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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๔ ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ ๑๓ ตาบลดงเจน อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๒๒๗๗๖ โทรสาร๐๕๔-๔๒๒๗๗๕ website
www.dongjen.ac.th e-mail : dongjen_phayao@hotmail.com สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่
บริการ ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลดงเจน ตาบลแม่อิง และตาบลห้วยแก้ว มีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชน ตาบลดงเจนจานวน ๑๑ ไร่ ๒ งาน และได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ ชื่อ "โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)" เปิดสอน ม.๑ - ม.๓ โดยได้รับเงิน
บริจาค สร้างอาคารกรมสามัญ จากประชาชน ตาบลดงเจน จานวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปลี่ ย นแปลงเป็ น โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาตอนปลายระดั บ ชั้ น ป.๕ - ป.๗ ตาม
หลักสูตร พ.ศ.๒๕๐๓
พ.ศ.๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและประกาศตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลสอนระดับม.ศ. ๑ - ม.ศ. ๓ มีนักเรียน ม.ศ. ๑ จานวน ๘๖ คน และยังมี
ชั้น ป.ปลายอยู่ และได้เปลี่ ยนชื่อ เป็ น "โรงเรีย นดงเจนวิท ยาคม" และได้รั บเงิน งบประมาณสร้ างอาคาร
แบบ ๐๐๔ ซึ่งทางสภาตาบลดงเจนได้มอบที่ดินสาธารณะของตาบล จานวน ๗๐ ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
ใหม่ ซึ่งอยู่ถนนพะเยา – ป่าแดด
พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ๒๑๖ค. จานวน ครึ่งหลัง และได้เปิดสอน
ชั้น ม.๑ ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑
พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรี ยนได้รับการพิ จารณาจากกรมสามัญ ศึก ษา ได้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรีย น
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. ๒) ซึ่งเริ่มดาเนินการตามโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ไปสิ้นสุดใน
ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ จากรัฐบาล และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก
เพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงเงินงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดทาการสอน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"
พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลรวมคะแนน ๘๔.๕๐ ระดับดี
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พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สป.)
พ.ศ. ๒๕๕๓ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Br Number One)
เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้น าเสนอผลงานการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practice) รู ป แบบการบริห ารจั ดการ
โรงเรียนแบบ "DK STEP Model" ได้รับรางวัลระดับดี ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด ๖ การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
(Operations Focus)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นหน่วยงานที่สงเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง
ในสถานศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นโรงเรียนแกนนาที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นสถานศึกษาที่เข่าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่า
อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพะเยา
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3. แผนผังโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 8 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคาร
หอประชุม 2 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง มีจานวนห้องเรียนทั้งหมด 23 ห้องเรียน โรงเรียนมี
ทรัพยากรด้านการศึกษาที่จาเป็นดังนี้
1) คอมพิวเตอร์ มีจานวนทั้งหมด
185 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
70 เครื่อง
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
55 เครื่อง
ใช้ในงานบริหาร
60 เครื่อง
2 ) ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมี
20 ห้อง ได้แก่
- ห้องประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน 8 ห้อง
- ห้องแนะแนว
จานวน 1 ห้อง
- ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน 1 ห้อง
- ห้องโสตทัศนศึกษา
จานวน 1 ห้อง
- ห้องพัสดุ
จานวน 1 ห้อง
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- ห้องมัลติมีเดีย
จานวน 1 ห้อง
- ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต
จานวน 1 ห้อง
- ห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องดนตรี
จานวน 1 ห้อง
- ห้องนาฎศิลป์
จานวน 1 ห้อง
- ห้องศิลปศึกษา
จานวน 1 ห้อง
- ห้องสมาร์ท
จานวน 2 ห้อง
3 ) พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา สนามฟุตซอล ลานกิจกรรม อาคาร
เอนกประสงค์
4. ข้อมูลด้านการบริหาร
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสงกรานต์ บุ ญ มี การศึ ก ษาสู ง สุ ด ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา e-mail :
songkran@dongjen.ac.th โทรศัพท์ ๐๙๓-๐๔๗๕๒๐๕ วุฒิการศึกษา กศม.บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่ง
ที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
รองผู้อานวยการ
นายอุทิศ สาธิพา การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา การศึกษา
e-mail : utidsatipa๙๙๙@dongjen.ac.th โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๒๘๖๕๕๘ วุฒิการศึกษา ค.ม.บริหาร
การศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
5 . ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2663
ปีการศึกษา
2560
2561

ม.1
103
102

ม.2
90
100

ม.3
85
88

ม.4
103
77

ม.5
87
100

ม.6
84
84

รวม
552
551

6. ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรี ย นมี อ าคารเรี ย นและอาคารประกอบ จ านวน 8 หลั ง ได้ แ ก่ อาคารเรี ย น 3 หลั ง อาคาร
เอนกประสงค์
1 หลัง อาคารหอประชุม 2 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง มีจานวนห้องเรียนทั้งหมด 25 ห้อง ห้อง
ส้วม 6 หลัง สระน้า 2 แห่ง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและทุ่งนา มีประชากร ประมาณ 9,677 คน
สถานที่/หน่วยงาน/องค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
- ทิศเหนือติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก
- ทิศตะวันตก ติดกับสุสานบ้านกว้าน
- ทิศใต้ติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก
- ทิศตะวันออกติดกับถนนสายพะเยา-ป่าแดด
อาชี พ หลั กของชุม ชนคือ เกษตรกรรม เนื่ อ งจากภู มิ ป ระเทศเป็ น ที่ ราบลุ่ม น้ าอิ ง จึ ง เอื้ อ ต่อ 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 ปวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น ที่ รู้จั ก โดยทั่ วไปคื อ ตานก๋ วยสลาก ลอยกระทง แห่ เที ย นพรรษา ประเพณี
สงกรานต์
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 30,000 บาท/ครอบครัว
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและเอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนาตามสภาพแวดล้อมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความเข้มแข็งภายในองค์กร
และข้อจากัดของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ ยังขาดครูวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา และขาดงบประมาณ ควรมีการระดม
ทรัพ ยากรจากภายนอกเพิ่ มขึ้ น เพื่ อเป็ น การสนั บ สนุ น การจัด การศึ กษา ให้มี นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุด มีขนาด 320 ตารางเมตร ( คิดเป็นประมาณ 4 ห้องเรียน) มีหนังสือทั้งหมด 11,115
เล่ม จาแนกเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือค้นคว้าทั่วไป วารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ้างอิง ให้บริการ
สืบค้นหนังสือ และการยืม – คืน ด้วยโปรแกรม Library 2000 ของสานักงานการศึกษานอกโรงเรียน สถิติ
การใช้ห้องสมุดของนักเรียน เฉลี่ยต่อวัน 682 คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 93.68 ของนักเรียนทั้งหมด
2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 5 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 4 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 6 ห้อง
ห้องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จานวน 1 ห้อง
3) คอมพิวเตอร์
จานวน 185 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
70 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
60 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 55 เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
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ในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 600 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 91.18 ของนักเรียนทั้งหมด
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
ห้องสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ธนาคารโรงเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องวิถีภูมิปัญญาภูกามยาว
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องศูนย์ภาษไทย

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
วัดเชียงหมั้น
วัดแม่เย็นใต้
โครงการทานา 1ไร่ ได้เงิน 10,000
นางสาวอารีย์ ฟักแก้ว พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
น้าตกปูแกง อ.พาน จ.เชียงราย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านร้อง
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด จ.เชียงราย

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
7,542
837
160
165
957
15
120
100

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
12
1
2
5
1
5
1

6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา 2558
6.1 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์ ให้ความรู้เรื่อง โครงการทานา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท จานวน 1
ครั้ง/ปี
6.2 นางสาวอารีย์ ฟักแก้ว ความรู้เรื่อง พืชผักสวนครัว จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.3 พ่อเสาร์แก้ว ใจบาล ให้ความรู้เรื่องฐานการทาเตาแก๊สชีวมวล จานวน 1 ครั้ง /ปี
6.4 หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.5 นางสาวอารีย์ ฟักแก้ว ให้ความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.6 การเรียนรู้แบบบูรณาการ (ตานก๋วยสลาก) วัดเชียงหมั้น
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9. ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก คะแนน
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา)
(คะแนน) ที่ได้
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00 9.35
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00 9.33
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00 9.43
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00 9.03
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00 8.41
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
5.00
5.00
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 11 ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
5.00
5.00
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
5.00
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
5.00
และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

