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1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
     1.1 ข้อมูลทั่วไป 
           โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตั้งอยู่ที่ 204 หมู่ 4 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
รหัสไปรษณีย์  49140  โทรศัพท์  0-4269-7040  โทรสาร  0-4269-7087  E-mail address 
changthom@gmail.com  website www.dw.ac.th  ,  www.ดงหลวงวิทยา.th   สังกัดส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  22  เนื้อที่ ........48....... ไร่   1   งาน.......76........... ตารางวา 
   
     1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตั้งอยู่ที่  204  หมู่  4  ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้ง
ขึ้นด้วยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอ าเภอดงหลวง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนาย
ประสิทธิ์  เอ่ียมประชา เป็นประธาน (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง) ร่วมกับพ่อค้า 
ประชาชนพร้อมกันเสนอขอตั้งโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2522  ชื่อว่า “โรงเรียนดงหลวงวิทยา” สังกัดกรมสามัญศึกษา บนพ้ืนที่
ราชพัสดุ เนื้อท่ี  48  ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา และโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม  2522 รับนักเรียน  ๑  ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  20  คน มีนายบุญช่วย ดวงลาปา 
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก และมีครู-อาจารย์ทั้งหมด  3  คน  ในปี  พ.ศ.  2522  ได้เข้าร่วมโครงการ
มัธยมศึกษาเปิดใหม่  

ปี  พ.ศ.  2530  ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ปี  พ.ศ.  2532  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท   
ปี  พ.ศ.  2548  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
ปี  พ.ศ.  2549  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 
ปี พ.ศ.   2550 -  2551   ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทาน  ขนาดกลาง   
ปี พ.ศ.   2555   ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปี พ.ศ.   2556   ได้รับรางวัลห้องสมุดต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม  
    ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  
ปี พ.ศ.   2556   ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม  
ปี พ.ศ.   2556   ชนะเลิศโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม. เขต 22 ระดับดีเยี่ยม 
ปี พ.ศ.   2556   ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมน าวิชาการโรงเรียนในฝัน ระดับ ดีเยี่ยม 
ปี พ.ศ.   2557   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
                      จากกระทรวงศึกษาธิการ 

       ปี พ.ศ.  2558   ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
                      จากเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม 
  ปี พ.ศ.  2558   ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น  ประเภทอุปนายกหรือ   
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนดีเด่น  จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

ปี พ.ศ.  2559   ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติด ระดับ ดีเด่น 
ปี พ.ศ.  2559   ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ระดับ ดีเด่น 

mailto:ngthom@gmail.com
http://www.dw.ac.th/
http://www.ดงหลวงวิทยา.th/
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ปี พ.ศ.  2560   ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาปูองกันยาเสพติด ระดับ เงิน 
ปี พ.ศ.  2560   เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงานชมรม to be number  

one ประเภทดีเด่นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น 
ปี พ.ศ.  2560   ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
           แข่งขันระดับภาค คณะสงฆ์ 10 ที่จังหวัดศรีษะเกษ 
ปี พ.ศ.  2560   เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชาย           
           กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปี พ.ศ.  2560   เป็นตัวแทนแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชาย ในกีฬานักเรียนนักศึกษาภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตท่ี 3 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ปี พ.ศ.  2561   รางวัลโล่ดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2561 จากกรมสวัสดิการและ 
  คุ้มครองแรงงาน 
ปี พ.ศ.  2561   รางวัลประเภทดีเด่น ระดับจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมชมรม To be number one 
ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันมายากล ม.1-6 งานมหกรรม 
  ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปี
  การศึกษา 2561  

 ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
    (Science show)ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
     เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3          
    งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
    ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.4-6  
    งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
    ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

       ป ีพ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพ้ืนเมือง เดี่ยวแคนม.4-6        
         งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  

    ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
  ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน   ครั้งที6่8  
  ประจ าปี การศึกษา 2561 
ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  การแข่งขันแสดงตลก ม.1-6 งานมหกรรม 
  ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน   ครั้งที่ 68  
  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
  ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 งานมหกรรม 
  ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน   ครั้งที่ 68  
  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ปี พ.ศ.  2561   รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 งานมหกรรม 
  ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน   ครั้งที่ 68  
  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 
  งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที ่69  
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
  ประจ าปีการศึกษา 2562 
ปี พ.ศ. 2562  รางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ การแสดงมายากล ม.1-6 งานมหกรรมความสามารถ

   ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ เดี่ยวโหวด ม. 4-6 งานมหกรรมความสามารถ 
   ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชาติ  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ปี พ.ศ. 2562 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ  การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม  
งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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 ปี พ.ศ. 2562 ชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลการด าเนินงานชมรมทูบี             
   นัมเบอร์วัน ระดับจังหวัดมุกดาหารและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น 

ปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ การสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2562 จากมณฑล 
   ทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง 

ปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับภาค 
   (คณะสงฆ์ภาค 10) ทั้งทีมหญิงและทีมชาย 

ปี พ.ศ. 2562 รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค 
   เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 

 
 
 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
สีประจ าโรงเรียน 

“สี  เหลืองฟ้า” 
    สีเหลือง  หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม 
    สีฟูา      หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริบและวิสัยทัศน์กว้างไกล       
ปรัชญาโรงเรียน 

“คิดกว้าง  มองไกล  ใฝ่ดี  มีคุณธรรม” 
 
ค าขวัญโรงเรียน 

  “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น าชุมชน” 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
      “ ยิ้มไหว้ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 

เอกลักษณ์     
      “คุณธรรม น าความรู้ สู่ชุมชน” 
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แผนที่โรงเรียน 
                  ทิศเหนือ 
     
 
 
                       ๑๖๘ เมตร 
 
 
 
     ๒๗๐ เมตร                                                                                       
        
 
                   
   

  ๙                    ๑๐๐ เมตร 
 
       
 
