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คำนำ 
 

 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4  ฉบับนี้ โรงเรียน
ดอนพุดวทิยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดทำข้ึนเพ่ือตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเปนประจำทุกปเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของผูเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือนำเสนอรายงาน
การจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเผยแพรตอ
สาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 
 โรงเรียนดอนพุดวิทยา หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู 
และ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนดอนพุดวิทยา คณะครู ท่ีไดจัดทำเอกสารฉบับนี้
จนสำเร็จและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหยั่งยืน
กาวหนา บรรลุตามเปาหมายและคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืน ตอไป 
       
 
                    

 นายอนุสรณ  ยุรยาตร 
                                                                            ผูอำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
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บทสรุปสำหรับผูบริหารสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๑21/2 หมูท่ี 2 ถนนโพธิ์พระยา–ทาเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ผูบริหารสถานศึกษา  นายอนุสรณ  ยุรยาตร 
 เบอรโทรศัพท 089-8032115 
 E-mail : sorn_1914@hotmail.co.th 
 จำนวนบุคลากร 28 คน จำแนกเปน ผูบริหาร 1 คน ขาราชการครู 19 คน พนักงานราชการ ๑ คน 
ครูอัตราจาง 2 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ๑ อัตรา เจาหนาท่ีธุรการ ๑ คน แมบาน ๑ คน ลูกจาง
ชั่วคราว 2 คน 
 จำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2564  จำนวน 309 คน  จำแนกเปน มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน  
156  คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 153 คน 
 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนดอนพุดวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
๖ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 156 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 153  คน บุคลากร 28 
คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 

ดานคุณภาพผูเรียน ในชวงปการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สงผลใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ ทางโรงเรียนจึงได
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับสถานการณ วางแผนในการจัด
การศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานท้ังกิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจัด
ภายในสถานศึกษา และไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจำนวน ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียนและ ๒) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไดจัด
กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณของนักเรียน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะหผูเรียน ดานความสามารถในการอานการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ ใชกระบวนการ
จัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสงเสริมความสามารถในการอาน การเขียนการ
สื่อสารและการคิดคำนวณ ดังนี้ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมตอบ
ปญหาออนไลน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) โดยเปดโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใชโปรแกรม 
blooket เรื่อง ฟงกชันตรีโกณมิติ ในหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีการจัด
กิจกรรมวันสุนทรภูออนไลน มีการประกวดเขียนเรียงความ หัวขอ “ความงามตามอักขรา” และแขงขันการพูด
สุนทรพจน หัวขอ “สำเนียงสอภาษา กิริยาชวนมอง” สวนนักเรียนกลุมท่ีอานและเขียนภาษาไทยยังไมคลอง
เสริมดวยกิจกรรมเพ่ือนสอนเพ่ือน จัดทำแบบฝกการอานการเขียนและจัดใหนักเรียนอยูในชุมนุมภาษาไทย 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใชสื่อออนไลนประกอบการเรียนการสอน ประเภทบัตรคำ 
Tongue Twisters และ Run Write and Speak เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำวิจัยเรื่องการใชเครื่องมือตอบโตออนไลนในวิชา
วิทยาศาสตร เพ่ือสรางจูงใจในการเรียนของนักเรียน พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใชกระบวนการสะเต็ม
ศึกษา และทุกรายวิชาท่ีเปนเนื้อหาท่ีนักเรียนตองอาน เชน วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพ 
สงเสริมพัฒนาความสามารถในการอาน และเขียนดวยกิจกรรมการอานเหตุการณ สถานการณ ขาวบทวิจารณ 
บทความแลววิเคราะห และเขียนแสดงความคิดเห็น พัฒนาการอานดวยการอานสื่อท้ังท่ีเปนความเรียง และ
ไมใชความเรียง พัฒนาการเขียน ดวยการเขียนเรื่องราวใกลตัวสวน กิจกรรมท่ีใชพัฒนาการสื่อสารทุกรายวิชา
จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีการระดมสมองอภิปรายรวมกัน และนำเสนองานหนาชั้นเรียนสวนการพัฒนาการ
สื่อสาร ใชกิจกรรมในหองเรียน โดยฝกฟงจากสื่อจริงท่ีหาไดจาก YouTube 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา โรงเรียนดอนพุดวิทยา พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมีกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
อยูในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูของทุกกลุมสาระ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีสถานการณให
นักเรียนฝกการคิดวิเคราะห ท้ังจากการอานขอมูล การฟงขอมูล การชมวิดีทัศน การใชสถานการณจำลอง การ
ชมขาวสถานการณจริง ใหนักเรียนไดมีการอภิปรายรวมกันระดมสมองแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น คิดแกปญหา
รวมกัน ครูผูสอนใชคำถามกระตุนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน นอกจากนี้กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาหวันสุนทรภูและวันภาษาไทยแหงชาติ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมตอบปญหาออนไลน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) โดย
มอบหมายใหนักเรียนเปนผูดำเนินการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีกิจกรรมการต้ังโจทยปญหา คิดแก
โจทยปญหาและเสริมดวยกิจกรรมแกโจทยปญหา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมในหองเรียน
ดวย STEM จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร และใหนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบปญหาวันสำคัญ กิจกรรมสงเสริมกลุมสาระการงานอาชีพ จัด
กิจกรรมการออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมวัน
(ปใหมจีน) และหลังจัดกิจกรรมนักเรียนแตละหองจัดหาความรู นำเสนอและรวมกันตกแตงปายนิเทศ กิจกรรม
การเรียนการสอน Active Learning นักเรียนไดเรียนรูผานเกมผานกิจกรรมใชกิจกรรมกลุมและตองใชทักษะ
การคิดการแกปญหารวมดวยกิจกรรมท่ีทำรวมกันทุกกลุมสาระ 

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรมโรงเรียนดอนพุดวิทยา D.P.W. MORAL MODEL สงเสริมให
นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยจัดใหนักเรียนทำชิ้นงานผานกิจกรรม กิจกรรมการประกวด
การประดิษฐของกลุมสาระการเรียนรู เชน การประดิษฐชุด Recycle โดยนักเรียนตองนำเสนอขอมูลวัสดุท่ีใช
ทำและประโยชนของชุด การประดิษฐเครื่องบินพลังยาง การออกแบบการพับเครื่องรอนกระดาษใหบินนานบิน
ไกล ประดิษฐจรวดขวดน้ำ กิจกรรมหุนยนต ชุมนุม 3D Engineering Design สรางนวัตกรรมผานโครงงาน
วิทยาศาสตร 

๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนดอนพุดวิทยา พัฒนา
ความสามารถของนักเรียน ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการสืบคนขอมูล
โดยใชอินเตอรเน็ต จัดทำแหลงเรียนรูผาน QR Code กิจกรรมการแขงขันวาดภาพโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมออกแบบแผนพับโฆษณาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร กิจกรรมการสรางแบบทดสอบ 