ไม่รับรอง

5.00

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

9.00

ดีมาก

4.95

ดีมาก

84.50 ดี
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10. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น
1. ผู้ เรี ยนมี ความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง รักการอ่ าน มี การจดบั นทึ กความรู้ ที่ ได้ จากการอ่ าน มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยา
เสพติด สิ่งมอมเมาและปั ญหาทางเพศ และมี สุนทรี ยภาพ มี ความสามารถด้ านศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกี ฬา มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่ มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของลูกที่ดี นักเรียนที่ดี มีจิตอาสา มีทักษะชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ด้านมีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม จนบรรลุเป้าหมายและสถานศึกษา
มีเอกลักษณ์ ในการพั ฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็ นที่ยอมรับของทุ กฝ่าย นอกจากนี้
สถานศึกษาสามารถดาเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อแก้ไข ป้องกันสิ่งเสพติดตามโครงการ To Be Number One เป็น
แบบอย่างได้
2. ผู้บริหารมีความรู้และมีภาวะผู้นาทางวิชาการโดยปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ทุกงานทั้ง
งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้อาองค์กรท้องถิ่น ศิษย์เก่า สมาคมหน่วยงาน วัดและ
ชุมชน ทุ กฝ่ายร่วมกั นพั ฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน สถานศึ กษาน า
ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนเพื่อรักษามาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการ
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายตลอดชีวิต
3. ครูมีความรู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการส่งเสริมให้
พัฒนาตามวิชาชีพและวิชาที่สอน จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคและนวัตกรรมวิธีการที่หลากหลายและนาปัญหามาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนได้รับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การประเมินสมรรถภาพครูทั้งระบบเป็น Master teacher ครูสอนดีเด่น
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. สถานศึ กษามีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระดับคุณภาพ ดีมาก และคุณภาพการ
ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
2. การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลที่มี
คุณภาพและการใช้ผลประเมินเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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11. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นการเร่งด่วน ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระการ
เรียนรู้อื่นที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยพิจารณาฝึกฝน สอนซ่อมเสริมด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นครูดาเนินการเอง
ใช้สื่อแบบฝึก สื่อเทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง รวมทั้งสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนาผล
ประเมินหรือผลการทดสอบมาวิเคราะห์ กาหนดแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
พิจารณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมที่ตรงตามสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรนาแบบทดสอบ สทศ.
มาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการเตรียมตัว
ผู้เรียนให้พร้อมก่อนสอบ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่
ละงาน เช่นงานวิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วนามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูควรใช้ผลประเมินหรือ
ผลทดสอบเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน เช่นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการนาผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผลสอบ O-NET
มาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูควรวิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถการเรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สังคม ด้านร่างกาย พร้อมทั้งครอบครัว นาผลบันทึกหลังสอน หรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์มาสอน
ซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ--

๑๐

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้ รัฐพึงจัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ในการพัฒนา
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้วยการพั ฒ นาตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” รั ฐบาลจึ ง ได้ป ระกาศ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่
กาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา ที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคน ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ สุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
สาหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนการศึกษา แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้ คนไทยทุก
คนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่ มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่
ประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ นาไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน ตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนด สาระสาคัญ สาหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา
(Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์ บ ริ บ ทเปลี่ ย นแปลง
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการคือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสั ง คมและประเทศชาติ 2) การผลิ ต และพั ฒ นา ก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ ความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนด ประเด็นการพัฒ นาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกั บ

๑๑
การศึก ษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็ นที่ 11 การพั ฒ นา ศั กยภาพคนตลอดช่วงชี วิต และประเด็น ที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้
นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กาหนดให้มีประเด็นปฎิรูป ใน 7 ประเด็น
ดังนี้ 1) การปฎิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูป การพัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) การปฏิรูป กลไกและระบบการผลิต
คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการ เรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและ การเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญ ด้าน
ต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุม ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
รู้จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร (Active Learning) เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

๑๒
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ
การมีงานทา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
2. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่ง
สู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้ าถึง บริการการศึกษาที่ มีคุณ ภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๑๓
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และ ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
๒. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายในและนอกโรงเรียน
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
๗. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
๙. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๐. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
4. เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล
๔. นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา

๑๔
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต อนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ
๖. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดารงชีวิต
๗. นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด
๘. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
๑๐. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
๑๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๒. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. อัตลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
“มารยาทดี มี จิ ต สาธารณะ ” มารยาทดี หมายถึ ง การแสดงออกซึ่ ง กิ ริ ยา วาจา ภาษา ท่ า ทาง
พฤติกรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6. เอกลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ก้าวนาเทคโนโลยี หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ
7. ค่านิยม
DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
D - Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S - System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
๓. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานึกในความเป็นชาติไทย ร่วมอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๗. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
๙. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

๑๕
๑๐. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น
9. กลยุทธ์หลักของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม ๑๒
ประการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ ๗ การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรอบแนวคิดของการศึกษา
Input

การบริหารจัดการโรงเรียน แบบ
“DKS STEP Model”
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

Process

กระบวนการดาเนินงานโดยใช้
วงจรเดมมิ่ง (PDCA)

“DKS STEP Model”
(การบริหารโรงเรียน ๕ ฝ่าย)
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน

Output

- นวัตกรรมทางด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ
- ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน
และผู้ปกครอง

๑๖
การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” หมายถึง การบริหารโรงเรียนภายใต้โมเดล ซึ่ง มี
รายละเอียด ดังนี้
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ DKS STEP Model ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ทฤษฏี และรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่ วนร่วมเพื่ อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้ มีคุณ ภาพ ตลอดจนดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา ดังรายละเอียดของ DKS STEP Model ดังต่อไปนี้
D = Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
K = Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S = System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
STEP ประกอบด้วย (๑) S : Student (นักเรียน) (๒) T : Teacher (ครู) (๓)E : Environment (สภาพ
สิ่ง แวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการ ) และ (๔) P : Participation (การมีส่วนร่วม) ดัง มีรายละเอียด
ดังนี้
S : Student คือ การด าเนิ น การสู่ค วามเป็ น เลิ ศ การด าเนิ น การในทุ ก โครงการและทุ ก กิจ กรรม
มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนทุกด้าน การสร้างความตระหนักและสร้างค่านิยมที่ดีในการทางาน
มุ่งสู่ความสาเร็จ ให้เกิดกับตัวบุคลากรครูและนักเรียนทุกคน โดยให้ความหมายของคาว่า สาเร็จ คือ งานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถนาไปเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) โดยมีปัจจัยนาเข้า ได้แก่ คู่มือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมและโครงการที่มุ่ง
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
T : Teacher คือ การส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านทุกคนเพื่อที่เป็นผู้ ขับเคลื่อน การปฏิบัติงานและ
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 คื อ การพั ฒ นาสภาพแวดล้อ มทางกายภาพสภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการและ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่นบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณ ฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ สิ่ง ชี้วัดถึงลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม
ความสะอาด ความเป็นระเบียบความสะดวก ฯลฯ
- สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทาให้นักเรียนได้รับความรู้
ประสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรีย นรู้ สอนสนุก เรียนสนุก
ครูรักเด็กเด็กรักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวลทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน"

๑๗
- สภาพแวดล้อ มทางการบริห ารการจั ดการ

ได้แก่ การดาเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนให้การ
ปฏิบัติงานสาเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรซึ่งสังเกตได้จากการดาเนินงานอย่างมี
ระบบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคน ในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส
เป็นมิตรต่อกันรักใคร่ กลมเกลียวกัน ฯลฯ
P : Participation คือ การมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน หมาย
รวมถึง การสร้างเครือข่ายในทุ ก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน ผู้บริหารจึงดาเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้รูป แบบมี ส่วนร่วม สร้างความร่วมมื อร่ว มใจให้ทุ ก ภาคส่ว นสนั บสนุ นกิ จกรรมของ
โรงเรียน ให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียน ทั้งบุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มี
ส่ว นร่วมในการด าเนิ น กิ จ กรรม การประสาน ความร่ว มมื อ จึง เป็ น หั วใจหลัก ที่ ท าให้ กิ จกรรมส าเร็จ ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นรูปแบบการทางานที่ให้ทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
ตลอดจนบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร่วมกั น เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญ ของความสาเร็จของ
โรงเรียนให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
การดาเนินงานตาม “DKS STEP Model” ได้มุ่งเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของต้นสังกัด และเป้าหมายการศึกษาของชาติ ผู้บริหารจึงเน้นย้าให้ ทุกกิจกรรมโครงการได้ใช้
กระบวนการตามวงจรเดมมิ่ ง (PDCA) เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานอย่ างเต็ ม
ศักยภาพเน้นผลผลิต คือ ตัวผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความสามารถใน
ตนเองได้อย่างเต็มที่และที่สาคัญคือการเป็นคนดีมีจริยธรรม มีจิตสาธารณะเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สาคัญ มีจิตสาธารณะ โดยเน้นย้าให้บุคลากรครูได้ดาเนินชีวิต ตามคติพจน์ที่ว่า "ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน"
เพื่อระลึกเสมอว่าเราจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเป็นผลิตผลที่ดีเยี่ยมของโรงเรียนสู่
สังคมต่อไป
การบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA
PDCA เป็นแนวคิดนี้เน้นให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็น
ผู้บุกเบิก
การใช้สถิติสาหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อ W.
Edwards Deming ได้นามาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่ง
ว่า “ Dening Cyclec ” โดยน ามาประยุกต์ ในการท างานอย่างเป็ นระบบ
ถูกทิ ศทาง และหากพบ
ปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทาง 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

๑๘
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 เรื่อง..........ไปปรับปรุงแก้ไข
4.3 นาเสนอผลงานต่อผู้บริหารโรงเรียน
4.4 จัดทาแผนขยายผล เพื่อต่อยอดปรับโครงการ/กิจกรรม/งาน ทุกครั้งที่ดาเนินงานตามวงจร
PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสาหรับการดาเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการบริหารงานครบวงจรคุณภาพ PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Approach : แนวทาง (A)
แนวทาง หมายถึง วิธีการที่องค์กรดาเนินการเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์
และหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดของหัวข้อ และสภาพแวดล้อมของการ
ดาเนินงาน รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น
แนวทางที่ดีต้องมีหลัก DR.MP
 D :Definable หมายถึง มีการกาหนดให้เป็นกระบวนการ มีชื่อกระบวนการ มี
กิจกรรม ดาเนินการ และอยู่กระบวนการดังกล่าวนั้นก็ประกอบอยู่ใน Value Chain
ขององค์กร สามารถที่จะเขียนรายละเอียดของกระบวนการให้เห็นในรูปของ5W1H
(What When Who Where Why How) ได้
 R :Repeatable หมายถึง กระบวนการ หรือแนวทางของกระบวนการ มั่นใจได้ว่า
สามารถทาซ้าได้ ดาเนินการในแนวทางเดิมได้แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน นาไปปฏิบัติได้
 M :Measurable หมายถึง กระบวนการสามารถตั้งค่าวัดผลได้ กาหนดผลลัพธ์ที่
ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์สุดท้าย (Lagging Indicator) หรือผลลัพธ์ใน
กระบวนการ (Leading Indicator) เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการให้ได้ผลตาม
ต้องการ ซึ่งถ้ากระบวนการใดวัดผลลัพธ์ไม่ได้ ก็บริหารจัดการกระบวนการไม่ได้

