลการ
ใช้รูปแบบนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การทดลองใช้นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS
STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.3.1 ผู้วิจัยดาเนินการชี้แจงกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในรายละเอียดของการดาเนินงานตามรูปแบบ โดยใช้คู่มือที่ผู้วิจัย
จัดทาขึ้น
2.3.2 โรงเรียนดาเนินการจัดกิ จกรรมตามกลยุทธ์ในนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาทั้ง 4 กลยุทธ์ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.3.3 ผู้ วิจั ย เชิญคณะผู้ บ ริ ห ารของโรงเรีย น หั ว หน้ ากลุ่ มงานที่รับผิ ด ชอบมาประชุมเพื่ อ
สรุปผลการทดลองใช้ นวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดง

159
เจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จากนั้นเปิดอภิปรายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ข้อค้น พบที่ได้ จากการทดลองใช้ น วัตกรรมทางด้านการบริห ารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP
Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนา
รูปแบบนวัตกรรมไปใช้
2.3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจากหัวหน้างานทุก
ฝ่ายและจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้ นวัตกรรมทางด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ข้อความและสรุปเป็นประเด็น ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ
ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐา นครู ผู้ ส อน
นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตามรูปแบบนวัตกรรม “DKS STEP
Model”
3.1 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 15 คน ครูผู้ สอน จานวน 45 คน ผู้ปกครอง จานวน 603 คนและ นักเรียน จานวน 585 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 1,248 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตามรูปแบบนวัตกรรม “DKS STEP Model” จานวน 1 ฉบับ โดยมีแนวทางการสร้าง
และหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
1.2 วิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน เลือกรูปแบบเครื่องมือที่ใชในการประเมิน และกาหนดเกณฑ์ใน
การให้คะแนน
1.3 สร้ างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตาม
รูปแบบนวัตกรรม “DKS STEP Model” ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) มี 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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1.4 นาแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและด้านวัดผลการศึกษา
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ว่าข้อคาถามแต่ละข้อสร้างได้สอดคลองกับ
เนื้อหาหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าสิ่งที่ประเมินสอดคลองกับเนื้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ประเมินสอดคล้องกับเนื้อหา
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าสิ่งที่ประเมินไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
แล้วนาไปคานวณหาค่า IOC และคัดเลือกขอคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปพบว่ามีข้อ
คาถามที่ใช้ได้ จานวน 9 ข้อ และปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC อยู่ระหวาง .60 –
1.00 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับใหม่
1.5 นาแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้ (try out) กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน เพื่อหาค่า
อานาจจาแนกเป็นรายข้อ โดยใช้t – test แบบ Independent ในการวิเคราะห์ผลและเลือกข้อคาถามที่มีค่า
t ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป พบว่าข้อคาถามทุกข้อใช้ได้
1.6 นาแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้ (try out) กับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 15 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา ( α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ตามรู ป แบบนวัตกรรม “DKS STEP Model” เก็บข้อ มูล จากผู้ ที่เกี่ย วข้องได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนด้วยตนเอง และเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองด้วยการเก็บผ่านนักเรียน
โดยให้นักเรียนนากลับไปให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามและให้นักเรียนนากลับมาส่งคืนที่ผู้วิจัย จากเป้าหมาย
การเก็บ รวบรวมข้อมูลจานวน 1,248 ฉบับ ได้รับคืนจานวน 1,248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ตามรูปแบบนวัตกรรม “DKS STEP Model” โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายข้อ วิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแปลความหมายของ ค่าเฉลี่ยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545.
หน้า103)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลสาเร็จการดาเนินงาน
ผลจากการทดลองใช้น วัตกรรมทางด้านการบริห ารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model”
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ดังรายละเอียด
ดังนี้
ด้านนักเรียน
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่น มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ
4. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
ด้านครู
1. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดี
ต่อนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
3. ครู มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ครูใช้สื่อและนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีการเข้า
ร่วมการประกวดสื่อและนวัตกรรมครูทุกปีการศึกษา
5. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
7. ครูมีขวัญและกาลังใจในการทางาน ส่งผลให้ทางานอย่างมีความสุขและผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
8. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เผยแพร่ด้วยวิธีการขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนและนาเสนอนวัตกรรมโดยการเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
กลุ่มโรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่ EEC อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี ไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยม ดานการบริหารจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ และผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1
โรงเรี ย น 1 นวั ต กรรมของโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 36