  
 

                                            ไป อ. เขาวง  จ. กาฬสินธุ์                ไป อ. นาแก  จ. นครพนม 
 
 
 

 
 

สระ
น ้ า 

๓๒๔ เมตร 

เสาธง 

หมายเลข ส่ิงก่อสร้าง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

 

อาคารเรยีนแบบ ๒๑๖ ค 
อาคารเรยีนแบบ ๒๑๖ ล 
สนามบาสเกตบอล 
อาคารโรงฝึกงาน 
บ้านพักคร ู
บ้านพักนักการภารโรง 
บ้านพักนักเรียน 
ห้องน้ า-ห้องส้วม นักเรียน 
ศาลาพักร้อน 
โรงอาหาร 
หอประปาบาดาล 
หอพระพุทธรูป 
สนามวอลเลย์บอล 
หอประชุม 
อาคารเรยีนกึ่งถาวร 
ถังเก็บน้ าฝน 
โรงรถ 

 

ส่ิงก่อสร้างถาวร 

ส่ิงก่อสร้างไม่ถาวร 
 

 ๕ 

 ๑ 

 ๒ 

 ๑๐ 

 ๔ 

  ๕ 

 ๕ 

 ๕ 

 ๕ 

  ๖ 

  ๖ 

สนามฟตุบอล 

  ๗ 

  ๗ 

  ๗ 

  ๗ 

 ๘ 

 ๘ 

 ๘ 

  ๑๑  ๑๑ 

 

  ๑๐ 

๑๒ 

 ๑๓ 

 ๑๔ 

 ๑๕ 

สระน ้ า ๑๗ 

 ๑๖ 

พื้นท่ี  ๔๘ ไร่  ๑ งาน  ๗๖  ตารางวา 

๒๗๕ เมตร 

๓ 
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                     แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา (ต่อ) 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เครือข่ายผูป้กครอง 

                             งานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทัว่ไป 

1.งานส านกังาน 
2.การพฒันาหรือด าเนินงานเก่ียวกบัการใหค้วามเห็น 
การพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
3.การวางแผนดา้นการวชิาการ 
4.การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5.การพฒันาหลกัสูตรในสถานศึกษา 
6.การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
7.การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล 
การเรียน 
8.การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
9.การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
10.การนิเทศการศึกษา 
11.การแนะแนว 
12.การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตร 
ฐานการศึกษา 
13.การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

1.งานส านกังาน 
2.การจดัแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพ่ือ
เสนอต่อเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3.การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงิน ตามท่ีไดรั้บจดัสรร
งบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
4.การอนุมติัการจ่ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
5.การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
6.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
7.การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
8.การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจาก
งบประมาณ 
9.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
10.กองทุนเพื่อการศึกษา 
11.การบริหารจดัการทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
12.การวางแผนพสัดุ 

1.งานส านกังาน 
2.การวางแผนอตัราก าลงั 

3.การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
5.การเปล่ียนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การยา้ยขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.การด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
7.การลาทุกประเภท 
8.การประเมินผลการปฏิบติังาน 
9.การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
10.การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการไวก่้อน 
11.การรายงานการด าเนินการทางวนิยัและการ
ลงโทษ 
12.การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
13.การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวติั 
 

1.งานส านกังาน 
2.การวางแผนการบริหารการศึกษา 
3.การวจิยัเพื่อการพฒันานโยบายและแผน 
4.การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
5.การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 
6.งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
7.การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
8.การประสานงานจดัการศึกษาในระบบ นอก
ระบบละตามอธัยาศยั 
9.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
10.การส่งเสริมงานกิจกรรมนกัเรียน 
11.การประชาสมัพนัธ์งานการศึกษา 
12.การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานการ
จดัการศึกษาของบุคคล องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ
งานวชิาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษยเ์ก่า 
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แผนงานวชิาการ 

14.การประสานงานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
15.การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานศึกษา 
และสถาบนัประกอบการอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
16.การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังาน
ดา้นวชิาการของสถานศึกษา 
17. การคดัเลือก หนงัสือ แบบเรียน เพื่อใชใ้น
สถานศึกษา 
18.การพฒันาส่ือ และใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 
19.การจดัท าส ามะโนประชากร 
20.การรับนกัเรียน 
21.การทศันศึกษา 
22.งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

แผนงานงบประมาณ 

13.การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ
ของครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างท่ีใช ้งบประมาณเพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
14.การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัท า
และจดัหาพสัดุ 
15.การจดัหาพสัดุ 
16.การควบคุม ดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
17.การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
18.การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19.การจดัท าบญัชีการเงิน 
20.การจดัท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน 
21.การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและ
รายงาน 
22.การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
23.การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
24.งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

แผนงานบุคลากร 

14.การจดัท าบญัชีรายช่ือและการใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15.การส่งเสริมการประเมินวทิยฐานะขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
17.การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
18.การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19.การริเร่ิมส่งเสริมการขอใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20.การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
21.ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษา เป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
22.การด าเนินงานธุรการ 
23.การประสานงานและพฒันาเครือข่าย
สถานศึกษา 
24.งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

แผนงานบริหารทัว่ไป 

13.งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน 
14.การรายงานผลการปฏิบติังาน 
15..การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
16.งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

นายคนิม  เบญมาตย์ 
กรรมการและเลขานุการ 

ดาบด ารวจโชควิทย์    พรมดี 
ประธานกรรมการ 

พระครูสิทธิสารธรรม 
กรรมการ 

นายสงวน    วงค์กระโซ่  
กรรมการ 

นายนิรันดร์    โซ่วงค์เดือน 
กรรมการ 

 

นายเชยเนตร    วงค์กระโซ่ 
กรรมการ 

 

นายแซว    เชื้อค าฮด 
กรรมการ 

 