๑๙
 P :Predictable หมายถึงกระบวนการต้องกาหนดค่าเป้าหมายได้คาดการณ์ผลที่จะ
เกิดขึ้นได้เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการและผลการ
ดาเนินงานได้
โดยสรุป “แนวทาง”(Approach-A) หมายถึง
 วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ของโรงเรียน
 ระดับของการที่แนวทางนั้นนาไปใช้ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้
(ซึ่งหมายถึง การดาเนินการอย่างเป็นระบบ)
Deploy : การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (D)
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติหมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนาแนวทางไปดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองข้อกาหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจะประเมินจากความครอบคลุมและความลึกในการนา
แนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร
วัตถุประสงค์ของการ Deploy คือการนาแนวทางที่ได้ออกแบบ เขียนขั้นตอนที่สาคัญทั้งหมด และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ รวมถึงระบุการนาผลลัพธ์ไปใช้งาน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของ Approach
ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุกคนเพื่อนาไปปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
 การสื่อสาร และการชี้แจง ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ รับรู้และรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีดาเนินการ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารขององค์กร อาทิ เช่น การประชุม การสัมมนา และช่องทางอื่นๆ ที่องค์กรได้กาหนด
ไว้
 การกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับ
เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการมีทิศทางและการดาเนินการที่เหมือนกัน
 การถ่ายทอดสื่อสารผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามลาดับชั้น
 การมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร
 การถ่ายทอดผ่านกลไกต่างๆ ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน
และครอบคลุมไปถึงลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่เกณฑ์ได้ระบุไว้ตามความจาเป็น
ของแต่ละกระบวนการ

๒๐
การลงมือปฏิบัติ
 หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นและทุกกลไกการทางานของกระบวนการ รับทราบ
บทบาทหน้าที่และรายละเอียดของการทางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบและวิธีที่ได้กาหนดไว้
 ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่เกณฑ์ระบุไว้ ได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กาหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยสรุป “การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ” (Deployment-D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่งถึงของฝ่าย/กลุ่ม
สาระ/งานในโรงเรียน
 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องและสาคัญต่อโรงเรียน
 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
 การนาแนวทางไปใช้ (สู่การปฏิบัติ) ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม
Learning : การเรียนรู้ (L)
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์ และ
นวัตกรรม ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น จะกล่าวถึงการเรียนรู้ทั้งสองส่วนคือ
 การเรียนรู้ระดับองค์กร ซึง่ ได้มาจากการวิจัยและพัฒนา จากวงจรการประเมินและการ
ปรับปรุงงาน ความคิดและข้อมูลจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปันวิธีปฏิบัติ
ที่ดีเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง
 การเรียนรู้ระดับบุคคลได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
เพื่อความมีประสิทธิผลของการเรียนรู้ การเรียนรู้ ควรถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีการทางานขององค์กร ซึ่ง
ส่งผล ให้เกิดการได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กรและบุคคลากร
การเรียนรู้ คือการประเมินผลกระบวนการว่า การนากระบวนการนั้นมาปฏิบัติเกิดผลเป็นอย่างไร
ดีกว่า หรือแย่กว่าเดิมเพราะเหตุใด ทาไมถึงดีกว่า ทาไมถึงแย่กว่า ก็จะเกิดการเรียนรู้และนาไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ผิดพลาด เพื่อให้กระบวนการนั้นสามารถดาเนินการได้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการต่อไป
ในการ Learning นั้น นอกจากการประเมินกระบวนการจากการนาผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณาแล้ว ยัง
สามารถ ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเรียนรู้กระบวนการได้จากรูปแบบอื่นอีก เช่น
๑. จากการเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับคู่แข่ง ซึ่งจากการเปรียบเทียบกันจะทาให้เห็น ว่า
เราและ คู่แข่งเมื่อเทียบกันแล้วในกระบวนการเดียวกัน เราเป็นยังไง ต่ากว่าหรือสูงกว่า
คู่แข่ง ผลที่ได้จาก การเปรียบเทียบจะนาไปสู่การเรียนรู้กระบวนการและการปรับปรุง
กระบวนการเช่นกัน
๒. จากการพิจารณาจากBest Practices ที่ดีใดๆตามที่มีกระบวนการที่เหมือนกัน แล้วนามา
ศึกษาเพื่อ ปรับปรุงกระบวนการขององค์กร
โดยสรุป “การเรียนรู้” (Learning-L) หมายถึง
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ติดตามประเมินผล/ติดตามความก้าวหน้า ตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรงพัฒนา
การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง ผ่านการสร้างนวัตกรรม
และ Best Practice

Integration : การบูรณาการ (I)
การบูรณาการ หมายถึง การประสมกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจที่
เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญขององค์กร
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล จะสาเร็จได้ต่อเมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการดาเนินงานมี
การปฏิบัติเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์
การบูรณาการ(ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 การใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์
 การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมกระบวนการและหน่วยงาน
ทั่วทั้งองค์กร
 แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกันทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับ
องค์กร
โดยสรุป “การบูรณาการ” (Intrgration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่งถึง
 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจนในการทางาน
 วิธีการหรือแนวทางที่ใช้ตอบสนองความต้องการ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ฯลฯ
 วิธีการหรือแนวทางที่ใช้ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 วิธีการหรือแนวทางต่างๆ มีการเชื่อมโยง และส่งเสริมความสาเร็จซึ่งกันและกัน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ ADLI และ PDCA
ADLI
Approach: แนวทาง(A)
Deploy: การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (D)
Learning : การเรียนรู้ (L)
Integration: การบูรณาการ (I)

PDCA
Plan การวางแผน (P)
Do ปฏิบัติ (D)
Check ตรวจสอบ (C) ,
Act ปรับปรุงการดาเนินการให้เหมาะสม(A)

๒๒
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ว่า ADLI มี ค วามใกล้ เคี ย งกั บ PDCA คื อ มี การวางแผนในขั้ น Approach
เช่นเดียวกันกับ Plan มีการนาไปสู่การปฏิบัติ Deploy เหมือนกับ Do และในขั้นตอนการเรียนรู้ก็จะมีการ
ตรวจสอบและท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ ดี ขึ้ น แต่ สิ่ ง ที่ ADLI แตกต่ า งจาก PDCA คื อ
Integration นั่นก็คือมีการบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ PDCA เป็นเพียงแค่การทางานภายในระบบที่
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่านั้น
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
และ(ฉบับที3่ ) พ.ศ.2553หมวด4 แนวทางจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเดินตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
๑. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ
และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน
๓. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
๔. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๕. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด กระจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหา
๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รัก
การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
๖. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัด ตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ได้แก่
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศู น ย์ ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ แหล่ ง ข้ อ มู ล และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น อย่ า งพอเพี ย ง และมี
ประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การประเมิ น ผู้ เรี ยนโดยพิ จารณาจากพั ฒ นาการของผู้เรีย น ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน การ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการ
จัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการ ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน
เพื่ อ ความเป็ น ไทย ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ การด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่ อ
การศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งใน ส่วน
ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตาม มาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ ละระดับ
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และ
วิชาชีพ ต้องมุ่งพั ฒ นาคนให้มีความสมดุล ทั้ งด้ าน ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีง าม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค
สอง แล้วยัง มีความมุ่งหมายเฉพาะที่ จะพัฒ นาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการค้น คว้า วิจัย เพื่อพั ฒนาองค์
ความรู้ และพัฒนาสังคม
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความ
เข้ม แข็ ง ของชุม ชนโดยจัด กระบวนการเรียนรู้ภ ายในชุ มชน เพื่ อ ให้ ชุ มชนมีก ารจัด การศึก ษาอบรม มี การ
แสวงหาความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และรู้ จั ก เลื อ กสรรภู มิ ปั ญ ญาและวิท ยาการต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ ส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

๒๔
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ด้านระบบบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เป็นเข็มทิศในการทางานและ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องอันแสดงให้เห็นการพัฒนาเอกลักษณ์ตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์และทิศทางของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
3.โรงเรียนจัดวางโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ บรรยากาศและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน บ่งบอกถึงการกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคล่องตัว ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่ผนึกพลังสร้างสรรค์แบบ
กัลยาณมิตร
4. โรงเรียนมีระบบการวางแผน กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานที่เน้นการปรับปรุงพัฒนา
อย่างสมดุลรอบด้าน
5. โรงเรียนมีความสามารถในการให้บริการทางการศึกษา ได้ครอบคลุมทั่วถึงผู้รับบริการในเขตพื้นที่
บริการเพื่อการประกันโอกาสและสิทธิให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
6. โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน
7. โรงเรียนใช้ระบบเทียบเคียงมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล
8. โรงเรียนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง ลดความเสี่ยง ขจัดภัยอุปสรรคที่ก่อปัญหา
ให้นักเรียนตามหลักและแนวทางวินัยเชิงบวก ตลอดจนการช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
และผู้มีความสามารถพิเศษ โดยการ
 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 จัดอัตรากาลังที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเพียงพอ
 ส่งเสริมครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 จัดระบบการรวบรวมข้อมูลนักเรียน การวิเคราะห์ วินิจฉัย การจาแนก คัดกรอง
การกาหนดมาตรการตามหลักและแนวทางวินัยเชิงบวก วิธีการป้องกัน ช่วยเหลือ ส่งเสริม ตามลักษณะ
พฤติกรรม
 จัดบรรยากาศชั้นเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และแนวทางการปฏิบัติต่อนักเรียนที่
เสริมสร้างความไว้วางใจ ความอบอุ่น ปลอดภัย
 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองในลักษณะ “ศิษย์ – ครู – ผู้ปกครอง” และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. โรงเรียนได้รับการนิเทศส่งเสริมสนับสนุนอย่างทั่วถึง
10. โรงเรียนมีผลงานที่แสดงพัฒนาการด้านคุณภาพนักเรียนและเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและสาธารณชน

๒๕
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ด้านคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 3
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
4. นักเรียนทุกช่วงชั้น สร้างและนาเสนอผลงานที่ได้จาการเรียนรู้และรวมทั้งสามารถสร้างสรรค์
ผลงานจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นักเรียนทุกคนมีผลงานที่แสดงความสามารถในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์
6. นักเรียนทุกคนมีทักษะการดารงชีวิตในด้านการจัดการดูแลช่วยเหลือตนเอง ทักษะการบริโภค
ทางสังคม การมีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
7. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการ สร้างอาชีพ และการประกอบการ
8. นักเรียนร้อยละ 85 มีประสบการณ์หารายได้ระหว่างเรียน
9. นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
10. นักเรียนทุกคนได้แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
11. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด
12. นักเรียนใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. นักเรียนมีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าอย่างเหมาะสม
14. นักเรียนมีผลงานและได้แสดงออกซึ่งการอนุรกั ษ์ สืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
15. นักเรียนแสดงซึ่งความมีวินัยและความรับผิดชอบ
16. โรงเรียนมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชน
17. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
18. โรงเรียนใช้สื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และมีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
19. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ ทั้งที่สอดคล้องกับ
กลุ่มสาระและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย อย่างเพียงพอและเหมาะสม
20. โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน (Best Practice) นวัตกรรม ผลงานวิจัย มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
2. ผู้บริหารและครูทุกคนเพิ่มพูนทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพจนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

๒๖
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
วิชาชีพ ในรูปแบบวิธีการต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบกัลยาณมิตรระหว่างเพื่อครูด้วยกัน
การนิเทศ
จากนักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ การเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการการเรียนการสอนกับครู เป็นต้น
5. ครูทุกคนนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาตัวอย่างผลงานและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ดีมาประยุกต์ใช้
6. ครูทุกคนปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
7. ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
8. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
9. คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โรงเรียนใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โรงเรียนมีและใช้สื่อดิจิตอล เช่น Resource Center library e- Book e- Learning e Office เพื่อการจัดการเรียนการสอน
4. โรงเรียนมีและใช้ Software ในการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีฐานข้อมูลเดียวกัน
5. โรงเรียนพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่สู่สาธารณชน
6. โรงเรียนกระทาใด ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
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7. โรงเรียนมีระบบในการดูแลบารุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8. โรงเรียนมีระบบบริหารสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล ประมวลผล อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ด้านระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์หรือการประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
ทรัพยากรทางการศึกษา
1. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและกาหนดแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับครู อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ
4. โรงเรียนดาเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ตามมาตรฐานการจัดการด้าน
งบประมาณ

แผนภูมิการจัดสายงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
๑.งานสานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
และ
สารสนเทศ
๒. งานทะเบียน วัดผล/ประเมินจุดเน้นฯ/
และงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล(DMC)
๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. งานพัฒนาบุคลากร
๕. งานนิเทศการศึกษา
๖. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๗. งานจัดการเรียนการสอนนักเรียน
เรียนรวม
๘. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙. งานแนะแนว
๑๐.งานห้องสมุด

กลุ่มงำนอำนวยกำร
๑.งานสานักงานและสารสนเทศกลุ่ม
อานวยการ
๒. งานการเงิน
๓. งานบริหารบุคคล
๔. งานสารบรรณ
๕. งานพัสดุและสินทรัพย์
๖ . งานพั ฒ นาระบ บเครื อ ข่ า ยแล ะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
๗. งานยานพาหนะ
๘. งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
๙. งานสวัสดิการและปฏิคมโรงเรียน

กลุ่มส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
๑ . งาน ส านั ก งาน แ ผ น งาน แ ล ะ
สารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
๒. งานเวรประจาวัน
๓. งานปกครองระดับและงานครูที่
ปรึกษา
และงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๔. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
และเอดส์
๖. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
๗. งานประกันอุบัติเหตุ

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
๑ . งาน ส านั ก งา น แ ผ น ง าน แ ล ะ
สารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒. งานอาคารสถานที่
๓. งานนักการภารโรง คนสวน และ
แม่บ้าน
๔. งานโภชนาการโรงเรียน
๕. งานอนามัยโรงเรียน
๖. งานชุมชนสัมพันธ์
๗. งานประชาสัมพันธ์
๘. งานโสตทัศนศึกษา

กลุ่มนโยบำยและแผนงำน
๑. งานนโยบายและแผนงาน
๒. งานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
๓. งานตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ น ผล และ
รายงานการใช้เงินงบประมาณ
๔.งานสารสนเทศกลุ่ ม บริ ห ารนโยบายและ
แผนงาน
๕.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
๗.การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๘.การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
๙.การบริหารข้อมูลสารสนเทศ
๑๐.การดาเนินงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
๑๑.การประเมินคุณภาพภายนอก

๒๘
ส่วนที่ 3
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและตัวชีวัดความสาเร็จ
1. การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้นาข้อมูลจากการรายงานประจาปี ( SAR ) ข้อเสนอแนะของรายงานของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ ) มาดาเนินการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ มาทาการวิเคราะห์ ( SWOT Analysis ) โดยใช้ประเด็นวิเคราะห์ภายนอกว่า C – PEST และ
ปัจจัยภายในว่า )7Ss
( McKinsey ) ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา พอสรุปได้ดังนี้
สรุปการวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (C- PEST)
โอกาส ( Opportunities )
อุปสรรค ( Threats )
1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า
1.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา
1.ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานเรียนใน
สถานศึกษารัฐ/เอกชนที่มีชื่อเสียง
2.นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ดี
2.ผู้ปกครองที่มีฐานะดี นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนประจาจังหวัด
3.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและการสนับสนุนสถาน
3.ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนสายอาชีวศึกษา
สถานศึกษา
4.ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนมีความรักและ
4.ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่
ผูกพันธ์กับสถานศึกษา
เรียนฟรี
5. ศิษย์เก่าเป็นแบบอย่างที่ดี
5.นักเรียนบางส่วนขาดโอกาสในการเรียนจึงไปเรียน
ต่อการศึกษานอกโรงเรียน
โอกาส ( Opportunities )
2. ด้านเศรษฐกิจ
1.ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น อัตราการว่างงานของ
ผู้ปกครองบางส่วนส่งผลให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหา
รายได้ระหว่างเรียน
2.ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน
3.สถานศึกษาอยู่ใกล้ชุมชน
4.สถานศึกษาให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

อุปสรรค ( Threats )
1. ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะยากจนจึงไม่สามรถ
สนับสนุนนักเรียนด้านการเรียน
2.ชุมชนในเขตพื้นที่ไม่มีอาชีพรองรับอย่างเพียงพอ
3.ค่าใช้จ่ายประจาวันของนักเรียนเพิ่มขึ้น
4.ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชนซึ่งมีรถ รับ-ส่ง

๒๙
5.ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและโรคระบาด ทาให้
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยและว่างงานส่งผลกระทบต่อ
การสนับสนุนการศึกษาของบุตร
โอกาส ( Opportunities )
อุปสรรค ( Threats )
3. ด้านการเมืองและกฎหมาย
1.รัฐบาล กาหนดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด 1. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่าเทียมส่งผล
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
ต่อการขาดปัจจัยสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสอย่าง
พื้นฐาน
เพียงพอรวมถึงท้องถิ่นบางแห่งก็ไม่มงี บประมาณ
สนับสนุน
2.สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 2.นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล ยัง
ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้ ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดีใกล้บ้าน
3.หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนจาก
สถานศึกษามากเกินไปซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน
4.สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการศึกษาจาก
4. หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจระบบการจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.สถานศึกษามีกฎ ระเบียบในการควบคุมความ
5.นโยบายของกระทรวงไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ประพฤติของนักเรียน ที่ชัดเจน
กับหน่วยงานอื่นๆ

โอกาส ( Opportunities )

อุปสรรค ( Threats )

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรและเห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาและ
ขยายผลการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.สังคมในชุมชนมีความสงบสุข

1.แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้มี
สถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่มขึ้นและผู้ปกครองเริ่มมี
ค่านิยมให้บุตรหลานเรียนในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
2.นักเรียนขาดนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้

๓๐
3.ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนที่เข้มแข็ง

3.นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ต่า

4.ชุมชน ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาเป็นอย่างดี

4.นักเรียนขาดทักษะการวางแผนการทางาน

5.ชุมชนส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น

5.นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น และสถานศึกษา

โอกาส ( Opportunities )
5. ด้านเทคโนโลยี
1.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนที่สถานศึกษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
ผู้เรียน
2.ระบบการสื่อสารมีความสะดวก
3.มีแหล่งสาธารณูปโภคที่ตอบสนองต่อการดารงชีวิต
4. การติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชน หน่วยงานกับ
สถานศึกษามีความสะดวก
5.สามารถสืบค้นข้อมูล สารสนเทศได้อย่างสะดวกและ
ประหยัดเวลา