แผนภาพที่ 17 แสดงผลงานรางวัลที่ได้รับ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS
STEP Model”
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ที่ 207/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
****************************************
ตามที่ พระราชบั ญญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนาไปสู่
การกาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2561 ส าหรั บ ให้ ส ถานศึก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางด าเนิ น งานเพื่อ การประกั น คุณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานมี ก ารขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกาหนด โรงเรียนดง
เจนวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายสงกรานต์
บุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นายอุทิศ
สาธิพา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 นางประภัสสร
เจนใจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.4 นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.5 นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
คาชานาญการ
กรรมการ
1.6 นายณรงค์
อุตโม
ครูชานาญการ
กรรมการ
1.7 นางภัคจิรา
สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ กากับ ติดตาม ให้ คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่ งเสริมสนับสนุนให้ การ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น ระบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
2. คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 นายสงกรานต์
บุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2.2 นายอุทิศ
สาธิพา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
2.3 นางภัคจิรา
สารทอง
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
2.4 นางประภัสสร
เจนใจ
หัวหน้างานอานวยการ
กรรมการ
2.5 นายณรงค์
อุตโม
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน กรรมการ
2.6 นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการ
2.7 นางเรือนคา
คาโมนะ
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 นายประพันธ์
ปนยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ
2.12 นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
2.12 คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการ
2.13 นางสุพัตรา
นาแพร่
หัวหน้างานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการศึ กษา ระดับการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และกาหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
3.1 นางภัคจิรา
สารทอง
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
3.2 นางประภัสสร
เจนใจ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
กรรมการ
3.3 นางสุพัตรา
นาแพร่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
3.4 นายณรงค์
อุตโม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
กรรมการ
3.5 นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการ
3.6 นางเรือนคา
คาโมนะ
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 นายประพันธ์
ปนยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กรรมการ
3.11 นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
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3.12 นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล
งานแผนงานและงบประมาณ
กรรมการ
3.13 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ
3.14 นางภรศศิร์
คาคม
งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน
ดาเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึ กษา โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายความส าเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตาม
หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
4. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย
4.1 นางภัคจิรา
สารทอง
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ประธานกรรมการ
4.2 นางประภัสสร
เจนใจ
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางสุพัตรา
นาแพร่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
4.4 นายณรงค์
อุตโม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
กรรมการ
4.5 นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
4.6 นางจินดา
เชื้อเมืองพาน หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
กรรมการ
4.7 นางเรือนคา
คาโมนะ
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 นายประพันธ์
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
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ
4.16 นางภรศศิร์
คาคม
งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้า ที่ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล ทั่ว ไปของสถานศึกษา และข้อมูล ที่เป็นผลการ
ประเมินต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา ผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดทารายงานการประเมิน
ตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสาเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
5.1 นางสุพัตรา
