
 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
1.1ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ต้ังอยู่ท่ี ๒๐๔ หมู่ ๔ ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
รหัสไปรษณีย์  ๔๙๑๔๐  โทรศัพท์  ๐-๔๒๖๙-๗๐๔๐  โทรสาร  ๐-๔๒๖๙-๗๐๘๗  E-mail address 
changthom@gmail.com  website www.dw.ac.th ,  www.ดงหลวงวิทยา.th    
สังกัดส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๒   

๑.๒  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   
๑.๓  มีเขตพื้นท่ีบริการ  ๖  ต าบล  ๕๒  หมู่บ้าน  ดังนี้   
ต าบลดงหลวงมี  ๑๒ หมู่บ้าน  ต าบลหนองบัว  มี  ๘  หมู่บ้าน ต าบลชะโนดน้อย มี  ๗  หมู่บ้าน ต าบลหนอง

แคน มี  ๗  หมู่บ้าน ต าบลพังแดง มี  ๘  หมู่บ้านและต าบลกกตูม มี  ๑๐ หมู่บ้าน 
1.2 อาคารสถานที่(ผงัโรงเรยีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:changthom@gmail.com
http://www.dw.ac.th/
http://www.ดงหลวงวิทยา.th/


 
 
1.3 ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา  

1)  จ านวนบุคลากร ( ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.256๓) 
 

บคุลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา 256๒ 1 4๒ ๓ - 3 2 
 

 
 

 2)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ( ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.256๓) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนกังานราชการ ครูอัตราจ้าง ลกูจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นายคนิม  เบญมาตย์ ๕๙ 39 ผู้อ านวยการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

เกษตรกรรม 
บริหารการศึกษา 

 

๒ นายนิเทศก์   ศรีโจมรัก ๕๙ ๒๗ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 
ม.๑,๔ 

๓ นางจิรวัฒน์  ค ามุงคุณ ๕๒ ๒๖ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

๔ นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก ๔๘ ๒๔ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป วิทยาศาสตร ์
ม.๒ 

๕ นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง 5๑ ๒๖ ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
ม.๕ 

๖ นายรณชัย  มีระหงษ์ ๔๗ ๒๒ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
ม.๔,๕ 

๗ นายเฉลิมศักดิ์  ณ 
หนองคาย 

๔๕ ๑๕ ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ค.บ. 
 

ศษ.ม. 

สังคมศึกษาศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

 บริหารการศึกษา 
สังคมฯ 
ม.๑,๒,๖ 

๘ นางสาวกานต์พิชชา   ๔๐ ๑๔ ครู/ช านาญ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 



นาคจิตพิสุทธิ์ การพิเศษ รป.ม. รัฐประศาสน 
ศาสตร ์

ม.๓,๖ 

๙ นายสุทธี  เรืองศรี ๕๓ ๑๘ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

10 นางกาญจนา  ณ  
หนองคาย 

๔๘ ๒๐ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 ศษ.ม. 

สังคมศึกษา
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
 บริหาร

การศึกษา 

สังคมฯ 
ม.๓,๖ 

๑๑ นางผกามาศ  ช่างถม ๔๘ ๒๒ ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
นวัตกรรม

หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร ์
ม.๔ 

๑๒ นางจารุวรรณ  ใจศิริ ๔๘ ๒๓ ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔,๖ 

 

๑๓ นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร ๔๒ ๑๕ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
นวัตกรรม

หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,๒ 

๑๔ นายจีรศักด์ิ  ทัศคร 4๑ ๑๓ ครู/ช านาญ
การ 

วท.บ. ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
ม.๓,๖ 

๑๕ นางสาวนิภาพร   
เนตรวงศ์ 

๓๙ ๑๐ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ.   ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์
ม.๔ 

๑๖ นายสมพร  สุกรรณ์ ๓๘ ๑๐ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส ์
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๕,๖ 