อุปสรรค ( Threats )
1.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อพฤติกรรมนักเรียนที่บริโภคสื่อไม่เป็น
2.นักเรียนให้ความสาคัญสื่อเทคโนโลยีมากเกินไป
3.ผู้ประกอบการในชุมชนหวังผลประโยชน์ กาไร
มากกว่าคุณธรรม
4.ชุมชนบางส่วนขาดโอกาสทางเทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสาร
5.นักเรียนขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูล ข่าวสาร

๓๑
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อาเภอ โดยภาพรวม
ตาราง 1 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ประเด็นตัวชีว้ ัด
1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T )
3. ด้านเศรษฐกิจ ( Economic = E )
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)

ค่าคะแนน
คะแนนจริง
สรุป
โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )
โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) ผลการวิเคราะห์
คะแนนเต็ม 1
1-5
1-5
0.30
5.09
1.48
1.53
0.44
1.08
0.30
4.62
0.71
1.39
0.21
1.17
0.20
4.22
3.21
0.84
0.64
0.20
0.20
3.93
3.85
0.79
0.77
0.02

น้้าหนักคะแนน

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ตาราง 2 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

4.54

1.24

2.07

2.48

ค่าคะแนน
คะแนนจริง
สรุป
จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )
จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) ผลการวิเคราะห์
คะแนนเต็ม 1
1-5
1-5
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 )
0.15
6.57
1.20
0.99
0.18
0.81
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2 ) 0.15
5.46
2.12
0.82
0.32
0.50
3. ด้านบุคลากร (Man = M1)
0.20
4.55
2.22
0.91
0.44
0.47
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M2)
0.15
3.91
0.00
0.59
0.00
0.59
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 )
0.15
6.10
0.84
0.91
0.13
0.79
6. ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement = M4 )
0.20
4.94
1.00
0.99
0.20
0.79
5.20
1.27
3.94
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
1.97
ประเด็นตัวชีว้ ัด

น้้าหนักคะแนน

๓๒
ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
1. ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)
ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน
รายการปัจจัย

ค่าเฉลีย่ คะแนนจริง

1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)

1.08

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T )

1.17

3. ด้านเศรษฐกิจ ( Economic = E )

0.20

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)

0.02

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

2.48

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
รายการปัจจัย

ค่าเฉลีย่ คะแนนจริง

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 )

0.81

2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2 )

0.50

3. ด้านบุคลากร (Man = M1)

0.47

4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M2)

0.59

5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 )

0.79

6. ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement = M4 )

0.79

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

3.94

๓๓
กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมบนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT

O
STARS

Question Marks

5
4.0

4
3
2
9

S

5

4

1
3

2

1

-1

-2

-3

-4

-1
-2
-3
-4
CASH COWS

-5

T

DOGS

-5

W

สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และคุกคาม เป็นตารางสัมพันธ์ 2x2
SWOT Analysis

O โอกาส
STARS ดาวรุ่ง

QUESTION MARK เครื่องหมายคาถาม

ขยาย
พัฒนา
ส่งเสริ ม

ส่งเสริ ม
ปรับปรุ ง
เร่ งรัด
จุดอ่อน

ผลสัจุมดแข็
ฤทธิ
ง ์ ทางการเรี ยนในบางวิชายังไม่เป็ นที่นา่ พอใจ

๓๔

W
ชะลอ
ปรับปรุ ง

CASH COWS วัวแม่ลู กอ่อน

ยุบ เลิก
ควบกิจการ
หลอมรวม
DOGS สุ นัขจนตรอก

T คุกคาม

หมายถึง โรงเรี ยนมีสมรรถนะภายในทีเ่ ข็มแข้ง และสภาพแวดล้อมภายนอก
ทีเ่ อื้อต่อการดาเนิ นการ กาหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริ ญเติบโต
QUESTION MARK เครื่องหมายคาถาม
หมายถึง โรงเรี ยนมีสมรรถนะภายในมีปัญหาต้องแก้ไข
จุดอ่อนภายในโรงเรี ยน ในขณะทีม่ สี ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ อื้อต่อการดาเนิ น
กิจการของโรงเรี ยน กาหนดกลยุทธ์ปรับปรุ งแก้ไขโดยเร็ว เพื่อสร้างโอกาส
ขยายงานหรื อสร้างความเจริ ญเติบโตในอนาคต
DOGS สุ นัขจนตรอก
หมายถึง โรงเรี ยนมีปัญหาสมรรถนะภายในทีจ่ ะต้องแก้ไขและยังไม่มี
ปัจจัยเอื้อ โรงเรี ยนควรทบทวนการดาเนิ นงานทีผ่ า่ นมาเพื่อหาสาเหตุปัญหาเพื่อ
แก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งเร่ งพัฒนาสมรรถนะภายในให้มคี วามเข็มแข้ง
เพียงพอทีจ่ ะดาเนิ นการต่อไป
CASH COWS วัวแม่ลู กอ่อน
หมายถึง โรงเรี ยนมีสมรรถนะภายในทีเ่ ข็มแข็งแต่ขาดการสนับสนุ น
หรื อไม่ได้รับความสนใจในการดาเนิ นกิจการ กลยุทธ์ทคี่ วรนามาใช้หากใช้สถานภาพ
ของโรงเรี ยนตกอยูใ่ นตาแหน่ งนี้ คอื การพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรี ยนเพื่อรอ
โอกาสทีเ่ หมาะสมในการดาเนิ นกิจการให้เจริ ญเติบโตต่อไปเมือ่ มีโอกาส
STARS ดาวรุ่ง

๓๕
2. สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ในลักษณะ “ เอื้อและ
แข็ง” ( STARS ) กล่าวคือโรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาภารกิจในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา
กับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่ างเป็นระบบและมีประสิทธิภ าพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้
ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ บุคลากรส่วนใหญ่ในมีค่านิยมในการทางาน
”มุ่งผลสัมฤทธิ์โปร่งใสตรวจสอบได้” เนื่องจากมีกระบวนการจัดทาค่านิยมแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการปฏิบัติ
หน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ชัดเจน และมีคุณภาพ ด้านผลผลิตและการให้บริการที่ดี
มีชื่อเสียงเป็นจุดแข็ง ในการพัฒนาภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้า นสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
ประเด็นข้อมูลสนับสนุน
ประเด็น
ข้อมูลสนับสนุน
OC ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา นักเรียนและศิษย์เก่ามีพฤติกรรมที่ดี
OP สถานศึกษามีกฎ ระเบียบในการควบคุมความประพฤติของนักเรียนที่ชัดเจน
OE สถานศึกษาอยู่ใกล้ชุมชนและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
OS ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เข้มแข็ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและสามารถใช้เป็น
OT
เครื่องมือในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน
TC ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
การบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่าเทียมกันส่งผลต่อการขาดปัจจัยสนับสนุน
TP
นักเรียนด้อยโอกาสและท้องถิ่นไม่มีงบสนับสนุน
TE ค่าใช้จ่ายของนักเรียนเพิ่มขึ้น
TS
นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและสถานศึกษา
TT นักเรียนขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูล ข่าวสาร
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดพร้อมจัดบุคลากร
SS1
ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ/สมรรถนะ
สถานศึกษาได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์สอดคล้องกับบริบทของ
SS2
สถานศึกษา
ประเด็น
ข้อมูลสนับสนุน
สถานศึกษามีระบบบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพรองรับการกระจายอานาจสอดคล้องกับ
SS3
มาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่กาหนดและโปร่งใส ตรวจสอบได้
SS4 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
บุคลากรในสถานศึกษาจัดทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่
SS5 ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพราะสถานศึกษาบริหารงานบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ

๓๖
SS6
SS7

บุคลากรส่วนใหญ่จัดทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตาม
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถตาม
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพและจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเป็นปัจจุบัน
บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษามีความรักและผูกพันธ์กับสถานศึกษา

ประเด็น

ข้อมูลสนับสนุน

WS1

การจัดการทางานตามโครงสร้างสายงานของบุคลากรไม่ตรงกับความสามารถของบุคลากร
การจัดกิจกรรมต่างๆและของบประมาณในสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
สถานศึกษาขาดระบบการติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
สถานศึกษาให้บริการหน่วยงานอื่นๆมากเกินไปซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
บุคลากรบางส่วนในสถานศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ครูได้รับภาระงานในหน้าที่มาก ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้น้อย
บุคลากรส่วนน้อยไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

WS2
WS3
WS4
WS5
WS6
WS7

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็น
ข้อความกลยุทธ์
ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
OC
การศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และ คุณลักษณะ
OP
อันพึงประสงค์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
OE ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
OS ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เข้มแข็ง
OT ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
TC พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการจัดการ สร้างอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาของ
TP
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการจัดการ สร้างอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาของ
TE
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนานักเรียนมีทักษะการดารงชีวิตในด้านการจัดการดูแลช่วยเหลือตนเอง
TS
ทักษะการบริโภคทางสังคม และการมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม โดย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๓๗
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดพร้อมจัด
SS1
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ/สมรรถนะ
ส่งเสริมสถานศึกษาได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์สอดคล้องกับบริบท
SS2
ของสถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพรองรับการกระจายอานาจ
SS3
สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบกฎหมายที่กาหนดและโปร่งใสตรวจสอบได้
SS4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาจัดทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
SS5 หน้าที่ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพราะสถานศึกษาบริหารงานบุคลากร
อย่างเป็นระบบ
พัฒนาบุคลากรให้จัดทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตาม
SS6 กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเนื่องจากบุคลากรมีความรู้ความสามารถตาม
สมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพและจัดทาแผนพัฒนาตนเองและเป็นปัจจุบัน
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อบุคคล และนาไปสู่ผลการ
SS7
ดาเนินการที่ดีของโรงเรียน
ประเด็น
ข้อความกลยุทธ์
ปรับปรุงการจัดการทางานตามโครงสร้างสายงานของบุคลากรให้ตรงกับความสามารถของ
WS1
บุคลากร
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่างๆและของบประมาณในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
WS2
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
WS3 ปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
WS4 ปรับปรุงระเบียบสถานศึกษาในการให้บริการหน่วยงานอื่นๆ
WS5 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
ปรับปรุงการจัดการทางานตามโครงสร้างสายงานของบุคลากรให้ตรงกับความสามารถของ
WS6
บุคลากรและส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนให้น้อยที่สุด
WS7 พัฒนาบุคลากรให้เห็นความสาคัญของกิจกรรมในโรงเรียน
TT
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4. ปรัชญาของโรงเรียน
เรียนดี มีคุณธรรม สาคัญสิ่งแวดล้อม
5. คติพจน์
“ ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ”
“ ผู้ใดฝึกตนดีแล้ว ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์ ”
6. สีประจาโรงเรียน
น้าเงิน – เหลือง
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ และบรรจุในกรอบรูปเสมาธรรมจักร
7. วิสัยทัศน์
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. 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
10. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
9. ค่านิยม
DKS มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
D - Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓๙
K - Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
S - System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
10. สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) มีความสัมพันธ์กับพันธกิจของโรงเรียน คือ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. ความเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี

2. ความเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม

3. ความเชี่ยวชาญในการระดมทุน
ทรัพย์
4. การบริการที่ดีการทางานเป็นทีม

พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ (ข้อ 1)
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน (ข้อ 2)
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ (ข้อ 3)
4. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก (ข้อ 6)
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 4)
2. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนา (ข้อ
10)
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ข้อ
9)
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)

12. เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
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2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล
4. นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ
6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดารงชีวิต
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7. นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด
8. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
10. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
13. อัตลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
“มารยาทดี มีจิตสาธารณะ ” มารยาทดี หมายถึง การแสดงออกซึ่ง กิริยา วาจา ภาษา ท่าทาง
พฤติกรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
14. เอกลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ก้าวนาเทคโนโลยี หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ
15. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
3. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานึกในความเป็นชาติไทย ร่วมอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลักธรรมาภิบาล
10. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น
16. กลยุทธ์หลักของโรงเรียน
จากการดาเนินงานสามารถกาหนดกลยุทธ์หลักของโรงเรียนได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7

การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 12 ประการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ การ
พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
ผู้เรียนเป็นหัวใจและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นกระบวนการทางาน
ของโรงเรียนที่มงุ่ เน้นให้ความสาคัญกับผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลงานที่แสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
สร้างสรรค์
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีทักษะการดารงชีวิตในด้านการจัดการดูแลช่วยเหลือตนเอง
ทักษะการบริโภคทางสังคม และการมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม โดย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลงานและได้แสดงออกซึ่งการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้นั กเรียนมีคุ ณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์โ ดยใช้ห ลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศภายใน และ
นอกโรงเรียน
8. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการจัดการ สร้างอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
10. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีการแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และโรงเรียนมาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมุ่งให้ความสาคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพื่อเทียบเคียง
มาตรฐานสากลทั้งการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อไปสู่เป้าหมายให้นักเรียนมี
คุณลักษณะเป็นพลโลก
กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
โดยเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้านหลักสูตรและการสอน
2. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนศึกษา ทาความเข้าใจแนว
ทางการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรจากเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านหลักสูตร
และการสอน
3. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านหลักสูตรและการสอนโดยการจัด
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดทาโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล
5. สนับสนุนให้โรงเรียนจัดสาระเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องโลกศึกษา เป็นต้น
6. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาดาเนินการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก และสถาบันทางการศึกษาในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
จุดมุ่งหมาย
การดาเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ประกอบด้วย 7 หมวด
ได้แก่ 1)การนาองค์กร 2)การวางแผนกลยุทธ์ 3)การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6)การจัดการกระบวนการ 7)ผลลัพธ์
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กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1.การนาองค์กร หมายถึง การดาเนินการที่แสดงเห็นถึงระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยแนวทางการบริหาร ดังนี้
1.1)บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
1.2)มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
1.3)มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเพื่อให้มีการพัฒนาจน
บรรลุวิสัยทัศน์
1.4)มีการจัดระบบการทางานที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เป็นเป้าหมายของ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปฏิบัติ ดังนี้
2.1)จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2563 – 2566)
2.2)การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของโรงเรียนเพื่อกาหนดจุดเน้นหรือแนวทางสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนว่าจะมุง่ สู่ความเป็นเลิศในด้านใด
2.3)วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT) ให้ครอบคลุมทุกประเด็น
2.4)แผนบริหารองค์กรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
2.5)มีการกาหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีขั้นตอนการจัดทาแผนและกลยุทธ์ของโรงเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3.การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางานที่มุ่งเน้น
ให้ความสาคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีแนวทางปฏิบัติและการดาเนินงานดังนี้
3.1)การทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนในพื้นทีบ่ ริการ
3.2)สารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกาหนดทิศทางการจัด
การศึกษา
3.3)จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ
3.4)จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่กาหนด
3.5)จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน และ
3.6)จัดกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมายถึง การวัดผลการดาเนินงานของโรงเรียนใน
ระดับต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติจริงเพื่อนาผลมาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ในการดาเนิน
งาน แล้วนeข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้การบริหารงานมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งมีการแบ่งการวัดและ
วิเคราะห์ผลการดeเนินการของโรงเรียนออกได้ดังนี้
4.1)การวัดผลการดeเนินงาน
4.2)การวิเคราะห์ข้อมูลการดeเนินการ
4.3)การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ
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5.การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจที่ช่วยให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีแนวปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ผลการ
ดาเนินการที่ดีของโรงเรียนดังนี้
5.1)การสร้างความผูกพันของบุคลากร
5.2)การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
6.การจัดการกระบวนการ หมายถึง ระบบการบริหารงานให้เกิดคุณภาพภายในโดยเน้นแนวทาง
ปฏิบัติและดาเนินการสองด้านใหญ่ๆ ดังนี้
6.1)ด้านกระบวนการหลักซึ่งเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า คือ การจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
6.2)ด้านกระบวนการสนับสนุน คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
แนะแนว การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนทั้งในและภายนอก และด้าน
ภาวะผู้นาพร้อมด้านการบริหาร
7.ผลลัพธ์ หมายถึง ผลการดาเนินงานทั้งหมด โดยโรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่แสดงผลการ
ดาเนินงานและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
7.1)การเรียนรู้ของนักเรียน
7.2)การพัฒนาครู
7.3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
7.4)ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
7.5)ด้านภาวะผู้นาพร้อมด้วยการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12
ประการ
จุดมุ่งหมาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ
กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1.พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสติปัญญา
2. มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต
3.สร้างจิตสานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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5.ส่งเสริมให้รู้จักและเข้าใจตนเองปรับตัวและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจที่ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียน รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินการที่ดีของโรงเรียน รวมถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินการที่ดีของโรงเรียน
กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1.โรงเรียนกาหนดปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยคานึงถึง
ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร
2.โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อบุคคล และนาไปสู่ผลการดาเนินการที่ดี
ของโรงเรียน
3.โรงเรียนจัดระบบ การยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้างแรงจูงใจต่อบุคคลและนาไปสู่ผลการ
ดาเนินการที่ดีของโรงเรียน
4.โรงเรียนจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความมุ่งเน้น
ผู้เรียนมีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
5.โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดยพิจารณาในเรื่องของความ
ต้องการการถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ และการนาความรู้และทักษะใหม่มาใช้ใน
การทางานเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล
6.โรงเรียนจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของ
บุคลากร
7.โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง
8.โรงเรียนวางแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหาร หัวหน้างาน และตาแหน่งผู้นาที่สาคัญอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.โรงเรียนกาหนดวิธกี าร และตัวชี้วัดของการประเมินความผูกผันและความพึงพอใจของบุคลากรทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยจาแนกตามความแตกต่างกันของกลุ่มและประเภทของบุคลากร
10..โรงเรียนมีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ และศักยภาพที่จาเป็นของบุคลากร
รวมทั้งทักษะ สมรรถนะและอัตรากาลังพลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
11.โรงเรียนจัดการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรไว้กับโรงเรียนที่ให้ความสาคัญกับความ
หลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔๖
12.กาหนดภาระงานทั้งที่เป็นงานด้านการสอนและภาระงานอืน่ ๆให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ครู
สามารถพัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.โรงเรียนจัดการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากร โดยมุ่งเน้นสมรรถนะหลัก การตอบสนอง
ต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
14.โรงเรียนมีการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังของบุคลากร
15.โรงเรียนจัดการบริหารบุคคลตามความต้องการรวมกันทั้งของบุคลากรและของโรงเรียน เพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบจากการลดจานวนของบุคลากร
16.โรงเรียนกาหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของการปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการทางานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัย และมีการป้องกันภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิธกี ารที่หลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีสื่ออุปกรณ์ ทั้งที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระ สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ การสื่อสาร ที่ทันสมัย อย่างเพียงพอ เหมาะสม และ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และ เหมาะสมต่อผู้เรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์ ทั้งที่สอดคล้อง
กับ กลุ่มสาระและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ
ผู้เรียน

๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จุดมุ่งหมาย
บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนร่วมกันกาหนดและมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจะต้องเรียงลาดับความสาคัญกระบวนการแต่ละกระบวนการและ
ออกแบบกระบวนการ เพื่อให้นาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ระดับแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน
1. กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานชุมชนและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
2 .พัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ชุมชนและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
3. ชุมชน องค์กรเครือข่าย และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
(PBB) ตามมาตรฐานการจัดการด้านงบประมาณ และ ให้ในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
4. ชุมชนและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ เด็ก และ เยาวชน
5. ชุมชนและองค์กรเครือข่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รับการเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม
6. ชุมชนและองค์กรเครือข่าย มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกสถานศึกษา
7. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