นาแพร่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
5.2 นางจินดา
เชื้อเมืองพาน หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
รองประธานกรรมการ
5.3 นายบัญชา
อานนท์
สารสนเทศกลุ่มงานวิชาการ
กรรมการ
5.4 นางศิวัชญา
ไชยมงคล
สารสนเทศกลุ่มงานอานวยการ
กรรมการ
5.5 นางพิมพา
สารเร็ว
สารสนเทศกลุ่มงานอานวยการ
กรรมการ
5.6 นายเฉลิมพล
มาปิ๊ก
สารสนเทศงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กรรมการ
5.7 นายยงยุทธ
ตนบุญ
สารสนเทศงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กรรมการ
5.8 นางสาวพิจิตรา
สุริยะชัย
สารสนเทศงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กรรมการ
5.9 นายนิวัติ
เชียงแรง
สารสนเทศงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
5.10 นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
สารสนเทศงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
5.11 นางกานต์ธีรา
วาเพ็ชร
สารสนเทศงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
5.12 นางสาวปวริศา วังผา
สารสนเทศงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
5.13 นายสิรภพ
ไชยกุล สารสนเทศงานนโยบายและแผนงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความ
จาเป็นเร่งด่วน หรือตามความจาเป็นของสถานศึกษา ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ จัดเก็บ
ข้อมูลสารสารเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีความสะดวกในการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
1. นางเรือนคา คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายยงยุทธ ตนบุญ
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นายสุรจิต จิตตางกูร
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.1.2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
1. นายบัญชา อานนท์
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางภัคจิรา สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางเรือนคา คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นางพัธนี
วุฒนะเดชกร ครู
กรรมการ
10. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11. นางจินดา เชื้อเมืองพาน ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
1.1.3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางมณฑยา ภูแสงศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายเปล่ง ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางเรือนคา คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นายนิวัติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
กรรมการ
10. นายบัญชา อานนท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
11. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
1.1.4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางเรือนคา คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางวาสนา ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางประภัสสร เจนใจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
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8. นางพิมพา สารเร็ว
ครูชานาญการพิเศษ
9. นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต
ครูชานาญการ
10. นางรัตนา อานนท์
พนักงานราชการ
11. นายธนกฤต ปิงน้าโท้ง
ครูอัตราจ้าง
1.1.5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1. นางจินดา เชื้อเมืองพาน ครูชานาญการพิเศษ
2. นางสุพัตรา นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
3. นางเรือนคา คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
4. นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูชานาญการพิเศษ
5. นายสุรจิต จิตตางกูร
ครูชานาญการ
6. นายบัญชา อานนท์
ครูชานาญการ
7. นางศิวัชญา ไชยมงคล
ครูชานาญการ
8. นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
9. นายนิวัติ เชียงแรง
ครูชานาญการ
10. นางสาวจินตนา วิยานัน
ครู
11. นางสาวปวริศา วังผา
ครูอัตราจ้าง
1.1.6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1. นายนิวัติ เชียงแรง ครูชานาญการ
2. นายเปล่ง ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
3. นางมณฑยา ภูแสงศรี ครูชานาญการพิเศษ
4. นายประพันธ์ ปนยะ ครูชานาญการ
5. นางศิริพร ฟักแก้ว ครูอัตราจ้าง
6. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์
ครูชานาญการ
1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1. นายณรงค์ อุตโม
ครูชานาญการ
2. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
3. นางวาสนา ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
4. นางพิมพา สารเร็ว
ครูชานาญการพิเศษ
5. นางภัคจิรา สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
6. นางมณฑยา ภูแสงศรี
ครูชานาญการพิเศษ
7. นายนิวัติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
8. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9. นายประพันธ์ ปนยะ
ครูชานาญการ
10. นายสุรจิต จิตตางกูร
ครูชานาญการ
11. นายบัญชา อานนท์
ครูชานาญการ
12. นายยงยุทธ ตนบุญ
ครูชานาญการ
13. นางจินดา เชื้อเมืองพาน ครูชานาญการพิเศษ
1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
1. นางศิวัชญา ไชยมงคล
ครูชานาญการ
2. นายณรงค์ อุตโม
ครูชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