๑๗ นางสาวเทพารัตน์ 
ปักฤทัย 
 

๓๗ 1๑ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๓ 

๑๘ นางปุนยนุช   
สุวรรณไตรย์ 

๔๔ ๙ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 

นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
ม.๑,๒,๓,๔ 

๑๙ นางน้ าฝน  
แสนทวีสุข 

๓๘ ๑๐ ครู/ช านาญ
การ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

เคมี 
บริหาร

การศึกษา 

เคมี 
ม.๔ 

๒๐ นางสาวมาลัยพร   
ค ามุงคุณ 

๔๒ ๑๖ ครู/ช านาญ
การ 

วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์
ม.๑,๔,๖ 



๒๑ นายกมล แก่นจันทร์ ๔๓ ๘ ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

๒๒ นายอภิกร  สมร ๔๘ ๑๕ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษ
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

สังคมฯ 
ม.๒ 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

๒3 นางพัชราภา  บุรัตน์ ๔๐ ๙ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๔,๕,๖ 

๒4 นายวิชิต  บุรัตน์ ๓๗ ๘ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๔,๖ 

๒5 นายวสันต์ อนันทวรรณ ๒9 ๕ ครู กศ.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมฯ 
ม.๓ 

26 นางสาวปวีณา  สีมืด ๓๐ ๕ ครู ค.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมฯ 
ม.๔,๕ 

27 นางสาวกันตนา 
ชมจุมจัง 

๓๐ ๖ ครู ค.บ.  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๓ 

28 นายวิทวัส  หินเมืองเก่า ๒๙ ๕ ครู ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.๑,๓,๕ 

29 นายคมสันต์  ต้นสวรรค์ ๓๕ ๕ ครู ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 
ม.๑,๒,๓,๕,๖ 

30 นายพัฒธนะ  ผิวข า ๒๗ ๔ ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม. ๒,๓,๖ 

๓1 นางปานใจ สุขเสมอ ๓๓ ๙ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.๓,๕ 

๓2 นางสาวนันทิดา  พรมศร ๓๔ ๓ ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๒,๓ 

๓3 นางสาวปัทมาภรณ์    
ยังแสนภู 

๒๘ ๓ ครู กศ.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 
ม.๔ 

๓4 นางสาววันวิสาข์     
ฤทธิ์ขันธ์ 

๒๘ ๓ ครู ค.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 
ม.๑,๔ 

๓5 นางสาวจีรานันท์        
บุทธิจักร 

๒๗ ๓ ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๖ 

36 นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด ๒๗ ๓ ครู ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

เคมี 
ม.๕,๖ 



 

  พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

๑ นางสาวอุบลรัตน์  วงศ์กระโซ ่ ๔๓ ๑๙ วท.บ
. 

คหกรรมศาสตร์ งานบ้าน 
ม. ๒,๔,๕ 

๒ นายพิษณุ  ชมภู  ๓๖ ๑๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๕ 

๓ นางสาวศรัณน์ลักษณ์ 
เลิศมะเลา 

๓๖ ๕ วท.บ
. 

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.2,๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 นายพิชิต  อดทน 
 

๒๗ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๔ 

38 นางสาวอุบล  พลใจดี 2๗ ๒ ครูผู้ช่วย ศศ.บ  ภาษาจีน ม.1-5 
39 นางสาวพัณนิดา  สุดชารี 2๙ 1 ครูผู้ช่วย วท.บ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

40 นางสาวอรอุมา  อ่อนสา 2๖ 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คหกรรม ม.2,๕ 
41 นายฉินกานจะนะ  

 เช้ือคนแข็ง 
๔๑ ๗ ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.2,๖ 

๔๒ ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร ๔๔ ๘ ครู วท.บ. 
ค.ม. 

วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

บริหาร
การศึกษา 

ม.2,๖ 



1.4 ข้อมูลนกัเรยีน  ( ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.256๓)  
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  256๒  รวม 738 คน 
 

ชั้นเรียน จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 

ชาย 
หญิง รวม 

ม. ๑ 
๔ 77 70 147 

ม. ๒ 
๔ 54 81 135 

ม. ๓ 
๔ 68 78 146 

รวม ม. ต้น 
๑๒ 199 229 428 

ม. ๔ 
3 41 75 116 

ม. ๕ 
3 36 64 100 

ม. ๖ 
๔ 40 54 94 

รวม ม. ปลาย 
๑0 117 193 310 

รวมท้ังสิ้น 
๒2 316 422 738 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” “ให้ครูจัด
กิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”   

 

  2. นโยบายนายกรัฐมนตรี  
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ 3 การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
        กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
        ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี : http://www.soc.go.th/payut_Report2.htm 
 
นโยบายด้านการศึกษา ของนายณัฏฐพล ทปีสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ ,18 กรกฏาคม 2562 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แถลงนโยบาย แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าต่อไป โดยมี

นโยบายส าคัญ ดังนี ้ 
การน้อมน าแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษา  
เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ    ยึดเป็น
กรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 พ.ศ. 2564 พร้อมท้ัง
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

 
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 



นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน 
เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ังการบริหารงานและการจัด
การศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังกระบวนการจัดท างบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ งบริหาร
จัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษ าเพื่อ
คุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21  

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ    การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for 

All) 
ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ีเหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย 

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 



ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชน
ต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อให้มีทักษะและ
ความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซ

เบอร์ การค้ามนุษย์ 
ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อ

วางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ

ตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติ

ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการ
ส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางการ

ศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 



ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมีภารกิจใกล้เคียง
กัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณ

โรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการ

วางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี 
ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้
งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 

ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี 
โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบาย
และจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

“KHONG NATEE Model” ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาโดยน าแนวคิดและเครื่องมือ  
“การบริหารจัดการภาครัฐ” หรือ PMQA  มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “KHONG NATEE Model” เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างยั่งยืนให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติช่วยให้การด าเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าโดยเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ีด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพและการบริการ



ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ผู้รับบริการซึ่งจะท าให้เป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ(Excellence) และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรในระยะยาวจึงขอประกาศนโยบายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหน่วยงานในสังกัดดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ปรับหรือใช้
“KHONG NATEE Model” เป็นเครื่องมือหลักในการน าแนวนโยบายและยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

   K = King’ Philosophy 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลท่ี 9  2. หลักการทรงงานข้อ 23     
รัชกาลท่ี 9  3. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลท่ี 10 

   H = Human Resource หมายถึง การมุ่งเน้นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   O = Oversee หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับและประเมินผล 
   N = Necessary factor หมายถึง ปัจจัยจ าเป็นด้านต่างๆ 
   G = Good Governance หมายถึง หลักธรรมาภิบาล 
   N = Neo-Phenomenon หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
   A = Area Based Development หมายถึง การจัดการศึกษาแบบยึดพื้นท่ีเป็นฐาน 
   T = Teamwork & Network หมายถึง การมีส่วนร่วมและเครือข่าย 
   E = Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพ 
   E = Effectiveness หมายถึง ประสิทธิผล 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการถ่ายทอดส่ือสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้าง

ความมั่นใจในกระบวนการของการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3. ก าหนดจุดเน้นของการด าเนินงาน 6 ด้านได้แก่ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(ทักษะชีวิตทักษะภาษาทักษะเทคโนโลยีดิจิตอลทักษะด้านอาชีพ )   ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน   ด้านหลักธรรมาภิบาล                       
ด้านการสร้างเครือข่าย  การมีส่วนร่วมและจิตอาสาด้านการประกันคุณภา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่
มาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ(Mission) 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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

เป้าประสงค์ (Goal) 
1.  ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
2.  ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
3.  แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  บริการท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.  บุคลากรมีคุณภาพ  มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
5.  องค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมสนับสนุนจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.  การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ  เพื่อเป็นแนวทาง 
หรือวิธีการให้หน่วยงานด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้   ดังนี้  
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อรับรองมาตรการศึกษา 

และการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการหลักสูตร ออกแบบการจัดการ 

เรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมคุีณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และ 

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างทักษะการคิด การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน เพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ 

ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเป็นเลิศ การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562  