ง 
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Online โดยใช Google Form การเรียนออนไลนผาน Application : Facebook, Line, Meet, Zoom และ 
Google classroom ในโครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนสามารถสืบคนความรู 
ไดหลากหลายรูปแบบ เชน ขอความรูปภาพมัลติมีเดีย สามารถบันทึกขอมูลจากการสืบคนการสงขอมูล สงไฟล
งานการเรียนรู สื่อสารดวย Application ตางๆ เลือกใชไดอยางเหมาะสมปลอดภัย และการบริหารขอมูล 
website โรงเรียนอยางเปนระบบ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดอนพุดวิทยา กำหนดใหทุกกลุมสาระ
การเรียนรู จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผานการ
วิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด หาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และตองพัฒนาผูเรียน
จากการเรียนการสอนในหองเรียนและจากผลการสอบ O-NET ใหทุกกลุมสาระการเรียนรู วางแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปน
เลิศ เพ่ือสงเสริมศักยภาพของนักเรียนกลุมเกง โดยการสอนเสริม และฝกซอมกิจกรรมตามรายการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการของหนวยงานตางๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในดาน
ความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารตามท่ีกลาวมาแลว ซ่ึงคณะครูโรงเรียนดอนพุดวิทยาไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในรายวิชาของ
ตนเอง โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และเนนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning อีกท้ังพัฒนากระบวนการ
วัดผลในสวนของ Formative Assessment การประเมินระหวางเรียน การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเปน
ระยะ เพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ ยังจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
นักเรียนสูการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยสอนเทคนิคหลักการนำความรูท่ีเรียนมา ไปใชในการวิเคราะหคำถาม และ
การวิเคราะหตัวลวง และหาคำตอบท่ีถูกตอง นอกจากนี้ยังสงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เขารวม
โครงการติวออนไลนโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม.สระบุรี อีกดวย 

๖) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โรงเรียนดอนพุดวิทยา เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง กลุมนักเรียนท่ีมาเรียนสวนมากมีความสามารถดานการเรียนวิชาสามัญไมดีเทาท่ีควร โรงเรียนจึง
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการทำงานเพ่ือเตรียมนักเรียนสูการประกอบอาชีพ หลังจบหลักสูตรโดยการเปด
หลักสูตรรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๔ แผนการเรียนชาง
อุตสาหกรรม รวมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ประสบการณท่ีเกิดจากการฝกประสบการณตางๆ ของ
นักเรียนลวนเปนการเพ่ิมพูนทักษะในการทำงานจนเกิดเปนความชำนาญ และสามารถนำไปสรางรายได
ระหวางเรียนได 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด โรงเรียนดอนพุดวิทยา กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว ๘ ประการ เชนเดียวกับท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได
กำหนดไว โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคไวอยางหลากหลายกิจกรรมท่ี
นักเรียนทำเปนประจำทุกวัน ไดแก กิจกรรม ๕ ส ในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง กอนกิจกรรมหนาเสาธงเพ่ือสงเสริม
ความมีจิตสาธารณะ และรักสถาบัน กิจกรรมหนาเสาธงท่ีใหนักเรียนไดระลึกถึงท้ัง ๓ สถาบันอัน ไดแก ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย กิจกรรมระดับชั้นกอนเรียน ครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมพบกัน
กอนกลับบาน เพ่ือสงเสริมความมีระเบียบวินัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือ

จ 
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สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคท้ัง ๘ ประการ ไดแก นักเรียนเขารวมพิธีรักถึงความสำคัญยังใหนักเรียนทุก
คนไดรวมบำเพ็ญประโยชนพัฒนาพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน การสงเสริมความเปนผูใฝเรียนรู กิจกรรมจิตอาสาของ
นักเรียนกลุมจิตอาสาและรด. จิตอาสาสงเสริมใหนักเรียนชวยครูเตรียมงานและดำเนินงานในกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ รวมท้ังการตอนรับผูมาเยือนโรงเรียนโครงงานคุณธรรมประจำหองเรียนท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิด
พฤติกรรมอันดี 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนดอนพุดวิทยา แบงโครงสรางการบริหารงาน เปน 
๔ กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารงานวิชาการ   กลุมบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล  กลุมบริหารงานท่ัวไป 
และกลุมบริหารกิจการนักเรียน ดำเนินการบริหารการทำงานแบบการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพตามวงจร PDCA : 
DEMING CYCLE (วงจรคุณภาพ) โดยโรงเรียนดอนพุดวิทยา ใชรูปแบบความคิด Model การบริหาร

สถานศึกษาสูการปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ D.P.W. MORAL MODEL ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
จนประสบผลสำเร็จ มีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจนในดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ี
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ทางดานวิชาชีพ ตามความตองการ
ของครู และสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนดอนพุดวิทยา โดยประเมินภาพความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีโรงเรียน
กำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร และ
ผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามีการ
บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความตองการ มีสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โรงเรียนไดมอบหมายใหทุกกลุมสาระ
การเรียนมีการประชุมเพ่ือทบทวนผลการจัดการเรียนรู และการใชหลักสูตรและทำการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-๑๙) โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ มีการสำรวจความพรอม
ของนักเรียนและผูปกครอง รวมท้ังบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนออนไลน พัฒนาครูใหมีความสามารถ
ในการสอนแบบออนไลน แตยังตระหนักถึงการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ พัฒนาทักษะ
การคิด และการนำไปสูการปฏิบัติในชีวิตจริง ครูมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีความตั้งใจ มุงม่ันใน
การพัฒนาการสอนยางเต็มกำลังความสามารถ มีความรักในองคกร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมการ

ฉ 
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เรียนรูท่ีหลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสำคัญผานกิจกรรม ใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด การปฏิบัติจริง มี
การใชวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อและเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง สถานศึกษามีครูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูและสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด อีกท้ัง
สถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิค วิธีการสอน ท้ังภายใน และภายนอกองคกร มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรูอยางเปนรูปแบบ 
ทำใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยพัฒนาผูเรียน มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็น
ภาพความสำเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียน
ผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ใหนักเรียนนำความรูไประยุกตใชในชีวิตประจำวันได มีแผนการจัดการ
เรียนรู และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหนักเรียนไดฝกทักษะ ไดแสดง
ความคิดเห็น ไดแสดงออก เปนผูสามารถสรุปองคความรู นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต
ได รวมท้ังนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ี
หลากหลาย ครูรวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีข้ันตอน ใช
เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสม พรอมท้ังนำผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอน
รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (PLC) เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน   
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี 121/2 หมู 2 ถนนโพธิ์พระยา–ทาเรือ ตำบลดอนพุด อำเภอดอน
พุด  จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร  