3. นางภรศศิร์
คาคม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ
เชื่อมสกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5. นายสิรภพ
ไชยกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
1.2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1. นางศิวัชญา
ไชยมงคล
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์
อุตโม
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางภรศศิร์
คาคม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ
เชื่อมสกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5. นายสิรภพ
ไชยกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
1.2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1. นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ
วงค์ไชย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองประธานกรรมการ
3. นายจารุพจน์
คอนโด่ะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
4. นางสาวเกศศิริ
วงศ์ไชย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1. นางภัคจิรา
สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร เจนใจ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางภรศศิร์
คาคม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายเฉลิมพล
มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางจินดา
เชื้อเมืองพาน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายณรงค์
อุตโม
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
กรรมการ
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7. นายนิวัติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นางศิวัชญา
ไชยมงคล
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นางรัตนา
อานนท์
พนักงานราชการ
กรรมการ
10. นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11. นายสิรภพ
ไชยกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
12 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1. นายสงกรานต์
บุญมี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์
อุตโม
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางประภัสสร
เจนใจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางภัคจิรา
สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางจินดา
เชื้อเมืองพาน ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางเรือนคา
คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวชุดาภรณ์
แท่นอ่อน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายสุรจิต
จิตตางกูร
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นายบัญชา
อานนท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นางศิวัชญา
ไชยมงคล
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นายนิวัติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
กรรมการ
10. นางสาวปวริศา
วังผา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
1. นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายสุรจิต
จิตตางกูร
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางกานต์ธีรา
วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
กรรมการ
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5. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นางสาวทิวาภรณ์
สมศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นายธนกฤต
ปิงน้าโท้ง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
8. นางพิมพา
สารเร็ว
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. นายประพันธ์
ปนยะ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางมณฑยา
ภูแสงศรี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางกานต์ธีรา
วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นางสาวพัชรา
จันทร์ทิพย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นายอิทธิกร
มาฟู
พนักงานราชการ
กรรมการ
7. นางรัตนา
อานนท์
พนักงานราชการ
กรรมการ
8. นางศิริพร
ฟักแก้ว
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9. นางสาวพิจิตรา
สุริยะชัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
10. นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11. นายนิวัติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
1. นายณรงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
ครูชานาญการ รองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา
อานนท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นายธนกฤต
ปิงน้าโท้ง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นายสิรภพ
ไชยกุล
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางสาวปวริศา
วังผา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. นายสุรจิต
จิตตางกูร
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ธีรา
วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล
มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางภัคจิรา
สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางจุไรวรรณ
บุญธีระเลิศ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางสุพัตรา
นาแพร่
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางจินดา
เชื้อเมืองพาน ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
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8. นายบัญชา
อานนท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
ครูชานาญการ
กรรมการ
10. นายณรงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
กรรมการ
11. นางพัธนี
วุฒนะเดชกร ครู
กรรมการ
12. นายธนกฤต
ปิงน้าโท้ง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. นายพิพิธพัฒน์
ณ น่าน
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์
ธนานุรักษ์กุล ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางกานต์ธีรา
วาเพ็ชร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นายธนกฤต
ปิงน้าโท้ง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางพิมพา
สารเร็ว
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1. นางภรศศิร์
คาคม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร
เจนใจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางภัคจิรา
สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางมณฑยา
ภูแสงศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นายเปล่ง
ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นายเฉลิมพล
มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางวาสนา
ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางเรือนคา
คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางศิวัชญา
ไชยมงคล
ครูชานาญการ
กรรมการ
12. นายสุรจิต
จิตตางกูร
ครูชานาญการ
กรรมการ
13. นายนิวัติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
กรรมการ
14. นายบัญชา
อานนท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
15. นางสาวปวริศา
วังผา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1. นางจินดา
เชื้อเมืองพาน ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา
อานนท์
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางเรือนคา
คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางพิมพา
สารเร็ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายสุรจิต
จิตตางกูร
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นางสาวพิจิตรา
สุริยะชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นางสาวทิวาภรณ์
สมศรี
ครูชานาญการ
กรรมการ
9.นางสาวปวริศา วังผา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
1. นางภรศศิร์
คาคม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายกิฬาวุฒิ
เผ่าเครื่อง
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุดาภรณ์
แท่นอ่อน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางเรือนคา
คาโมนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางวาสนา
ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นายเปล่ง
ปาลี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางมณฑยา
ภูแสงศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางประภัสสร
เจนใจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางภัคจิรา
สารทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. นายเฉลิมพล
มาปิ๊ก
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นางศิวัชญา
ไชยมงคล
ครูชานาญการ
กรรมการ
12. นายนิว้ติ
เชียงแรง
ครูชานาญการ
กรรมการ
13. นายสุรจิต
จิตตางกูร
ครูชานาญการ
กรรมการ
14. นายบัญชา
อานนท์
ครูชานาญการ
กรรมการ
15. นางสาวปวริศา
วังผา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร และให้ความร่วมมือ อานวยความสะดวกในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ทั้งนี้ ให้ ผู้ ที่ได้รั บ แต่งตั้งปฏิบั ติห น้ าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย ส าเร็จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั น ตามก าหนดเวลา และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ทางราชการ มี ผ ลตั้ ง แต่
วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

( นายสงกรานต์ บุญมี )
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีป ระกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่
5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ย นดงเจนวิ ท ยาคม จึ ง ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 20 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2563
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

ลงชื่อ
( นายสงกรานต์ บุญมี )
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------โดยที่ มี ป ระกาศใช้ ก ฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
สถานศึกษากาหนด จึงกาหนดค่าเป้ าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563
รายละเอียดการกาหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

ลงชื่อ
( นายสงกรานต์ บุญมี )
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณระดับดีขึ้นไป
2) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
3) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ผู้เรียนร้อยละ 79 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ
ดีขึ้นไป
5) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
6) ผู้เรียนร้อยละ 78 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนร้อยละ 88 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนร้อยละ 86 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ผู้เรียนร้อยละ 87 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) ผู้เรียนร้อยละ 82 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 84 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

181
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด
3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 76 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 79 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 78 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 78 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 77 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
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