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจ ุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ของอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ การบางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานานจึงควรซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพื่อให้ได้ ประโยชน์ใช้
สอยให้ มากท่ีสุดท้ังยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการ 
เพราะ สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อ การพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียนซึง่ต้องใช้ชีวิตเพื่อหา
ประสบ การณ์ในวันหนึ่งๆมากกว่าอยู่ท่ีบ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การ
ปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมและลดภาวะท่ีเป็นพิษจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีทางโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
โครงการนี ้

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบ สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น  
     ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียนท่ีมั่นคงแข็งแรงสะอาด สะดวก มีความปลอดภัย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสุขกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 

1. อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสม  
   ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัด  
   การเรียนรู ้
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

4. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2562–31 มีนาคม  2563 
                2 
5. กิจกรรมด าเนินการ 

- ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ านักเรียน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกดอกไม้ จัดสวนหย่อม 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดให้ท่ัวถึงภายในโรงเรียน 

 
 



6. วิธีด าเนินการ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอนวางแผน(Plan) 

- ประชุมวางแผนโครงการ 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- น าเสนอโครงการ 

1 – 30 เมษายน 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานท่ี 

2 ขั้นด าเนินงาน (Do) 
- ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

1 พฤษภาคม  2562 
– 

31 มกราคม  2563 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานท่ี 

3 ขั้นตรวจสอบ(Check) 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- รายงานผลการด เนินงานโครงการ 

1 29 กุมภาพันธ์  2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานท่ี 

4 ขั้นปรับปรุง(ACt) 
- น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการด าเนินการ
ครั้งต่อไป 

1–31 มีนาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
งานอาคารสถานท่ี 

 
7. งบประมาณ 

7.1  เงินอุดหนุน     217,600     บาท 

7.2  รายได้สถานศึกษา   0  บาท 

7.3  เงินอื่นๆ    0     บาท 

รวม  217,600    บาท 
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8. ผลการด าเนินการ 
 

  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 

กิจกรรม 

  สภาพความส าเร็จ    
 

ที 
 

ผลการด าเนินการ 
 

        

    

บรรลุ ไม่บรรลุ 
  

  

   

   

     
          

เชิงปริมาณ       
           

  

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนอาคารเรียน
ท่ีมั่นคง แข็งแรง สะอาด สะดวก     

การตรวจสอบการซ่อมแซม 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ า 

  ความปลอดภัย     นักเรียน  
           

   
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสุขกับการ     ประเมินความพึงพอใจ        

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเอื้อต่อเรียนรู้       
        

เชิงคุณภาพ       
          

  
1. อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆภายใน     นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนท่ี       

  โรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน     มั่นคง แข็งแรงมีความปลอดภัย 

  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน       

  การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ       
           

  
2. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด     นักเรียนพงึพอใจกับการจัด       

  ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มี     สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

  บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้       
           

  
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด     โรงเรียนมีท่ีนัง่เล่น พักผ่อน และ       

  กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน     เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

            
 

9. ปัญหาและอปุสรรค  
1. บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีมีอยู่น้อยครู 3 คนมี นักการภารโรง 3 คน ท าให้การ

ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า 
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาได้ 
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10. ข้อเสนอแนะ 
 

จากจุดท่ีควรพัฒนาทางงานอาคารสถานท่ี กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป จะพัฒนากิจกรรมนี้ต่อไปโดยการ เน้นท่ี
บุคลากรทุกคน นักเรียนทุกคน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากขึ้นและเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลาย ขึ้น เพื่อเป็น
ทางเลือกแก่นักเรียนในการร่วมคิดร่วมพัฒนาโรงเรียน ให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 
 