นายประมวล    จิตอามาตย์ 
กรรมการ 

 

นายค าไท    โพนสุภาพ 
กรรมการ 

 

พระครูตันติกิจจานุยุต 
กรรมการ 

นายบุญชู    ไชยเพชร 
กรรมการ 

 

นายสิริพันธ์       วงค์กระโซ่ 
กรรมการ 

 

นายเรืองศรี    เชิ้อวังค า 
กรรมการ 

 

นายพรมมา    วงค์กระโซ่ 
กรรมการ 

 

นายนิเทศก์ ศรีโจมรัก 
กรรมการ 
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - - - - - - - 
คร ู 15 21 - 21 15 - 6 18 - 12 
ครูผู้ช่วย - 4 - 4 - - - - - - 
ครูธุรการ - 1 - 1 - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 2 - 3 - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - - - - - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า 2 - 2 - - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2 - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 20 29 4 29 16 - 6 19 - 12 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน           
    

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 77 139 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 71 144 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 53 79 132 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 188 227 415 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 31 79 110 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 40 77 117 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 35 64 99 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า 11 106 220 362 

รวมทั้งสิ้น 23 294 447 777 
 
         หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่   
           1.4  ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่

รูปแบบ / ประเภท จ านวนชั้น / ห้องเรียน ปีงบประมาณที่
ได้รับจดัสรร 

งบประมาณ สภาพปัจจุบัน 

1. อาคารเรียน 
- แบบ 216 ล 
- แบบ216 ค 

 
- 2 ช้ัน  16  ห้องเรียน 
- 2  ช้ัน  16  ห้องเรียน 

 
พ.ศ. 2539 
พ.ศ. 2524 

 
8,399,996 

1,850,000 

 
สภาพด ี
สภาพด ี

2. อาคารโรงฝึกงาน 
 -    แบบ 102 / 26 

 
-      1  ช้ัน  1  หน่วย 

 
พ.ศ. 2556 

 
2,179,990 

 
สภาพด ี

3. อาคารหอประชุม 
-     แบบ  100 / 27 

 
-      1  หลัง 

 
พ.ศ. 2542 

 
4,300,004 

 
สภาพด ี

4.  บ้านพักครู 
-  203 / 27 
-  203 / 27 
-  301 / 26 
-  301 / 26 
-  301 / 26 

 
-  1  หลัง 
-  1  หลัง 
-  1  หลัง 
- 1  หลัง 
- 1  หลัง 

 
พ.ศ.  2526 
พ.ศ.  2526 
พ.ศ.  2524 
พ.ศ.  2524 
พ.ศ.  2524 

 
251,999 
251,999 
100,000 
100,000 
100,000 

 
สภาพด ี
สภาพด ี
ควรซ่อมแซม 
สภาพด ี
สภาพด ี

5.  บ้านพักภารโรง 
-  แบบ 32 
-  แบบองค์การ 

 
- 1  หลัง 
- 1  หลัง 

 
พ.ศ.  2524 
พ.ศ.  2526 

 
120,000 
170,999 

 
สภาพด ี
สภาพด ี

6.  บ้านพักนักเรียน(ไม่ทราบ
แบบ) 

 -     1  หลัง พ.ศ.  2543 190,999 สภาพด ี

7. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
-  แบบ 6 ท่ี / 27 
-  แบบ 6 ท่ี / 28 
-  แบบ 6 ท่ี / 46 
-  แบบ 6 ท่ี / 46 
-  แบบ 6 ท่ี / 46 

 
-     1  หลัง 
-     1  หลัง 
-     1  หลัง 
-     1  หลัง 
-     1  หลัง 

 
พ.ศ. 2527 
พ.ศ. 2528 
พ.ศ. 2546 
พ.ศ. 2546 
พ.ศ. 2546 

 
90,000 
187,999 
180,000 
210,000 
210,000 

 
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี

8.  โรงอาหาร 
-  แบบ 300  ที่น่ัง 

 
- 1  หลัง 

 
พ.ศ. 2554 

 
2,583,200 

 
สภาพด ี

9. อาคารผลิตน้ าประปา 
-  กรมทรัพยากร / 54 

 
- 1  หลัง 

 
พ.ศ.  2554 

 
3,030,000 

 
สภาพด ี

10.  ศาลาพักร้อนนักเรียน 
-  โครงเหล็ก / 48 

 
- 1  หลัง 

 
พ.ศ. 2548 

 
18,000 

 
สภาพด ี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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1.5 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
1.1 ห้องสมุดมีขนาด  846 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 23,344 เล่ม 

   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS  Library 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 662 คน ต่อ วัน (สถิติเช้าบ่าย) 

1.2 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
  1.  คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด  126  เครื่อง 
        1.1  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  106  เครื่อง 
                    1.2  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้  20  เครื่อง 
        1.3  ใช้ในงานบริหาร  10  เครื่อง 
  2.  ปริมาณสื่อมีการบริหารจัดการในกลุ่มสาระทั้ง  8  กลุ่มสาระ  ห้องสมุด  และสื่อที่เป็น 
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมภายในและรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 
       3. ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  26  ห้อง  ได้แก่  1)  ห้องมัลติมีเดีย 
 2)  ห้องคอมพิวเตอร์  3  ห้อง  3)  ห้องคณิตศาสตร์  4)  ห้องปฏิบัติการเคมี  5)  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  
 6)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป  7)  ห้อง Pro/desktop  8)  ห้อง E-Classroom  9)  ห้อง Language  
Lap  E-Classroom    10)  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย    11)  ห้องคลินิกหมอภาษา    12)  ห้องภาษาญี่ปุุน  
13)  ห้อง E-Classroom  Social  Study  14)  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  15)  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล    
16)  ห้องวัฒนธรรม  17)  ห้องเสริมสวย  18)  ห้องตัดผม  19)  ห้องสหกรณ์  20)  ห้องศิลปะ                  
21)  ห้องแนะแนว  22)  ห้องสมุด  23)  ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา  24) ห้องจริยธรรม                         
25) ห้องปฏิบัติการคหกรรม  26)  โรงฝึกงานอุตสาหกรรม     
                    4.  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่  
                        1)  สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  1  สนาม   
                        2)  สนามบาสเกตบอล  2  สนาม   
                        3)  หอประชุม  1  หลัง   
                        4)  สนามตะกร้อ  3  สนาม 
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5.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(ครั้ง / ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 