๔๘
17. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561-2565
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ระดับ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน
เชิงกลยุทธ์
ความสาเร็จ 2561 2562 2563 2564 2565
1.1.1 นักเรียนมี
1. ส่งเสริม
1.1 นักเรียนมี
นักเรียนให้เป็น ผลสัมฤทธิ์ทาง
ผลสัมฤทธิ์
เลิศทางวิชาการ วิชาการตาม
ทางการเรียน ผ่าน
มาตรฐาน
เกณฑ์ ตั้งแต่
การศึกษา
72
74
74
75
75
ระดับ 2 ขึ้นไป
ร้อยละ
1.1.2 นักเรียน
75
75
75
75
75
เรียนร่วมมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผ่าน
เกณฑ์ตั้งแต่ระดับ
2 ขึ้นไป ร้อยละ
2. ส่ง เสริมและ
พั ฒ นานั กเรียน
สื่ อ ส า ร ส อ ง
ภาษา

1.2นักเรียนมี
ทักษะความ
สามารถ ด้านการ
พูด/เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา

นักเรียนมี
ทักษะความ
สามารถด้านการ
พูดเขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนผ่าน
เกณฑ์ตั้งแต่
71
ระดับ2 ขึ้นไป
ร้อยละ 75
1.2.1

73

75

75

75

๔๙
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ 2561 2562 2563 2564 2565
1.2.3 นักเรียน
อ่านหนังสือที่
ไม่ใช่หนังสือเรียน
อย่างน้อยภาค
เรียนละไม่น้อย
กว่า 15 เล่ม
13
13
15
15
15
(กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน )

๕๐
กลยุทธ์ระดับ
วัตถุประสงค์
แผนงาน
เชิงกลยุทธ์
3. มี ค ว า ม ล้ า 1.3 นักเรียนมี
หน้ า ทางความ ความคิดริเริ่ม
คิด
สร้างสรรค์
( Creative
Thinking )
มีความคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์
(Scientific
Thinking ) และมี
ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
( Critical
Thinking ) มี
ทักษะ
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
((Analytical
Thinking ) ในการ
แก้ปัญหาและการ
ใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1.3.1 นักเรียนมี
ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent
Study) ร้อยละ
75
1.3.2 นักเรียนมี
การใช้ ICT เพื่อ
การเรียนรู้ ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

70

74

74

75

75

100

100

100

100

100

๕๑
กลยุทธ์ระดับ
วัตถุประสงค์
แผนงาน
เชิงกลยุทธ์
1.4 ผลิตงาน
4. ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ อย่างสร้างสรรค์
นักเรียนมี
ความสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
( Independent
Study ) และมี
ความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1.4.1 ผลงาน
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของ
นักเรียน
(Independent
Study)
ได้รับการประเมิน
71
71
74
75
75
จากครูว่าเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพ
ในระดับดีขึ้น ร้อย
ละ

5. ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อ
สังคมโลก

1.5.1 นักเรียนทา
กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ ทาขึ้น
ด้วยความริเริ่ม
สร้างสรรค์ของ
ตนเอง ได้รับการ
ประเมินจากครู มี
ผลงานในระดับดี
ขึ้น ร้อยละ

1.5 ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม
โลก นักเรียนมีจิต
สาธารณะ มีสานึก
ในการในการ
บริการสังคม มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
มี
จิตสานึกในการ
ส่งเสริมพิทักษ์ และ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม

100

100

100

100

100

๕๒
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
1. พัฒนา
หลักสูตร
สอดคล้องกับ
สถานศึกษาให้
เหมาะสมกับ
สมรรถนะของ
นักเรียนตาม
ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.1 นักเรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
เหมาะสมตาม
สมรรถนะ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1.1.1 นักเรียน
จบหลักสูตร
สถานศึกษาร้อย
ละ

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

90

90

95

100

100

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ DKS STEP Model
กลยุทธ์ระดับ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน
เชิงกลยุทธ์
ความสาเร็จ 2561 2562 2563 2564 2565
1. โรงเรียนมีการ 1.1 ส่งเสริม
1.1.1 ส่งเสริม
พัฒนาอย่าง
พัฒนาครูในทุก
และสนับสนุนด้าน
ต่อเนื่อง
ด้านทุกคนเพื่อ
งบประมาณแก่
(D=
ขับเคลื่อนการ
คณะครู บุคลากร 100 100 100 100 100
Development ) ปฏิบัติติงานและ ร้อยละ
กิจกรรมต่างๆ ( T
: Teacher )
1.1.2 อบรมให้
ความรู้ในการ
พัฒนาวิชาชีพ
100 100 100 100 100
ร้อยละ

๕๓
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
2.

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.2

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1.1.3 ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
นวัตกรรมทางการ
จัดการเรียนรู้ ร้อย
ละ
100 100 100 100 100

1.1.4 นิเทศ
ติดตาม ประเมิน
การจัดการเรียนรู้
ร้อยละ

90

1.1.5 สร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่คณะ
ครู บุคลากร ภาค
เรียนละไม่น้อย
กว่า.... กิจกรรม 2

95

100

100

100

2

2

2

2

๕๔
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
3. ส่งเสริมครู
บุคลากรและ
นักเรียนให้เป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
(K Knowledge
and learning
)

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.3 พัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทาง
วิชาการและการ
บริหารจัดการ
(E:
Environment )

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1.2.1
สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดี
และมีความ
เหมาะสม มีความ 80
80
85
90
90
พึงพอใจระดับดี
ขึ้น ร้อยละ
1.2.2 มีการจัด
สภาพ
แวดล้อมทาง
วิชาการอย่าง
เหมาะสม เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
ตามเกณฑ์การ
ประเมินห้องเรียน
คุณภาพ ผ่าน
90
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีขึ้น ร้อยละ

90

95

95

100

๕๕
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

3. มีการบริหาร
จัดการอย่าง
เป็นระบบ
( S - System )

1.3 การมีส่วนร่วม
ของทุกคนทุกภาค
ส่วนทั้งในสถาน
ศึกษา และนอก
สถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา
(P : Participation)

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1.2.3 มีการ
ดาเนิน โครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ร้อย 80
85
85
90
95
ละ
1.3.1
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมกับชุมชน
หน่วยงาน
ภายนอก อย่าง
2
น้อยภาคเรียนละ
..... กิจกรรม
1.3.2
สถานศึกษามีการ
สนับสนุนส่งเสริม
เครือข่าย
หน่วยงาน
ภายนอกในการจัด
กิจกรรมใน
2
สถานศึกษา อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ
.... กิจกรรม

2

2

2

2

2

2

2

2

๕๖
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศาสตร์
พระราชา
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
1. ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ปลูกฝัง
ค่านิยม 12
ประการ

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.1 นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และวินัยต่อตนเอง
และสังคม

1.2 นักเรียนมี
ค่านิยม 12
ประการ

3. ปลูกฝังให้
1.3 นักเรียนมีจิต
นักเรียนมีความ สาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม
สังคม มุ่ง
ประโยชน์
ส่วนรวม

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ 2561 2562 2563 2564 2565
1.1.1 นักเรียน
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์ความ
ประพฤติ ในระดับ 100 100 100 100 100
ดีขึ้น ร้อยละ
1.1.2 นักเรียน
ผ่านกิจกรรม
พัฒนานักเรียน
ร้อยละ
100
1.2.1 เรี ย นผ่ า น
เกณฑ์การประเมิน
ค่ า นิ ย ม 1 2
ประการ ระดั บ ดี 100
ขึ้นไป ร้อยละ
1.3.1 นักเรียนมี
จิตสาธารณะ ใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเพื่อสังคม 100
ระดับดีขึ้น ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

๕๗
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
4. ปลูกฝังหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
ศาสตร์
พระราชา

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.4 นักเรียนเข้าใจ
และปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ศาสตร์
พระราชา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1.4.1 นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ
100 100 100 100 100

๕๘
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ระดับ
วัตถุประสงค์เชิงกล
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน
ยุทธ์
ความสาเร็จ 2561 2562 2563 2564 2565
1. ครู บุคลากร 1.1 ครู บุคลากร
1.1.1 ครู
บุคลากร
ทางการศึกษามี ทางการศึกษา มุ่ง
ทางการศึกษา
สมรรถนะตาม ผลสัมฤทธิ์ในการ
มีสมรรถนะ
มาตรฐาน
ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
( Working
วิชาชีพครูผ่าน
Achievement
เกณฑ์ระดับดี
Motivation )
ขึ้น ร้อยละ
100
1.2 ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีการ
บริการที่ดี
( Service Mind )
100 100 100 100 100
1.3 การพัฒนาตนเอง
( Self- Development
)
1.4 การทางานเป็นทีม
( Team Work )
1.5 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
( Teacher’s Ethics
and Integrity )

๕๙
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ระดับ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
แผนงาน
เชิงกลยุทธ์
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1. การพัฒนา 1.1 ครู บุคลากร 1.1.1 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
ระบบ
ทางการศึกษา
อินเทอร์เน็ต
นักเรียน มีระบบ นักเรียน มีความพึง
พอใจในการรับ
อินเทอร์เน็ต
บริการการใช้งาน
ความเร็วสูงใน
อินเทอร์เน็ต ใน
80
85
90
90
90
การใช้งานและ ระดับดีขึ้น ร้อยละ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
1.1.2 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน มีความพึง
พอใจในการเข้าสู่
ข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับดีขึ้น ร้อย 80
90
90
100 100
ละ
2. ส่งเสริมครู
บุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อ
นวัตกรรม ( ICT
) ในการจัดการ
เรียนการสอน