โทรศัพท 036-385030 โทรสาร 036-385030  
E-mail : donput11@gmail.com   
website : http://www.donphutwitthaya.ac.th  
เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1019600312 
 

วิสัยทัศน  
     ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา เนนคุณคาความเปนไทย ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

พันธกิจ  
 ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนดวยระบบคุณภาพ 
 ๒. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู 
 3. พัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศทางวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา มีความกาวหนาทางความคิด  
สามารถผลิตงานอยางสรางสรรคและรวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
 4. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานความเปนไทยและปฏิบัติตนตาม
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีภูมิทัศนสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภค สื่อ วัสดุ อุปกรณ  แหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 
 6. สงเสริมผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เอกลักษณของโรงเรียน : มารยาทงาม 
 

อัตลักษณของโรงเรียน : ยิ้ม ไหว อยางไทย 
 

คติพจน   : คุณภาพ ควบคู คุณธรรม 
 

สีประจำโรงเรียน  : เหลือง-มวง 
 

ตนไมประจำโรงเรียน : ตนพุด     หมายถึง บริสุทธิ์ 
ชื่อสามัญ  :  พุด 
ชื่อวิทยาศาสตร  :  Gardenia jasminoides Ellis. 
ชื่อวงศ   :  Rubiaceae 
ชื่ออ่ืน   :  พุดซอน พุดใหญ  พุดจีน แคถวา  เคดถวา 

1 
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๑.๒ ขอมูลบุคลากรของโรงเรียน 
 ๑) จำนวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต่ำกวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ผูอำนวยการ 1 0 0 1 
ครูผูสอน 19 0 15 4 
พนักงานราชการ 1 0 1 0 
ครูอัตราจาง 4 0 4 0 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 4 4 0 0 

รวม 2๙ 4 20 5 
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
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2) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
ภาคเรียนท่ี 1 

 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

 

จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 1 ๕  ชม./สัปดาห 
2. ภาษาไทย 2 17 ชม./สัปดาห 
3. คณิตศาสตร 3 14 ชม./สัปดาห 
4. วิทยาศาสตร 6 16 ชม./สัปดาห 
5. สังคมศึกษาฯ 2 29 ชม./สัปดาห 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 21 ชม./สัปดาห 
7. ศิลปะ 1 21 ชม./สัปดาห 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 13 ชม./สัปดาห 
9. ภาษาตางประเทศ 3 19 ชม./สปัดาห 

รวม/เฉลี่ย 22 - 
 

 ภาคเรียนท่ี ๒  
 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 
 

จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 1 ๕  ชม./สัปดาห 
2. ภาษาไทย 2 17 ชม./สัปดาห 
3. คณิตศาสตร 2 22 ชม./สัปดาห 
4. วิทยาศาสตร 6 15 ชม./สัปดาห 
5. สังคมศึกษาฯ 2 31 ชม./สปัดาห 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 19 ชม./สัปดาห 
7. ศิลปะ 1 23 ชม./สัปดาห 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 14 ชม./สัปดาห 
9. ภาษาตางประเทศ 3 18 ชม./สัปดาห 

รวม/เฉลี่ย 21 - 
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1.3 ขอมูลนักเรียน 
 ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 33 21 54 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 26 19 45 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 35 38 73 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 6 94 78 172 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 31 27 58 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 1 16 30 46 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 1 15 18 33 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 62 75 137 
รวมท้ังส้ิน 10 156 153 309 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน 

จำแนก นักเรียนชาย หญิง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
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ผูอำนวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมบริหารงานทั่วไป 

 
   

 กลุมบริหารงานงบประมาณ 

และบุคคล 

กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงาน 

กิจการนกัเรียน 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานวัดผลประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 
3. งานพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมและ 
    แหลงเรียนรู 
4. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู/PLC 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
6. งานแนะแนวและรับนกัเรียน 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
9. งานกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
10. งานทะเบียนนักเรียน 
11. งานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
12. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
13. สะเต็มศึกษา 
14. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

 

 

 

 

 

1. งานบริหารการเงินและบัญชี 
2. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
3. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา 
4. งานวินัยและรักษาวินยั 
5. งานสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 
6. งานเสริมสรางประสิทธิภาพ และ 
    พัฒนาบุคลากร 
7. งานสวัสดิการภายในโรงเรียน 
8. งานสารบรรณ 
9. งานตรวจสอบ/ควบคุมภายใน 
10. งานแผนงานและโครงการ 
11. งานสำนักงานผูอำนวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานอาคารสถานทีแ่ละพัฒนา 
    ส่ิงแวดลอม 
2. งานประชาสัมพันธและชุมชน 
3. งานอนามัยและสงเสริมสุขภาพ  
    นักเรียน 
4. งานโสตทัศนูปกรณ 
5. งานหองสมุดและภูมิปญญาทองถิ่น 
6. งานโภชนาการและสวัสดิการนักเรียน 
7. งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
8. งานระบบเครือขายเทคโนโลยี และ 
    สารสนเทศ 
9. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
10. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
11. งานสถานศึกษาพอเพยีง 
12. งานธนาคารโรงเรียน 
 
 

 
 
 

 

1. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. งานสงเสริมประชาธิปไตยและ 
    สภานกัเรียน 
3. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยา  
   เสพติดและอบายมุข 
5. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 
6. งานสงเสริมความประพฤติและ 
   ระเบยีบวินยันักเรียน 
 
  
 
 

ชมรมศิษยเกาโรงเรียนดอนพุดวิทยา 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
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นโยบายการบริหารสถานศึกษา D.P.W MORAL MODEL 
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๑.๔ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน  
       รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตละรายวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป ปการศึกษา 
2564  

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
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๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
๑) คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน  
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 45.96 19.44 27.14 24.38 
คะแนนเฉลี่ยระดับ จังหวัด ๕๓.๐๓ ๒๓.๗๘ ๓๐.๙๙ ๓๑.๐๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2564 
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และรอยละของผลตาง
ระหวาง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

รายวิชา ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง 

(- , +)  

ภาษาไทย 48.00 45.96 - 2.04 
คณิตศาสตร 17.87 19.44 + 1.57 
วิทยาศาสตร 30.03 27.14 - 2.89 
ภาษาอังกฤษ 30.17 24.38 - 5.79 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระดับ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
๑) คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียน  
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศกึษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 37.68 14.76 27.15 34.59 20.21 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๘.๔๘ ๒๒.๘๕ ๓๐.๑๕ ๓๘.๔๕ ๒๘.๘๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2564 
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และรอยละของผลตาง
ระหวาง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

รายวิชา ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
ร้อยละของผลต่าง 

(- , +)  