(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(ครั้ง / ปี) 

1.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     คณิตศาสตร์ 
2.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     ภาษาไทย 
3.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     วิทยาศาสตร์ 
4.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     ภาษาต่างประเทศ 
5.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     สังคมศึกษา   ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
6.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     สุขศกึษาและพลศึกษา 
7.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     ศิลปะ 
8.  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ 
     การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 
 

90 
 

95 
 

95 
 

85 
 

90 
 
 

90 
 

92 
 

93 
 
 

1. อนุสรณ์สถานแห่งความ 
    สงบภูพานน้อย 
2. โรงพยาบาลดงหลวง 
3. วัดกลางดงหลวง 
4. ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้าน บ้านดงหลวง 

1 
 
2 
2 
2 
 
 

 
 

6.  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
1 มูลนิธิศุภนิมิตร อบรมอาชีพอิสระ 
2 สถานีต ารวจดงหลวง       อบรมวินัย จราจร ยาเสพติด 
3 กองอ านวยการรักษาความมั่นคง 

ภายใน  ภาค 2  ส่วนแยก  1 
จังหวัดอุดรธานี 

โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ 
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2. ข้อมูลทางการศึกษา  
     2.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ใน 5 วิชาหลัก   
  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 - 2562) 

นักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560(A) 

ปีการศึกษา 
2561(B) 

ปีการศึกษา 
2562(C) 

+เพิ่ม/- ลด
(ผลต่าง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง B และ C) 

1.ภาษาไทย 44.61 46.61 50.71 +2.0 +4.10 40.17 
26.28 
24.34 
31072 
43.98 

2.ภาษาอังกฤษ 25.82 26.04 28.81 +0.22 +2.77 
3.คณิตศาสตร์ 18.72 22.50 22.83 +3.78 +0.33 
4.วิทยาศาสตร์ 30.00 33.44 29.05 +3.44 -4.39 
      

 
นักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560(A) 

ปีการศึกษา 
2561(B) 

ปีการศึกษา 
2562(C) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่าง A และ B) 

+เพ่ิม/- ลด 
(ผลต่าง B และ C) 

1.ภาษาไทย 45.64 37.15 40.00 -8.49 +2.85 
2.ภาษาอังกฤษ 21.74 21.90 24.04 +0.16 +2.14 
3.คณิตศาสตร์ 17.19 18.85 19.47 +1.66 +0.62 
4.วิทยาศาสตร์ 24.69 26.43 25.75 +1.74 -0.68 
5.สังคมศึกษา 31.18 31.34 35.39 +0.16 +4.05 

  
 
  
   2.2 ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 
      ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี   เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น  โดยเริ่มจาก
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการปรับปรุง ก ากับ
ติดตาม จากการก าหนดระบบประเมินตนเอง  ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จะด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก มุ่งสู่มาตรฐาน
สุดท้ายคือ คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน   
                    โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้ประเมินคุณภาพภายใน (ผลของรอบปีที่ผ่านมา) เมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2558 จากคณะกรรมการประเมินภายในและได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.รอบสองเมื่อวันที่ 
29-30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ได้ดังนี้ 
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2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานภายใน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ 

  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดี 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ  
                 ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา * 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                 ประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด     
                ประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 
                 บทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
                พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ 
                ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
                ก าหนด ในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา * 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                การเรียนรู ้

ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ 
               จุดเน้น ที่ก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
               เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 
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2.2.2 ผลการประเมินมาตรฐานภายนอก รอบที่สาม 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบสาม  เมื่อวันที่ 29 - 30  
เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                         
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  ๗๙.๑๘   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก   ตัวบ่งช้ีที่ 5 มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝัง
สุขนิสัยที่ดีในการดูแลและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงออก
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์อย่างทั่วถึง และสถานศึกษาควรก าหนดแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มี
สุนทรียภาพเพ่ือยกระดับความสามารถในการเรียนรู้อย่างมีมาตรฐานโดยมีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาควรด าเนินการให้มีการก าหนดเป็นปฏิทินที่ชัดเจน และชี้แจงให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้าใจ
ตรงกัน แล้วสรุปผลเป็นภาคการศึกษาที่เป็นรูปธรรม แจ้งผลการประเมินโดยภาพรวมให้ผู้ปกครองทราบในวัน
ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคการศึกษาและสถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียนให้อยู่ในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ในสังคมและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคม 

สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เช่น 
กิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดท าปูายนิเทศประจ าสัปดาห์ในห้องเรียน 
และ/หรือหน้าห้องเรียนตามหัวข้อที่ครูก าหนด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น การเล่าข่าว
ตอนเช้าหน้าเสาธง การทายปัญหาจากพจนานุกรมและสารานุกรม การอ่านสรุปความ การย่อความและผู้เรียน
ควรได้รับการส่งเสริมในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น โดยด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านการคิด และสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีอยู่แล้วเพ่ือให้มีศักยภาพที่ดียิ่งข้ึนผู้เรียน
ควรได้รับการฝึกทักษะด้านการคิด โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าเทคนิคทักษะการ
คิดหลากหลายวิธีมาพัฒนาผู้เรียน เช่น เทคนิคการตั้งค าถาม เทคนิคการคิดวิเคราะห์แผนผังความคิด (Mind 
Mapping) การวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) และกระบวนการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น หรือให้ผู้เรียนค้นพบสาระส าคัญด้วยตนเอง อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติจริง โดยการจัดให้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้และวิธีการให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติ
จริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ควรน าผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างจริงจัง และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรรักษามาตรฐานในการบริหารทั้ง 4 ด้าน และรักษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ดียิ่งขึ้นและต่อเนื่อง และให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป และสถานศึกษาควรร่วมมือกันวาง
แผนการด าเนินงานต่อไปให้ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนให้มากข้ึน 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรด าเนินให้มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และควร

ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด้านประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สืบค้นได้ง่าย 

จัดท าอย่างเป็นระบบ รักษาประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน ๘ ขั้นตอน จนเป็นแบบอย่างของการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีตามแนวทางการปฏิรูปภายในสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพ่ือ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะภายใน 2 ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่มี 
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3. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ปลอดจาก
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด สิ่งมอมเมา มีสุนทรียภาพ มี
ความสามารถและความม่ันใจกล้าแสดงออก ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัยอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ อุทิศตนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ 
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ  
นอกสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีการพัฒนาตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงของการ
จัดตั้งสถานศึกษาบรรลุผล โดยสถานศึกษาได้
ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนว่า “ยิ้มไหว้ อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น” และมีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “คุณธรรม 
น าความรู้ สู่ชุมชน” โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาสถานศึกษา ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษามีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ
คุณภาพที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        สถานศึกษาไม่ได้น าผลประเมินมาใช้วางแผนการ
พัฒนางานบริหารงานทั่วไป ไม่ได้น าผลการประเมินที่
ได้มาสรุปเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาใน
ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปฏิบัติงานในปีต่อไป และผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยังไม่เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

สถานศึกษาไม่มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาครู
แต่ละคนอย่างเป็นระบบ และครูบางส่วนยังขาด
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    ไม่มี 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มี
ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผน 
3.  ด้านผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ครูมีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสม ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก มีอารมณ์ม่ันคง
สม่ าเสมอในการดูแลร่างกายและอารมณ์ของเด็ก รัก
และเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
เด็กและครอบครัว ยอมรับในความเป็นตัวตนของเด็ก
และให้ความส าคัญกับความรู้สึกและความคิดของเด็ก 
รับฟังและตอบสนองต่อเด็กด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสม
ตามบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ มีการติดตาม บันทึก และประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุก
ด้านไปใช้เพ่ือการพัฒนาเด็ก และพัฒนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. ด้านประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน มี
การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ซึ่งสามารถ
สะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบบริหารและ 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา  
สารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน การด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบการบริหาร กิจกรรมการจัดระบบประกัน 
กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล
สาระสนเทศ โดยมีการด าเนินงานตามระบบ บริหาร
คุณภาพ (PDCA) และสถานศึกษามีพัฒนาการของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ ทั้ง 8 ขั้นตอน 
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3. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   

1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ     1. ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ม.4 – ม.6 รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง   
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ม.4 – ม.6 รางวัลเหรียญ
ทองแดง  ระดับชาติ  
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

สพม. 22 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 

2. นางสาวกานต์พิชชา  
นาคจิตพิสุทธิ์ 

    1. ครูผู้สอนการแข่งขัน การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศกึษา 2562 
    2. ครูผู้สอนการแข่งขัน การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ม.4-6  
รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชาติ 
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

สพม. 22 
 
 
 

 
 

สพม. 22 
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  ประเภท  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. ครูผู้สอนการแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
     2. ครูผู้สอนการแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง 
ระดับชาติ  
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 

3. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์     1. ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง  สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง  การแสดงมายากล  ม.1-6 
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
     3. ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัชนะเลิศ
เหรียญทอง เดี่ยวโหวด ม. 4-6 งาน
มหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 
    4. ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญ
ทอง ระดับชาติ  สร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-3งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพม. 22 
 
 

 
สพฐ. ระดับชาติ 
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  ประเภท  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
     5. ครูผู้สอนนักเรียน  รางวัลเหรียญ

ทอง  ระดับชาติ การแสดงมายากล ม.1-
6 งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
    6. รางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ 
เดี่ยวโหวด ม. 4-6 งานมหกรรม
ความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 
 
 

 
สพฐ. ระดับชาติ 

4. นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ     1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
แสดงมายากล ม.1 - ม.6  รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง  งานมหกรรม
ความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
    3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
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   4. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
แสดงมายากล  ระดับชาติ  ม.1 - ม.6  
รางวัลเหรียญทอง  งานมหกรรม
ความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

  ประเภท  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
     5. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน 
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
    6. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

 
 

 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

5. นายสุทธี  เรืองศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
จัดค่ายพักแรม  ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
จัดค่ายพักแรม  ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน 
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 

 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
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6. นายสมพร  สุกรรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
จัดค่ายพักแรม  ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
จัดค่ายพักแรม  ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน 
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

  ประเภท  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7. นายอภิกร  สมร 
 

   1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
จัดค่ายพักแรม  ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
จัดค่ายพักแรม  ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน 
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 

8. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์ 
 
 

    1. ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขัน  
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  งาน
มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562        
    2. ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขัน  
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  งาน
มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
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9. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง     1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขนัการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.4-6 รางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์(Science show)ม.4-
6 รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 

 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

  ประเภท  ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
10. นางสาวอุบลรัตน์  
วงค์กระโซ่ 
 

    1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ     
ม.1 -ม.3  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562           

2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ     
ม.1 -ม.3  งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562       

     

สพม. 22 
 

 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

11. นาวสาวกันตนา  ชุมจุมจัง     1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-6 รางวัลเหรียญชนะเลิศทอง งาน
มหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562           
   2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง   
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562           

สพม.22 
 
 
 
 

สพฐ. 
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12. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด     1. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562               
    2. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562               
 