1.2 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มี
สื่อนวัตกรรมช่วย
ในการเรียนการ
สอน

1.2.1 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีสื่อ
นวั ต กรรม ในการ
จั ด ก าร เรี ย นการ
สอน ภาคเรี ย นละ
1 ชิ้น ร้อยละ
100

100

100

100

100

๖๐
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
3. ส่งเสริมให้
นักเรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารให้
เกิดประโยชน์
และถูกต้อง

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.3 นักเรียนใช้
สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเกิด
ประโยชน์ในการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1.3.1 นักเรียนใช้
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร เกิด
ประโยชน์ในการ
สืบค้นข้อมูล ไม่
น้อยกว่า .......
ชั่วโมง/ 1 ภาค
เรียน

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

4. สถานศึกษา
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหารงาน

1.4 ฝ่ายบริหารมี
ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการ
บริหารงาน 5
ฝ่าย

1.4.1 ฝ่ายบริหารมี
ระบบสารสนเทศ
ในการจัดการ
บริหารงานฝ่าย
แบบออนไลน์และ
ทันสมัย มีความพึง 95
พอใจในระดับดีขึ้น
ร้อยละ

40

40

40

40

40

95

95

95

95

๖๑
กลยุทธ์ที่ 7 การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
1. สร้างความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.1 อาคารสถานที่
ในสถานศึกษามี
ความสะอาด
ปลอดภัย มี
สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวา

2. มีแหล่งเรียนรู้ 1.2 สถานศึกษามี
ภายใน
แหล่งเรียนรู้ที่
สถานศึกษาและ หลากหลาย
ภายนอก
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ 2561 2562 2563 2564 2565
1.1.1
สถานศึกษามี
ความสะอาด
ปลอดภัยมี
สิ่งแวดล้อมดี มี
ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น
ชีวิตชีวา ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
1.2.1 นักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาให้
เกิดประโยชน์ใน
การเรียนการสอน 85
ร้อยละ

85

95

95

95

๖๒
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.3 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
2561 2562 2563 2564 2565
1.3.1 นักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
สถานศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ 72
75
85
85
85
ร้อยละ

1.4 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน/
องค์กรภาครัฐ/
เอกชน

1.4.1นักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชุมชน/องค์กร
ภาครัฐ/เอกชน ให้
เกิดประโยชน์และ
นาความรู้มาปรับ
ใช้ในการดารงชีวิต 75
ได้ ร้อยละ

85

85

85

85

๖๓
18. จากกลยุทธ์ระดับแผนงาน สามารถประมาณการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้ดังตาราง
กลยุทธ์
ระดับ
แผนงาน
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

ปีงบประมาณ
โครงการ
2561

2562

2563

2564

2565

- โครงการพัฒนา
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
คุณภาพวิชาการ
- โครงการนิเทศ
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
ภายใน
- การพัฒนา
49,000 49,000 49,000 49,000 49,000
ศักยภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนา
11,601 11,601 11,601 11,601 11,601
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนา
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
งานทักษะการใช้
ภาษาไทย
- โครงการ
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
พัฒนาการเรียน การ
สอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา
- โครงการพัฒนา
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- พัฒนาการเรียนกา 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500
รสวอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน อาชีพ
ฯ
- ส่งเสริมและพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ทักษะการเรียนรู้ทาง
ศิลปะ
- โครงการพัฒนา
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้

๖๔
กลยุทธ์
ระดับ
แผนงาน

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล
กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

ปีงบประมาณ
โครงการ
2561
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
- โครงการพัฒนา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- พัฒนางาน
ห้องสมุดโรงเรียนปง
พัฒนาวิทยาคม
- โครงการพัฒนา
งานแนะแนว
- โครงการพัฒนา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานการจัดระบบ
บริหารและพัฒนา
องค์กร
- การพัฒนางาน
ธุรการ
- การประสาน
คณะกรรมการขั้น
พื้นฐานสถานศึกษา
- พัฒนางานปฎิคม
- ประเมินงาน
ควบคุมภายในของ
สถานศึกษา
- พัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- โครงการพัฒนา
งานธนาคารโรงเรียน

2562

2563

2564

2565

7,600

7,600

7,600

7,600

7,600

14,000

16,000

16,000

17,000

17,000

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

28,234

28,234

28,234

30,000

30,00

25,000

25,000

30,000

30,000

40,000

15,033

20,000

20,000

20,000

20,000

7,000

7,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3,000

15,000

20,000

40,000

50,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

๖๕
กลยุทธ์
ระดับ
แผนงาน

ปีงบประมาณ
โครงการ
2561
- พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหาร โครงการพัฒนากลุ่ม
งบประมาณ บริหารงาน
งบประมาณ
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- งานแผนงาน
- บริหาร
งบประมาณ
กลุ่มระบบ โครงการพัฒนางาน
ดูแล
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ นักเรียน
นักเรียน โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่ม
ปรับปรุงอาคาร
บริหารงาน
สถานที่และ
อาคาร
สิ่งแวดล้อม
สถานที่
รวมงบประมาณ

2562

2563

2564

2565

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

15,000
15,000
15,000
5,000

15,000
15,000
15,000
5,000

15,000
15,000
15,000
5,000

15,000
15,000
15,000
5,000

15,000
15,000
15,000
5,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
723,468 746,435 754,435 782,201 772,201
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ส่วนที่ 5
การกากับติดตาม ประเมิน และรายงาน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล การดาเนินงานโครงการทุก
ขั้นตอนทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงาน
โครงการประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงกาหนดแนวทางการกากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ดังนี้
1. หลักการ
1. การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลโครงการ มุ่งเน้นการนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้
จากการดาเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
2. การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล เป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสาร ทาความเข้าใจ
เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการดาเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณที่กาหนด
3. ยึดหลักการประเมินตนเองของผู้ ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดึงพลังความ
รับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การกากับติดตามประเมินและรายงานเป็นส่วนประกอบที่ ค ว บ คู่ ไ ป กั บ
การพัฒนางานสู่ความสาเร็จ
2. การกากับ (Monitoring)
1. โรงเรียนจัดระบบการกากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดาเนินการ และงบประมาณ
2. โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ
และสิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสาเร็จของงาน
3. การตรวจสอบ (Auditing)
1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal Quality) โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School
Self Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา
งานและรับการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับการ
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ประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลกาหนด ประเมินเพื่อรับรอง มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามที่โรงเรียนกาหนดไว้ในรอบที่ 4
4. การรายงาน (Reporting)
1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน และสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
2. โรงเรียนจัดทารายงานประจาปี(SAR) เพื่อรายงานภาพรวมของการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งผลสาเร็จ อุปสรรคปัญหาและสิ่ง
ที่โรงเรียนจะดาเนินการต่อไปเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานสาธารณชน ชุมชนผู้ปกครอง ประชาชน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อกากับ ติดตาม ประเมิน รายงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่ง
จะทาให้ทราบผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันนาไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฏิบัติก ารใน
ระยะต่อไป
6. เป้าหมาย
1. ติดตามการดาเนินงานตามกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 – 2565 ทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ
2. รายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ทุกสิ้นภาคเรียนในเดือนตุลาคม
และ มีนาคม
3. สรุปรายงานผลตามกิจกรรม/งาน/โครงการ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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7. วิธีดาเนินการ
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบการกากับติดตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประเมินผลงานโครงการตามแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
ดังต่อไปนี้
ที่

กลุ่มงาน

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้กากับติดตาม
ระดับกลุ่มสาระ/
งาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

2

งานบริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

3

งานบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงาน

4

งานบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงาน

5

งานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน

6

งานบริหารงานอานวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้กากับติดตาม
ระดับฝ่าย
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา

2. จัดทาปฏิทินกาหนดภารกิจกากับติดตามประเมินผลและรายงาน
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กากับ ติดตามและประเมินผล
4. แจ้งทุกฝ่าย งาน กลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทราบ
ถือปฏิบัติ และให้รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาและแบบที่กาหนด
5. ดาเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กาหนด
6. สรุปและรายงานผล

ผู้เกี่ยวข้อง
งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ
งานประกัน
คุณภาพ
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บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กรอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรเข้าใจบทบาทของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
1. บุคลากรภายในสถานศึกษา
1.1 ผู้อานวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรมจัง หวัด เขตพื้นที่
การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจาเป็น
อย่างเป็นระบบ นามากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสาเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพั ฒนาการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาที่ มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี
5) ร่ ว มประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารและร่ ว มระดมพลั ง สมองในการจั ด ท าแผนพั ฒนาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี)และแผนปฏิบัติการประจาปี
6) สนับสนุน อานวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทาแผนพัฒนาการ
จั ด การศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่ มุ่ งคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา(ระยะ 3 - 5 ปี ) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
7) ตรวจสอบ กากับ ติดตาม กระบวนการจัดทาแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของแผนการ
จั ด การศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่ มุ่ งคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา(ระยะ 3 - 5 ปี ) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีนาเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3 - 5 ปี) ต่อไป
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1.2 หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความต้องการจาเป็น
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน
2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความต้องการ
จาเป็น กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จ ของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกาหนดเป้าหมาย/ความสาเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
3) ดาเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ระยะ 3 - 5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญ หาและความต้องการของ
ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจาก
ชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ
2) ร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
2.2 ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครอง
และผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ
2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสาเร็จของสถานศึกษา
กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
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4) ร่วมนาเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป
2.3 หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) นาเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญ หาและความต้องการของ
ท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ
2) ร่วมจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ มุ่ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี
4) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจาปี
5) ร่วมนาเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป
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