ภาษาไทย 34.57 37.68 + 3.11 
คณิตศาสตร 18.82 14.76 - 4.06 
วิทยาศาสตร 28.52 27.15 - 1.37 
สังคมศึกษา 30.14 34.59 + 4.45 
ภาษาอังกฤษ 22.07 20.21 - 1.86 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ ระดับ มัธยมศกึษาปท่ี 6 
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๑.๖ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
เนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ โรงเรียนไดจัดการ

เรียนการสอนแบบ On-line และ On-hand เปนหลัก รวมท้ังตองปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษา จึงงดการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด ๒3 หอง แบงเปน 
๑) หองสมุดมีขนาด ๑๖๘ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในหองสมุดท้ังหมด 1,4๐๐ เลม การสืบคน

หนังสือและการยืม – คืน จดบนัทึกในสมุดการยืมคืนหนังสือ จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุด ในปการศึกษานี้ 
เฉลี่ยคิดเปน ๕๐ คน/วัน  

หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด ๒3 หอง แบงเปน  
หองปฏิบัติการ ๑๔ หอง ไดแก  

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   ๔  หอง  
หองปฏบิัติการทางภาษาตางประเทศ  ๑  หอง  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ๒  หอง  
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร   ๔  หอง  
หองจรยิธรรม     ๑  หอง  
หองศิลปะ     ๑  หอง  
หองปฏิบัติการภาษาไทย    ๑  หอง  

หองปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ 9 หอง ไดแก  
หองกลุมบริหารงานวิชาการ   ๑  หอง  
หองกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  ๑  หอง  
หองกลุมบริหารงานงบประมาณและบุคคล ๑  หอง  
หองคณิตศึกษา     ๑  หอง  
หองผูอำนวยการ    ๑  หอง  
หองพยาบาล     ๑  หอง  
หองพลานามัย     ๑  หอง  

   หองประชุม    ๑  หอง 
   หองประชุม    ๑  หอง 

๒) พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก  
หองประชุมบริเวณดานลางอาคาร 1 
หองสมุด 
หอประชุมโรงเรียน  
บริเวณดานหนาอาคาร 2 
หองปฏิบัติการตาง ๆ 
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๓) คอมพิวเตอร จำนวน 48 เครื่อง  
               ใชเพ่ือการเรียนการสอน 48 เครื่อง ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 5 เครื่อง จำนวน
นักเรียน   ท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน งดการใชหองเนื่องจากชวงสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) 

๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน/ช่ือแหลงเรียนรู สถิตกิารใชจำนวนครั้ง/ป 
๑. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  18 
๒. หองปฏิบัติการเคมี 18 
3. หองปฏิบัติการฟสิกส 18 
4. หองปฏิบัติการทางภาษา 18 
5. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  18 
6. ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 10 
7. ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 18 
8. หองภูมิปญญาไทย 10 
9. หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 90 
10. อุทยานการเรียนรูภูมิปญญาไทย 5 
11. สวนภูมิรักษ 90 
12. หองดนตร ี 18 
13. หองจรยิธรรม 18 
14. หองประชุมเพชรมงกุฎ 7 
15. อาคารโดมเอนกประสงค 90 
 

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน/ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใชจำนวนครั้ง/ป 
1. วัดดอนพุด 1 
2. วัดดอนทอง 4 
3. วัดหนองมน 1 
4. วัดหนองกะทะ 1 
5. วัดไผหลิว 1 
6. สระบุรีเทคนิคคอนกรีต 1 
7. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  1 
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๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ใน
ปการศึกษาท่ีรายงาน 

ท่ี ช่ือ-สกุล ใหความรูเรื่อง 
1. นายประจวบ  โพธิ์พืช ความสามารถดานดนตรีไทยประเภท อังกะลุง  ระนาด และเครื่อง

ดนตรีอ่ืนๆ 
2. นางสาวสมใจ  จันทรเงิน มีความสามารถดานงานหัตกรรม  ประดิษฐ  เชน  ดอกไม  ใบตอง  

เย็บผา  พานพุมและอ่ืนๆ 
3. นายธนบดี  เชื่อมขุนทด มีความสามารถดานศิลปะการปองกันตัวทุกประเภท 
4. นางสายสรอย  ภมร งานจักสานไมไผประเภทฝด กระจาด ตะกรา  อ่ืนๆ 
5. นายประยุทธ  ผดุงไพร สงเสริมการรวมกลุมปลูกพืชผัก  พืชสมุนไพรชนิดตางๆ  ปลอด

สารพิษใหความรูแกชุมชน 
6. นายม่ัง  ภมร มีความรูดานการใชสมุนไพรรักษาโรคจากสัตวมีพิษ  พน เปา 
7. นางสาวลำพูน  อำมะฤทธิ ์ มีความสามารถในการทำทองเหลือเปนรูปตางๆ เชน แจกัน ขัน 

พระพุทธรูป 
8. นางสงา  หินหนูแกว ประดิษฐดอกไมจันทร จักสานไมไผ 
9. นางอรพรรณ พันธแกว สาธิตการจับงู และประกอบอาหารจากงูและอาหารปา 

10. พระมหาวีรชัย ฐานิสสโร งานผูกผาประดับงานอาคารสถานท่ี 
11. นางยุพิน ทองจุล ยางปลาทุกชนิด 
12. นายเกรียงศักดิ์  รอดเรือง การทำกลวยฉาบ 
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สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายระดับ
คุณภาพดีเลิศ ทุกมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกำหนด จำนวน 3 มาตรฐาน 
สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนท่ีกลาววา “ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  เนนคุณคา
ความเปนไทย ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจำป ซ่ึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง 
 จากการดำเนินงานดังกลาว สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานและคาเปาหมายท่ีกำหนด แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังตาราง 
 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2564 

ท่ี 
มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2564 
คา 

เปาหมาย 
ผล 

การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 75.83 79.85 ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 71.66 75.81 ระดับดีเลิศ 
   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด 
       คำนวณ 

70.00 76.30 ระดับดีเลิศ 

- มีความสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสาร 
    ภาษาไทย 

70.00 77.32 ระดับดีเลิศ 

- มีความสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสาร 
    ภาษาตางประเทศ 

70.00 77.32 ระดับดีเลิศ 

       -  มีความสามารถในการคิดคำนวน 70.00 75.19 ระดับดเีลศิ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
         อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

70.00 75.65 ระดับดีเลิศ 

     3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 72.00 75.91 ระดับดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร 72.00 79.71 ระดับดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 50-70 ข้ึนไป 67.66 ระดับดี 
     6) มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 72.00 77.20 ระดับดีเลิศ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 80.00 83.89 ยอดเย่ียม 
     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 80.00 81.24 ยอดเยี่ยม 
     2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 80.00 84.06 ยอดเยี่ยม 
     3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 89.67 ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสงัคม 80.00 80.58 ยอดเยี่ยม 
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ท่ี 
มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา 2564 
คา 