 

สพม.22 
 
 
 
 

 
สพม.22 

 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
     3. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562               
    4. ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562           

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
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13. นางสาวอรอุมา  อ่อนสา 1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ     
ม.1 -ม.3  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
งานมหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562           

2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ     
ม.1 -ม.3  งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562           

  สพม.22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 

14. นางน้ าฝน  แสนทวีสุข     1. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
    2. ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์รางวัลเงินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  สพม.22 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน   

1. นางสาวรวงข้าว ค ามุงคุณ 
2. นางสาวศิริขวัญ อุปัชฌาย์ 

    1. การแข่งขันการแสดงมายากล  
ม.1-6  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
    2. การแข่งขันการแสดงมายากล 
ระดับชาติ ม.1-6  รางวัลเหรยีญทอง  
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

สพม. 22 
 
 

 
 

 
สพฐ. ระดับชาติ 

1. นางสาวกาญจนา โคตรพรม 
 

    1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 
รางวัลเหรียญชนะเลิศทอง งาน
มหกรรมความสามารศิลปหัตถกรรม  
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562           
   2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 
รางวัลเหรียญทองแดง   
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562      
   

สพม. 22 
 
 

 
 

สพฐ. ระดับชาติ 

1. นางสาวณัฐรัตน์ เขื้อวังค า 
2. เด็กหญิงวทันยา ค ามุงคุณ 
3. เด็กหญิงอารดา ค าลือไชย 

   1. การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการแลเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562   
     
 
 
  

สพม. 22 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 
 

   2. การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการแลเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562   
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

1. นายธีระพันธ์ รูปงาม 
2. นางสาวรวิสรา แสงผุย 
3. นายวุฒิชัย ไชยเพชร 

    1. การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามาร
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562  
    2. การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science show)        
ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามาร
ศิลปหัตถกรรม  วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562  
          

สพม. 22 
 
 
 

 
 

 
สพฐ. ระดับชาติ 

 

1. เด็กชายทรงสุนันท์ ไชยเพชร 
2. เด็กชายเฉลิมราช พุกอุบล 

   1. การแข่งขันการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง  งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
    2. การแข่งขันการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์รางวัลเงิน 
 งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
 

สพม. 22 
 

 
 

 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กหญิงอภิชญา ทองกาล 
2. เด็กหญิงปวันรัตน์ โคตรพรม 

    1. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1-3  รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง  งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562        
    2. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1-3  รางวัลเหรียญทอง 
ระดับชาติ  งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 
 

 1. นายวัชระ สุค าภา    1. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม. 4-6 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
    2. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม. 4-6 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชาติ  
งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 

 
 

สพฐ. ระดับชาติ  
 
 

1. นางสาวพิชชาภา เนตรวงศ์     1. การแข่งขันการแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-6 รางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ งานมหกรรมความสามารถ 
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
    2. การแข่งขันการแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-6 รางวัลเหรียญ
ทองแดง ระดับชาติ  งานมหกรรม
ความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 
 

สพม. 22 
 
 

 
 

สพฐ. ระดับชาติ  
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
  โรงเรียนดงหลวงวิทยา   ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา  
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้วิธี  SWOT  Analysis จากความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน  และน าผลจากการวิเคราะห์เป็น
องค์ประกอบในการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน  ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน ให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่และสภาพปัจจุบัน  สนองตอบต่อนโยบายระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่-
การศึกษาและความตอ้งการประชาชน   สรุปผลได้ดังนี ้
 
1.ปัจจัยภายนอก 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  ที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา  ได้แก่  ทัศนคติที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การมี
บทบาทและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของชุมชน  ความคาดหวังที่ต้องการให้บุตรได้รับการศึกษาอย่าง
เต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น  รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ด้านการติดต่อสื่อสาร  การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร  และการคมนาคมมีส่วนช่วยให้
ชุมชนได้รับความสะดวกมากขึ้น  และมีศักยภาพที่สามารถสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานสูงขึ้นกว่าอดีตมาก  
ส่วนประเด็นจุดอ่อน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพ  ท านา  ท าไร่  ท าสวนยางพารา  และรับจ้าง
ทั่วไป  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องย้ายแหล่งประกอบอาชีพไปท างานในท่ีแห่งอ่ืน  เช่น  เดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่  ใน
การประกอบอาชีพต่าง  ๆ  เพ่ือให้มีรายได้ที่สูงขึ้น   
 