เปาหมาย 
ผล 

การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
2.1 การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด    
      ชัดเจน 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดบัดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดเีลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ 
      เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ 
      และการจัดการเรียนรู 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
                  เปนสำคัญ 

72.00 77.53 ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

72.00 79.24 ระดับดีเลิศ 

3.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 72.00 75.80 ระดับดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 72.00 76.19 ระดับดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมา 
      พัฒนาผูเรียน 

72.00 77.86 ระดับดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา 
      และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

72.00 78.57 ระดับดีเลิศ 

รวม 3 มาตรฐาน 73.92 78.69 ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖4                                         
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               สะอาด  สามัคคี ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

 
  
 
             

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน   
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
๑. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไดดำเนินการพัฒนาโดยจัดทำโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของโรงเรียนท่ีวา “ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา เนนคุณคาความเปนไทย 
ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวยโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โครงการพัฒนาการเรียนรูสะเต็มศึกษา โครงการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน โครงการหองสมุดมีชีวิต โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการสงเสริม
ความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน  โครงการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  โครงการ
เดินทางไกลและการอยูคายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี  โครงการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรู  โครงการพัฒนา
นักเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครูผูสอนจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน โดยการสรางนวัตกรรม
การบริหารจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และเปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณ โดยมี
การจัดการเรียนรูในรูปแบบผสมผสานท้ัง On-site เรียนท่ีโรงเรียน โดยมีมาตรการเฝาระวังตามประกาศของ
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) On-air เรียนผานมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ DLTV On-demand เรียนผานแอปพลิเคชัน
ตางๆ On-line เรียนผานอินเตอรเน็ต และ On-hand เรียนท่ีบานดวยเอกสาร เชน หนังสือ แบบฝกหัด ใบ
งาน พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอน ใหตรงตามศักยภาพผูเรียนและสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล 
ผูเรียน สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต และสัญญาณ Wifi มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ดวยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย นอกจากนี้ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการกำหนดโครงการกิจกรรม เชน โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและวิถีชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุม
ผูปกครองนักเรียน ออนไลน งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมคัดกรองยาเสพติด เปนตน 
 

๒. ผลการดำเนินงาน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

   ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
 - นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทยในระดับดีเลิศข้ึนไป ตาม
เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
 - นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีเลิศข้ึนไป ตามเกณฑ
การประเมินของสถานศึกษา 
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 - นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคำนวณ ในระดับดีเลิศข้ึนไป ตามเกณฑการประเมิน
ของสถานศึกษา 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา 

- นักเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปญหาในระดับดีเลิศข้ึนไป  

 ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
- นักเรียนรอยละ 72 มีผลงานจากการทำโครงงาน สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบายหลักการ  

แนวคิดข้ันตอนการทำงาน และปญหาอุปสรรคของการทำงานได 
 ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  - นักเรียนรอยละ 72 มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยี
ระดับ 3.0 ข้ึนไป สามารถสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตเรียนรูจากคอมพิวเตอรในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเพ่ือเปนแหลงสืบคน หาความรูในดานจัดการเรียนรู และเปนสื่อการเรียนการสอน ใหกับผูเรียน
อยางสะดวกรวดเร็ว ไดแก การเรียนรูจากหองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การเรียนรูจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูจาก QR Code บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนออนไลน สื่อการสอนจากคุณครูท่ีติด
ภายในหองเรียนและบรเิวณรอบโรงเรียน 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละรายวิชา

ในระดับ ๓ ข้ึนไป 
 - ภาษาไทย    รอยละ ๔8.97 - คณิตศาสตร   รอยละ ๕1.33  
 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รอยละ ๕7.19 - สังคมศึกษา   รอยละ 61.56  
 - สุขศึกษาและพลศึกษา  รอยละ 65.01 - ศิลปะ    รอยละ 75.50  
 - การงานอาชีพ   รอยละ ๖8.26 - ภาษาตางประเทศ  รอยละ 47.03 
 ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

 - นักเรียนรอยละ 72 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในระดับดีเลิศข้ึนไป 
ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 - นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑการประเมินของ 

สถานศึกษา  
 - ผูเรียนทุกคนมีความรับผิดในการทำเวรประจำวัน บริเวณเขตท่ีรับผิดชอบทุกเชา  
 - ผูเรียนทุกคนมีวินัยในการเขาแถวเปนระเบียบ การแตงกายเรียบรอย  
 - ผูเรียนทุกคนมีจิตอาสาชวยงานคุณครูทุกคน  
 - ผูเรียนทุกคนมีความรักชาติ เขาแถวเคารพธงชาติทำกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชา หากเก็บ
สิ่งของของเพ่ือนไดก็จะนำมาแจงคุณครูใหประกาศหาเจาของทุกครั้งไป 
 ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

- นักเรียนรอยละ 80 เขารวมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และทองถ่ินอยางนอย 4 ครั้งตอป 
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 - นักเรียนรอยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรักและความภูมิใจในความเปนไทย ตามเกณฑ 
การประเมินสถานศึกษา 

 - นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ขอท่ี 7 รักความเปนไทย ใน 
ระดับดีเลิศข้ึนไปตามเกณฑการประเมินสถานศึกษา  
 - ผูเรียนทุกคนรวมกิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติทุกเชา  
 - ผูเรียนรวมกันปลูกตนไมในโรงเรียนและท่ีสาธารณะประโยชนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน รวม 
กิจกรรมประเพณีไทย เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง วันข้ึนปใหม เปนตน 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 - นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินการเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการยอมรับและการอยู 

รวมกันบนความแตกตางระหวางบุคลในดาน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ในระดับดีเลิศ  
 - ผูเรียนทุกระดับชั้นรวมกันสรางกติกาขอตกลงประจำหองเรียนและเวรประจำวัน  
 - ผูเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในและกีฬาสหวิทยศึกษาในเครือขาย  

๔) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
 - นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินดานสุขภาวะทางรางกาย ในระดับดีเลิศข้ึนไปตามเกณฑ 
การประเมินของสถานศึกษา 

     - นักเรียนรอยละ 80 มีผลการประเมินดานจิตสังคม และไดรับบริการการใหคำปรึกษา  
  - ผูเรียนทุกคน มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพรางกาย  

ผูเรียนมีความสามารถ และทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ และผานการ
เกณฑการประเมินตามระดับชั้น สามารถเลาเรื่องจากการบันทึกความรูได นำเสนอผลงาน/รายงานกลุมหนา
ชั้นเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหาได มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามคาเปาหมาย ท่ี
โรงเรียนกำหนดไวทุกกลุมสาระการเรียนรู และสงผลใหผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET ) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เพ่ิมข้ึน ๑ รายวิชา ไดแก รายวิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน รอยละ 1.๕7 และผลการ
ทดสอบระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ึน ๒ รายวิชา ไดแก รายวิชา
ภาษาไทย เพ่ิมข้ึน รอยละ 3.11 และรายวิชาสังคมศึกษา เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.45 
 

3. จุดเดน  
     โรงเรียนดอนพุดวิทยา จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ตามความสามารถและความแตกตางอยาง
หลากหลาย มีกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผูเรียน และความถนัด สามารถสรางงาน สรางอาชีพใหกับ
ผูเรียน มีครูครบตามสาขาวิชาเอก กำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจไวชัดเจน สอดคลองกับ วัตถุประสงค
ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาล ตนสังกัด และบริบทของโรงเรียนตามความตองการ
ของชุมชน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถตรงตามความถนัด ใหเปนชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในเรื่องอาคารสถานท่ี มีแหลงเรียนรู มีท่ีพักผอน
หยอนใจ รมรื่น มีหองปฏิบัติการตางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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๔. จดุควรพัฒนา  
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนสามารถลงมือทำงานไดดวยตัวเอง เปดโอกาส ใหผูเรียน
แสดงออกอยางเหมาะสม ท้ังทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และการสงเสริมผูเรียนดานอาชีพ โดยใชสื่อดาน
เทคโนโลยีและสื่อทางธรรมชาติใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
    2. กำหนดแผนพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการสถานศึกษา นำมาพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
   3. พัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ใหสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาและในดานสุขภาพอนามัย เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะทางดาน
รางกายตามเกณฑมาตรฐาน สงเสริมใหเด็กรักการออกกำลังกายควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และใหมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบและ
เขมแข็ง  
 ๔. จัดกิจกรรม/โครงการอยางหลากหลายเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกับผูอ่ืน และลงมือ
กิจกรรมตางๆ ปฏิบัติดวยตนเอง ตลอดจนปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต ยอมรับผิดเม่ือตนเองกระทำความผิด มี
น้ำใจ เอ้ือเฟอ แบงปนชวยเหลือผูอ่ืน ปฏิบัติดวยตนเองทุกครั้งจนเปนนิสัย 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดอนพุดวิทยา ใชรูปแบบการบริหารการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพตามวงจร PDCA : DEMING  
CYCLE (วงจรคุณภาพ) มีกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารจดัการความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา โรงเรียนดอนพุดวิทยา “D.P.W. Moral Model” เปนรูปแบบการบริหารจัดการความเปนเลิศ ดวย
สื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัย และความมุงม่ันตั้งใจ ภายใต “คุณภาพ ควบคู คุณธรรม”  เปนแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนสูความเปนสากลในดานการจัดการศึกษา โดยเนนสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยทางการศึกษา รวมกับ 
คุณธรรม และการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน และบุคลากร ภายใตวิสัยทัศนของ
โรงเรียนท่ีวา “ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา เนนคุณคาความเปนไทย ภายใตปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” บนแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System thinking) การบริหาร
จัดการสถานศึกษา (School Management) ซ่ึงใชในการวิเคราะหสถานศึกษา และออกแบบองคกรจัดการ
คุณภาพเชิงระบบในระบบยอยตางๆ ของสถานศึกษา แนวคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategic thinking) ใชในการ
วางแผนในการประกันคุณภาพ (QA) และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและ
เปาหมายขององคกร และแนวคิดการเรียนรูและทำงานเปนทีม (Team Learning) องคประกอบของการ
บริหารจัดการความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดย
ทุกฝายมีสวนรวมยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงพัฒนาผูเรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาและการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
   การดำเนินการข้ันตอนกระบวนการพัฒนานวัตกรรม การบริหารความเปนเลิศ มีการจัดการวิเคราะห 
สภาพปญหา ผลการจัดการศึกษา โดยการศึกษา ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา และ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือวางแผน รวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของ
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สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ัง
จัดหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกำหนดไวมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ 
ดำเนินงาน มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผูบริหารไดทำขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และ
สถานศึกษา ดวยประเด็นท่ีทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษาของตำแหนง ผูบริหาร
สถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนามากข้ึน คือ เรื่อง การพัฒนาหองเรียนออนไลนใหมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานสากล ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนดอนพุด
วิทยา ซ่ึงเปนท่ีม่ันใจ และชัดเจนถึงการพัฒนาท่ีจะมุงสูการบริหารจัดการความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนดอนพุดวิทยา “D.P.W. Moral Model” และนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน ตอไป 
 

๒. ผลการพัฒนา  
การบริหารจัดการความเปนเลิศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดอนพุดวิทยา “D.P.W. Moral 

Model” เปนรูปแบบการบริหารจัดการความเปนเลิศ ดวยสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัย และความมุงม่ันตั้งใจ 
ภายใต “คุณภาพ ควบคู คุณธรรม”  มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ  

๒.๑ สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนว
ทางการปฏริูปตามแผนการศึกษาชาติ  

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ สอดคลองกับการ
พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู เชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชไดดำเนินการอยางเปน
ระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู  

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง กับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดย 
ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนา และรวมรับผิดชอบ  

๒.๔ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เปนระบบ และตอเนื่องเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

๒.๕ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร และการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

๒.๖ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากเครือขายอุปถัมภสงผล 
ใหสถานศึกษามีสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  

๒.๗ ขอสนับสนุนงบประมาณ จากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีมีคุณภาพ  
๒.๘ สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการพัฒนาครู พัฒนาวิชาชีพ เพ่ือนำมา 
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ใชในการจัดการเรียนการสอนมุงสูผูเรียนมีคุณภาพ  
๒.๙ สงเสริมการสรางขวัญและกำลังใจเพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ 

กำลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี  
 

๓. จุดเดน  

 โรงเรียนดอนพุดวิทยา มีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ไดใชเทคนิคการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เปนตน เนน
การมีสวนรวมในการทำงานในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตาม 
หลักสูตรโรงเรียนดอนพุดวิทยา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และแนวทางแกไขรวมกับทุกฝายไดอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน 
 

๔. จุดควรพัฒนา  
 1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดี
ข้ึนกวาเดิม 