2.ปัจจัยภายใน 

สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา  ได้แก่  ด้านบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเปูาประสงค์  เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดีและเป็นคนที่สมบูรณ์  บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดไว้ 
  เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่าโรงเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาสรุปได้ดังนี้  ในต าแหน่งดาวรุ่ง  (Star)  
สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของสถานศึกษาด้านโครงสร้างและนโยบายสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างองค์กร/
โครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา/เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระเบียบวิธีการปฏิบัติสามารถสนับสนุน
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการบริการและคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาได้ให้บริการ
ประชากรกลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับพื้นฐานตามพัฒนาการ  ความถนัด  ความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน  ครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
สุนทรียภาพด้านดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา  ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ห่างไกลยาเสพติด  มีความ
เป็นประชาธิปไตย  มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียนควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตรงตาม
สภาพจริง  สนับสนุนส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีจิตส านึกท่ีดี  ปฏิบัติตนที่
เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาไทยและมีความส านึกในความเป็นไทย  ใน
ต าแหน่งเครื่องหมายค าถาม  (Question marks)  สะท้อนให้เห็นถึงจุดที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนา ปรับปรุง
เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป  ได้แก่  ด้านวัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน   สถานศึกษาควรปรับปรุง
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พัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ  จัดหาหนังสือประกอบการเรียนการสอน  สื่อ  วัสด ุ  ครุภัณฑ์  ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  เครื่องผลิตเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการ
สอน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ด้านการบริหารจัดการ  สถานศึกษาควรปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้มี
ความคล่องตัว  ลดขั้นตอน  ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจไปในตัวด้วย  และควรให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรต่าง  ๆ  ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ในต าแหน่งสุนัขจนตรอก  (Dog)  สะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ต้องแก้ไข  ได้แก่  
ด้านการเงิน  สถานศึกษาต้องแก้ไขระบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้  
ตรงตามวัตถุประสงค์  เป็นไปตามระบบงบประมาณให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย  ระบบการเงิน/การ
บัญชีให้มีความคล่องตัว  ระบบการจัดซื้อ  จัดจ้าง  รวมทั้งการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา  ด้านการ
บริหารจัดการ  สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการจัดการศึกษา  พัฒนาภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการ  ในต าแหน่งวัวแม่ลูก
อ่อน  (Cash  cows)  สะท้อนให้เห็นถึงสถานศึกษาในส่วนที่อยู่ในสมรรถนะที่ดีแต่ยังต้องสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาและก้าวหน้าต่อไป  ได้แก่  ด้านบุคลากร  สถานศึกษาควรสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลกร  
สนับสนุนการท างานเป็นทีม  สร้างความร่วมมือ  ร่วมใจ  สามัคคีให้เกิดขึ้นองค์กร  ด้านการบริหารจัดการ  ควร
พัฒนาระบบการจัดเก็บ/การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการบริหารจัดการให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  
ครบถ้วนถูกต้อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานบริหารงานขององค์กร  ตามแผนปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา   ก าหนดให้มีการนิเทศ   ก ากับติดตาม  ประเมินผล  เปรียบเทียบกับเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง  มี
การบันทึก  การรายงานผล  การประเมินผลและประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์(Vision) 
 “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ(Mission) 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่
มาตรฐานสากล 
 2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  พัฒนาส่งเสริมการบริการแหล่งเรียนรู้  ICT ให้ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
4.  พัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ 
5.  จัดการศึกษาบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติ 
2.  ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
3.  แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  บริการทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4.  บุคลากรมีคุณภาพ  มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
5.  องค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมสนับสนุนจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ  เพื่อเป็นแนวทาง 
หรือวิธีการให้หน่วยงานด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเปูาประสงคท์ีว่างไว้   ดังนี้  
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือรับรองมาตรการศึกษา 

และการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบการจัดการ 

เรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และ 

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างทักษะการคิด การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ 

ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเป็นเลิศ การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และโครงสร้าง
การบริหารอย่างชัดเจน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
3. ระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. บันทึกการประชุม 
3. ผลงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา / สาระท้องถิ่น 
2. รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบต่าง ๆ 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน 
2. โครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. แหล่งเรียนรู้ 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. กิจกรรมร่วมกับชุมชน 

6 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

1. โครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
2. รายงานผลการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
3. ผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

7 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

1. โครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือรับรองมาตรการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. กลไกของการประกันคุณภาพภายใน 
3. รายงานประจ าปีของโรงเรียน (SAR) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบการจัดการ 
เรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
1. หลักสูตรสถานศึกษา / สาระท้องถิ่น 
2. หน่วยการเรียนรู้ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. สื่อ / เทคโนโลยี / นวัตกรรมการเรียนรู้ 
5. เครื่องมือวัดผลประเมินผล 
6. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
7. การพัฒนาสมรรถนะของครู 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และ 

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

1. พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา  ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะเฉพาะด้าน การใช้วิทยาการ และทักษะชีวิต 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 
6. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
3. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง 
4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

3 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 1. การดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
2. น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย 
3. หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
4. เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
5. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

  6. ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน ศิลปะ /
ดนตรี / นาฏศิลป์ / วรรณศิลป์ / กีฬา / 
นันทนาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างทักษะการคิด การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. บันทึกการอ่าน และแสวงหาความรู้ 
2. รายงานผลการค้นคว้า 
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
4. ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน และน าเสนอผลงาน 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

1. ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน 
2. การสรุปความคิด น าเสนอ และสื่อสารตาม
แนวความคิดของตนเอง 
3. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ 

3 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

1. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่กิจกรรมคณะ
สี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมจัดขึ้น 
2. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน / โครงงาน 
4. เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ 

ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเป็นเลิศ การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
ที ่ เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน /ประชาคมโลก 

1. ศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาที่สอง 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความ
พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

1. สถานศึกษาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ 

3 ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

สังคมพหุวัฒนธรรม 
1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และพหุวัฒนธรรม 

5 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ  1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเพ่ือรับมือภัยพิบัติ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2563 โรงเรียนดงหลวงวทิยา 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน 

เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
มาตรฐานที่ 1 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรม รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กาย สม่ าเสมอ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 92 93 96 กลยุทธ์ที่ 4 
โครงการสุขภาวะดีมีสุนทรียภาพ 
- กิจกรรมกีฬาคณะสี 
- กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาธิต 
- กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 
- กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 
- กิจกรรมพัฒนาสาระนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมชมรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมจัดหาเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์งานอนามัย 
- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 
- กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 93 94 95 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 89 90 92 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 89 90 92 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน      
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 90 92 93 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 89 91 92 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
มาตรฐานที่ 2 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร    
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 89 90 92 กลยุทธ์ที่ 4 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนบ้านพัก 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมธรรมดีประจ าสัปดาห์ 
 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 94 96 97 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 94 96 97 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 93 94 96 

มาตรฐานที่ 3  
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 87 89 90 กลยุทธ์ที่ 4 
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
- กิจกรรมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมนักบินน้อย ดว. 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 

 

 

 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล ค่าเป้าหมายของ กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
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เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

(ตัวบ่งช้ี) พ้ืนฐาน ตัวช้ีวัด และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง

ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 86 88 90 - กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

-  
 

 

3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 85 88 89 

3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 88 90 92 

มาตรฐานที่ 4  
ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสม
เหตุผล   
 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 90 กลยุทธ์ที่ 5 
โครงการคิดเป็น ท าเป็น 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านมายากล 
- กิจกรรมงานเกษตร 
- กิจกรรมงานช่าง 
- กิจกรรมงานคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
- กิจกรรมงานบ้าน 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 90 

4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 89 

4.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 88 89 90 
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เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 

มาตรฐานที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 
 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 75 80 85 กลยุทธ์ที่ 4 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสังคม 
  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมติวเข้มเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
  ระดับชาติ 
- กิจกรรมรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผู้เรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 86 87 89 

5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 86 87 89 

5.4 ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  40 45 50 

มาตรฐานที่ 6   
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วม 
กับผู้อ่ืนได้  และมี 
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
สุจริต 
 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 90 กลยุทธ์ที่ 5 
- กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 

6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 90 

6.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 89 

6.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 87 88 90 
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการศึกษา 

เป้าประสงค์/
เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 
มาตรฐานที่ 7 
 ครูปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

7.1 ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 96 97 98 กลยุทธ์ที่ 3 
โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนางานจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนางานวิจัย 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อสุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมจัดท าอุปกรณ์การฝึกกีฬา 

7.2 ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 96 97 98 

7.3 ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

 96 97 98 

7.4 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 96 97 98 

7.5 ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 96 97 98 

7.6 ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

 96 97 98 

7.7 ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

 96 96 98 

7.8 ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

 96 96 98 

7.9 รอ้ยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 96 97 98 

 
 
 
 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
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(มาตรฐานภายใน) (ตัวบ่งช้ี) พื้นฐาน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 

 
มาตรฐานที่ 8 
 การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน  

8.1 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  

 91 92 93 กลยุทธ์ที่ 1 
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมสารสนเทศส านักงานพัฒนา
นักเรียน 
 

8.2 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการ และการจัดการ   

 91 92 93 

8.3 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร  สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

 91 92 93 

8.4 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร มีการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

 91 92 94 

8.5 ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษาในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

 90 92 93 

8.6 ระดับคุณภาพของผู้บริหาร ที่มีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็ม
เวลา 

 90 91 93 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 
มาตรฐานที่ 9 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

9.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

 94 95 96 กลยุทธ์ที่ 1 
โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงานบริหารงานทั่วไป 
- กิจกรรมเวรยามรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมพัฒนากลุ่มงานงบประมาณและ
แผนงาน 
- กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ การเงิน 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงานบริหารงานบุคคล 
- โครงการอบรมสัมมนากรรมการ
สถานศึกษาและคณะผู้บริหาร 

9.2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 

 94 95 96 

9.3 ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชน ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 94 95 96 

 
มาตรฐานที่ 10 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจ 
กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
 

10.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 90 91 92 กลยุทธ์ที่ 1 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 
- กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับ
นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 
- กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ
ประกาศนียบัตร ม.3 และ ม. 4 

10.2 ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

 90 91 92 

10.3 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

 90 91 92 

10.4 ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 90 91 92 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 10.5 ระดับคุณภาพการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 

และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 89 90 92 - กิจกรรมการนิเทศภายใน 

- กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
- กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

10.6 ระดับคุณภาพของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 90 91 92 

มาตรฐานที่ 11 
       สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

11.1 ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 87 88 90 กลยุทธ์ที่ 1 
โครงการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรม 5 ส. 
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
- กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี 
- กิจกรรมปรับปรุงเครื่องเสียง 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบตัิการภาษาไทย 

11.2 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

 88 89 90 

11.3 ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 88 89 90 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งชี้) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 

มาตรฐานที่ 12 

     สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

12.1 ระดับคุณภาพของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 83 85 87 กลยุทธที่ 2 
- โครงการประกันคุณภาพเชิงระบบ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

12.2 ระดับคุณภาพของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 83 85 87 

12.3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 84 85 87 

12.4 ระดับความส าเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 84 85 87 

12.5 ระดับความส าเร็จของการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 84 85 87 

12.6 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 83 85 87 
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ด้านที่ 3 มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 
มาตรฐานที่ 13 
       สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้   
 

13.1 ระดับความส าเร็จของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

 93 94 96 กลยุทธ์ที่ 1 
โครงการพัฒนาวิถีการเรียนรู้สู่ชุมชน 
- กิจกรรมเครือข่ายการศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 
 

13.2 ระดับความส าเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 93 95 96 
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ด้านที่ 4  มาตรฐาน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
 
มาตรฐานที่ 14 
       การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่ก าหนดขึ้น 
 

14.1 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 91 92 93 กลยุทธ์ที่ 6 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรีกษา YC  
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมเสรมิสร้างการเป็นประชาคมอาเซียน
และพลโลก 

14.2 ระดับคุณภาพของการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 91 92 94 
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ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
 
มาตรฐานที่ 15 
      การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

15.1 ระดบัคุณภาพของโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 

 91 92 93 กลยุทธ์ที่ 6 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
- กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรีกษา YC  
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมเสริมสร้างการเป็นประชาคม
อาเซียนและพลโลก 
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
      - โครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

-. โครงการรักษ์การอ่าน 

- โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งต ารวจ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

- โครงการโรงเรียนสุจริต 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- โครงการอดเปรี้ยวกินหวาน 
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ส่วนที่ 5 
การติดตาม ประเมินผล 
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แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
เป็นไปตามทิศทางที่ตั้งไว้ เกิดผลสัมฤทธิ์  และวัดผลได้   จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 
  2.1  การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้า
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนด อันจะ
น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงการ/กิจกรรม  ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2.2  การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปี
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  
  2.3  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2559 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
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