2 . โรงเรียนมีแผนพัฒนาครูเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการจัดทำผลงานและแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหมีหลากหลาย และการประเมินพัฒนาการของผูเรียนไดอยางเหมาะสม โดยสงเสริม
ใหครูเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถสงเสริมพัฒนาการดานความสามารถของ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย  
 3. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดเขารับการพัฒนาตนเปนประจำตลอดปการศึกษา และนำความรูท่ีไดมา
พัฒนาตนเองและขยายผลใหกับเพ่ือนครูเพ่ือนำใชในการจัดประสบการณสำหรับพัฒนาผูเรียน มีการนำ
ผลการวิจัยและผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา   
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศึกษา โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก การเรียนรูแบบโครงงาน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผูเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถ
นำไปจัดกิจกรรมไดจริง ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูนำเสนอ
ผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสให ผูเรียน ไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
ครูผูสอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
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และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใช
พัฒนาการเรียนรู ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมท้ังใหขอมูล
ปอนกลับเพ่ือนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยครูมีการติดตามนักเรียนเปนรายบุคคล 
การเยี่ยมบานนกัเรียน การมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีเรียนดีและนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ การ
ติดตามผลการเรียน การรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบ การประสานความรวมมือกับผูปกครองเปน
ระยะ และการประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และครูมีการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซ่ึงกันและกันและจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย 
 

๒. ผลการดำเนินงาน  
 โรงเรียนดอนพุดวิทยา มีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีระบบตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียนกิจกรรมอยางหลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  
       - ครูมีแผนการจัดการเรียนรู และ Course Syllabus เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

      - มีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยเนนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพ่ือ
ฝกใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะท่ีจำเปนสำหรับการเรียนรูของแตละกลุมสาระ รวมท้ัง
ทักษะการดำรงชีวิตและทักษะอาชีพใหแกนักเรียน เชน กิจกรรมแปรรูปอาหารจากพืชในโรงเรียน กิจกรรม
แปรรูปขยะจากขวดพลาสติก กิจกรรมทำน้ำยาลางจาน กิจกรรมทำเครื่องหอมสมุนไพร กิจกรรมการทำปุย
หมักชีวภาพ  

๒.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
      - จัดทำสื่อท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ท้ังสื่อท่ีผลิตเอง สื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดการ

เรียนรูในชัน้เรียน เชน สื่อกระดาษทำมือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส DLIT NEW DLTV ในการจดัการเรยีนการสอน  
      - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี และกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูดานการสราง

อาชีพในชุมชุน จากแหลงประกอบการในทองถ่ิน 
๒.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
      - จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแก มุมนำเสนอผลงานท่ีภาคภูมิใจของนักเรียน มุมสื่อการ

เรียนรู จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีมุมหนังสือ ปายนิเทศเนื้อหาท่ีเปนปจจุบันนาสนใจและสวยงาม มีการรวม
สรางกติกาและขอตกลงในชั้นเรียน/เวรประจำวัน รวมกันระหวางครูและนักเรียน 

      - โรงเรียนมีครูครบทุกชั้น และตรงสาขาวิชาเอก ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการสอนโดย
จัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดเรียนรู โดยไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู  

 - ดำเนินการคัดกรองนักเรียนดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทำการวิเคราะหนักเรียนเพ่ือจัด 
กลุมนักเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการชวยเหลือนักเรียนตามกลุมท่ีมีปญหาดานตางๆ ได  

๒.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
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      - มีการวัดประเมินผลแบบบูรณาการท่ีหลากหลาย โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคูมือการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน และดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึงมีการกำหนดผลคะแนนการวัดผลท่ี
ชัดเจน แจงวิธีการวัดผลใหนักเรียนทราบกอนเรียน มีการวิเคราะหผลแบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค และ
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET รวมท้ังมีการจัดทำ ปพ.๕ อยางเปนระบบ และรายงานผลการวัด
ประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลเปนระยะ  

      - มีการนำผลการวัดและประเมินผลผูเรียนมาใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ผานการจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนผูเรียนทุกภาคเรียน 

๒.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา  
          - จัดใหมีการประชุมครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ กิจกรรม PLC  

      - มีการจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
      - มีการจัดทำโครงงานและการจัดคายสงเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผลงานนักเรียนในป

การศึกษา ๒๕๖๔ ไดแก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภทหุนยนตลอระบบไวไฟ
ควบคุมไรสาย และไดรับรางวัลการเขารวมการแขงขันหุนยนตประเภทหุนยนตระบบอัตโนมัติ 
 

๓. จุดเดน  
  โรงเรียนมีการจัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู หลักสูตรทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของการจัดการศึกษา และเปนคูมือในการจัดการเรียนการเรียนรูของครูผูสอน จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active 
Learning เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค และสามารถนำไป
ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ศึกษาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน
การปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหนักเรียนรักท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเรียน และมีการจัดการเรียนรู
แบบกลุม ใหนักเรียนรูจักการทำงานเปนทีม ฝกความเปนผูนำ ผูตามท่ีดี และอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข รวมถึงการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ มีการสรางเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและนำผลมาพัฒนาผูเรียน และการแจงผลใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลีย่นเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือนำมาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู  
 

๔. จุดควรพัฒนา  
  - สงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอน สรางนวัตกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนในยุค Thailand ๔.๐ เพ่ือมุงพัฒนาความรูความสามารถ
ของนักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ และควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรูใหมากข้ึนและหลากหลายสาขาวิชา จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข นักเรียน
รักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  

-  ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมมากข้ึน  
- สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณ ไดอยางเหมาะสม  

24 



       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖4                                         
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               สะอาด  สามัคคี ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

 
  
 
             

 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ  

จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปวาไดระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้ 
เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูใน
ระดับดีเลิศ  

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไดกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการของโรงเรียน ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางชัดเจน มีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติการประจำป พัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
มีความรู ความเชี่ยวชาญ และจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู มีความ
ปลอดภัย มีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสม ในดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สถานศึกษาไดเนนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกตใช
ในการดำเนินชีวิต ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ้ือตอการเรียนรู มีระบบตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียนกิจกรรมอยางหลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู จากการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีตามความตองการพัฒนาของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน 
จนมีการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสสื่อสารไดดี 
และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอยาง
ชัดเจน 
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       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖4                                         
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               สะอาด  สามัคคี ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                               

 
  
 
             

 
 

สวนที่ 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ 
โรงเรียนดอนพุดวิทยา ดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซ่ึงถือเปนขอมูล

สารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห/สังเคราะห เพ่ือสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพ
ความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการความ
ชวยเหลือไดดังนี้ 

 

สรุปผล 
จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. ดานคุณภาพผูเรียน  
    โรงเรียนดอนพุดวิทยา จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู ตามความสามารถและความแตกตางอยาง
หลากหลาย มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายตามความ
สนใจของผูเรียน และความถนัด สามารถสรางงาน 
สรางอาชีพใหกับผูเรียน มีครูครบตามสาขาวิชาเอก 
กำหนด เป าหมาย วิสั ย ทัศน  พันธ กิจ ไวชั ด เจน 
สอดคลองกับ วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษา
ของชาติ นโยบายของรัฐบาล ตนสังกัด และบริบท
ของโรงเรียนตามความตองการของชุมชน ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความสามารถตรงตามความถนัด ใหเปนชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการ
เรียนรูของผูเรียน มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มี
ความพรอมในเรื่องอาคารสถานท่ี มีแหลงเรียนรู มีท่ี
พักผอนหยอนใจ รมรื่น มีหองปฏิบัติการตางๆ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 
   1.จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผู เรียน
สามารถลงมือทำงานไดดวยตัวเอง เปดโอกาส ให
ผูเรียนแสดงออกอยางเหมาะสม ท้ังทางดานศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และการสงเสริมผูเรียนดานอาชีพ โดยใช
สื่ อด าน เทคโนโลยีและสื่ อทางธรรมชาติ ให เกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
   2. กำหนดแผนพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการสถานศึกษา นำมาพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและทำใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
   3. พัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ท่ี เนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ใหสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาและใน
ดานสุขภาพอนามัย เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน สงเสริมใหเด็ก
รักการออกกำลังกายควบคูไปกับการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสอดแทรกความรูเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
และใหมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปน
ระบบและเขมแข็ง  
   ๔. จัดกิจกรรม/โครงการอยางหลากหลายเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกับผูอ่ืน และ
ลงมือกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติดวยตนเอง ตลอดจน
ปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต ยอมรับผิดเม่ือตนเอง
กระทำความผิด มีน้ำใจ เอ้ือเฟอ แบงปนชวยเหลือ
ผูอ่ืน ปฏิบัติดวยตนเองทุกครั้งจนเปนนิสัย  
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
๒. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา  
    โรงเรียนดอนพุดวิทยา มีการบริหารและการ
จัดการอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมี
สวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม 
เปนตน เนนการมีสวนรวมในการทำงานในการ
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ี มุ งเนนการพัฒนาใหผู เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
โรงเรียนดอนพุดวิทยา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิ เทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  

 

   ๑ . โรง เรี ยน มี แผน พั ฒ น าครู เ พ่ื อ เส ริม ส ร า ง
ความสามารถในการจัดทำผลงานและแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหมีหลากหลาย และการ
ประเมินพัฒนาการของผูเรียนไดอยางเหมาะสม โดย
สงเสริมใหครูเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถสงเสริมพัฒนาการดาน
ความสามารถของผู เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวัย  
   ๒. ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดเขารับการพัฒนาตน
เปนประจำตลอดปการศึกษา และนำความรูท่ีไดมา
พัฒนาตนเองและขยายผลใหกับเพ่ือนครูเพ่ือนำใชใน
การจัดประสบการณสำหรับพัฒนาผูเรียน มีการนำ
ผลการวิจัยและผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  

๓. ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ  
    โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรู  หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา และเปน
คูมือในการจัดการเรียนการเรียนรูของครูผูสอน จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห และคิดสรางสรรค นำไป
ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และศึกษาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีนท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู และมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเนนการปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหนักเรียนรักท่ีจะ
เรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเรียน และมี
การจัดการเรียนรูแบบกลุม ใหนักเรียนรูจักการทำงาน
เปนทีม ฝกความเปนผูนำ ผูตามท่ีดี และอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข  

 
 
   การสงเสริมใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอน สราง
นวัตกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน
ใน ยุ ค  Thailand ๔ .๐  เ พ่ื อ มุ ง พั ฒ น าค ว าม รู
ความสามารถของนักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
และควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูใหมากข้ึนและ
หลากหลายสาขาวิชา จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุข เด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข  
   ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมมากข้ึน  
   สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
นำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรู อยาง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตาม
สถานการณ ไดอยางเหมาะสม  
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
รวมถึงการวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ มี
การสรางเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แกปญหาและนำผลมาพัฒนาผูเรียน และการแจงผล
ใหขอมูลยอนกลับแกผู เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ 
PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

   สงเสริมใหครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝกให
นักเรียนไดคิดวิเคราะหหาความรูจากแหลงเรียนรู สื่อ 
เทคโนโลยีใหมากข้ึน และพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู  
จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใช
งานเสมอ  
   สงเสริมใหครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ของผู เรียนดวยวิธี ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
๑. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียน เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกำหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จึงตองมี
แผนงาน/โครงการ จัดสอนเพ่ิมเติมใหแกผูเรียนกลุมออนอยางสม่ำเสมอเปนรายบุคคล การเพ่ิมความรูแก
ผูเรียนกลุมปานกลางเพ่ือพัฒนาใหกลุมสูความเปนเลิศและจัดสอนเสริมแกกลุมท่ีมีความเปนเลิศ 

๒. การพัฒนากระบวนการบรหิารและการจัดการ กำหนดแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและแผนการพัฒนาบุคลากร แผนการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ
มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอยางเปนรูปธรรม 

การสงเสริมใหครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ การจัดทำการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ  

๓. พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยมีการวิเคราะหหลักสูตรและมีการวิจัยประกอบการใชหลักสูตร เพ่ือ
นำไปเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีการบูรณาการความรูจากทองถ่ินใหมาก
ยิ่งข้ึน และตอบสนองการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ  

๔. จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนและใชเปนแหลงเรียนรู
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการปรับวธิีการสอนใหเปน
รูปแบบ Active Learning เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดคำนวณ 
มีการใชสื่ออุปกรณท่ีทันสมัย เชน Notebook หรือ Smart Phone 
 

ความตองการและการชวยเหลือ  
๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

และรองรับตามโมเดลไทยแลนด ๔.๐  
๒. สนับสนุนสื่อและอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนใหครบทุกหองเรียน 
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ภาคผนวก 
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สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
 

 
 

 
 

บันทึกเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนดอนพุดวิทยา 

 

       ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .๒๕๔๒  (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) โดยไดออก
กฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๘ ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเต็มศักยภาพ โดยใหถือวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องนั้น เพ่ือให
การดำเนินการดังกลาวเปนไปตามตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) 
กำหนด ทางโรงเรียนจึงไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แลวนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกลาวไดดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว โดยจัดทำเปนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 

       ซ่ึงทางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนดอนพุดวิทยา ไดพิจารณารายงานแลว เห็นวา  
ความสมบูรณแลว จึงเห็นสมควรใหดำเนินการตอไปได 
 
                                                                                  
                                                                             (นายชวิศ จิตปุณยพงศ)                                                                                                  

                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                                      โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
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เรื่อง SCAN QR CODE 
ประกาศโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 
  

ประกาศโรงเรียนดอนพุดวิทยา 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 

  

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๔–พ.ศ. ๒๕๖6)  
 
 
 
  

หลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖๔  
สอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
 
  

หลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖๔  
สอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ ฉบับปรบัปรุง ๒๕๖๐  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
  

 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564-2566 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม/ผลการดำเนนิงาน  
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