 
1. ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมีความคิด
แบบองค์รวม 
             2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
             2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
             2.4  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์และทัศนศิลป์  น าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ 
             2.5  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักในงาน ดนตรี  นาฏศิลป์และทัศนศิลป์ 
             2.6  เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
            2.7  เพื่อให้นักเรียนเรียนรว่มกับผู้อื่นได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
3. ผลการด าเนินงาน  
3.1. ด้านปริมาณ 
                 3.1.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ    
และมีความคิดแบบองค์รวมร้อยละ 80 
        3.1.2   นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการองค์รวมร้อยละ 80 
                 3.1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้นร้อยละ 80 
                 3.1.4  นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์หรือน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆร้อยละ80 
                 3.1.5  นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งในดนตรี  นาฎศิลป์และทัศนศิลป์ร้อยละ 80 
                 3.1.6  นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆและสืบค้นจากแหล่งความรู้ได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 
                3.1.7  นักเรียนเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียนร้อยละ 80 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
               3.2.1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมี
ความคิดแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               3.2.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
              3.2.4  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์  หรือน าเสนอด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
              3.2.5  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึ้งดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์  รู้จักการตั้งค าถามเพื่อหาเหตุ 
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              3.2.6 เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ท้ัง 
ในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3.2.7  เพื่อให้นักเรียนเรียนร่วมกับผู้อืน่ได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 
ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 
1.  ช่ือกิจกรรมไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในวันส าคัญแห่งชาติและวันส าคัญทางศาสนา 
2.3  เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย 
2.4  เพื่อให้นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบและได้แสดงออกในวันส าคัญแห่งชาติและวันส าคัญทางศาสนา 
2.5 เพื่อให้นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย ตลอดท้ังประเพณีของท้องถิ่น 

3.  ผลการด าเนินงาน 
 3.1   ด้านปริมาณ    
  3.1.1   นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 

3.1.2   นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในวันไหว้ครู   ร้อยละ  100 
3.1.3   นักเรียนมีวินัย และภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทยและ

ได้แสดงออกในวันส าคัญแห่งชาติและวันส าคัญทางศาสนา   ร้อยละ 100                   
3.2   ด้านคุณภาพ 

             3.2.1  นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยามีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      3.2.2 นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคนมีความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญในวันส าคัญแห่งชาติ 
             3.2.3 นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาทุกคนมีวินัย  และภูมิใจ ในความเป็นไทยเห็นคุณภูมิปัญญาไทยและ
ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นไทย  และได้แสดงออกในวันส าคัญแห่งชาติและวันส าคัญทางศาสนา 
   



4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ไม่มีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
5. แนวทางการแก้ปัญหา 
  - 
6. รูปภาพกิจกรรม 

 
1. โครงการ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี 
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงหลวงวิทยามีความพึงพอใจในงาน ตามโครงการซ่อม

บ ารุงครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 97.93  
ด้านคุณภาพ   

การมีการบ ารุงรักษา ดูแลครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ดี จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ
จ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ มีความพอเพียง 

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  
- 

5. แนวทางแก้ปัญหา  
- 

6. รูปภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
    เพื่อการเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้เรียนเป็น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
2. เพื่อใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในการท างาน    สมัครงาน   และประกอบอาชีพ    รวมท้ังการขอ 
    และให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในสถานการณ์จ าลอง   หรือสถานการณ์จริง 
3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาต่างประเทศให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ   
    เรียนเพิ่มข้ึน 
4. เพื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีส่ือการเรียนการสอน 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 92.41  
ด้านคุณภาพ   
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาต่างประเทศให้มีผลสัมฤทธิ์ 

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  
ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะ เช่น ทีวี ล าโพงขยายเสียง หูฟัง ฯลฯ 

5. แนวทางแก้ปัญหา  
ควรจัดหาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วน 

6. รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 



2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเองและดารงตนอยูแ่บบพอเพียง 
 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคารดงหลวงวิทยา คิดเป็นร้อยละ 75.24 
ด้านคุณภาพ   
งานโรงเรียนธนาคารดงหลวงวิทยา มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ทาให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเองและดารงตนอยู่แบบพอเพียง 
4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  

- 
5. แนวทางแก้ปัญหา  

- 
6. รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงหลวงวิทยามีความพึงพอใจในงาน ตามโครงการ

พัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ คิดเป็นร้อยละ 93.04 



ด้านคุณภาพ   
มีการพัฒนาส านักงานให้เป็นระเบียบเสริมสร้างบรรยากาศปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีวสัดุ

ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพเอื้อต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  
เอกสารมีจ านวนเพิ่มข้ึน สถานท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอและจ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบ 

5. แนวทางแก้ปัญหา  
ควรมีห้อง หรือตู้เอกสาร จัดเก็บเอกสาร ของงานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ   

6. รูปภาพกิจกรรม 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อกิจกรรม     รายงานผลการจัดกิจกรรมต้นกล้าภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          
ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความส าคัญของการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนให้นักเรียนเกิดศักยภาพเต็มตามความสามารถ 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษารักการฟัง พูด  อ่านและเขียน  โดยใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน   
เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
เพื่อให้นักเรียนน าทักษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

  
  



 3. ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
         1.นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด คิดเป็นระบบและองค์รวมได้ร้อยละ  90 
       2.  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ  ได้ร้อยละ  90  
        3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  ร้อยละ 90 
          4. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษารักการฟัง พูด  อ่านและเขียน สามารถต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผลได้        ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
  1.ผู้เรียนทุกคนสามารถฟัง  พูด  อ่านและเขียน ได้คล่อง 

2.ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับและวิเคราะห์การฟัง  พูด   อ่าน และเขียนได้ถูกต้อง 
3.นักเรียนสามารถน าทักษะทางภาษาด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
4.จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหาการฟงั  พูด  อ่านและเขียนลดลง 

             5.นักเรียนกล้าแสดงออกและน าทักษะด้านภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                       
 
4.ปัญหาและอุปสรรค 

1.กิจกรรมท่ีจัดยังมีน้อย 
2.การจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอื่นยงัไม่หลากหลาย 

5.แนวทางแก้ปัญหา 
ควรจัดกิจกรรมต้นกล้าภาษาไทยท่ีหลากหลายมากขึ้น 
คณะครูควรจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะพื้นฐานร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆให้

หลากหลาย 
 
6.รูปภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรมเข้าฐานฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฐานการเขียน 
 

 
 

1.ชื่อกิจกรรม     รายงานผลการจดักิจกรรมตน้กลา้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ประจ าปี
การศึกษา 2562 

   



2.  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความส าคัญของการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนให้นักเรียนเกิดศักยภาพเต็มตามความสามารถ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษารักการฟัง พูด  อ่านและเขียน  โดยใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน   
4. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
5. เพื่อให้นักเรียนน าทักษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

  
  3.ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
         1.นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด คิดเป็นระบบและองค์รวมได้ร้อยละ  

90 
       2.  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ  ได้ร้อยละ  90  
             3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  ร้อยละ 90 

          4. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ศึกษารักการฟัง พูด  อ่านและเขียน สามารถต้ังค าถามเพื่อหาเหตุผลได้        ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 

1.ผู้ เรียนทกุคนสามารถฟัง  พดู  อ่านและเขียน ได้คลอ่ง 
2.ผู้ เรียน มีความรู้เก่ียวกบัและวิเคราะห์การฟัง  พดู   อ่าน และเขียนได้ถกูต้อง 
3.นกัเรียนสามารถน าทกัษะทางภาษาด้านการฟัง  พดู  อ่านและเขียนไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งถกูต้อง 
4.จ านวนนกัเรียนท่ีมีปัญหาการฟัง  พดู  อ่านและเขียนลดลง 

             5.นกัเรียนกล้าแสดงออกและน าทกัษะด้านภาษาไปใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ                                                                                                                                                                       
 
4.ปัญหาและอุปสรรค 
1.กิจกรรมท่ีจัดยังมีน้อย 
2.การจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอื่นยงัไม่หลากหลาย 
5.แนวทางแก้ปัญหา 

๑. ควรจดักิจกรรมตน้กลา้ภาษาไทยที่หลากหลายมากขึ้น 

๒. คณะครูควรจดักิจกรรมที่บูรณาการเก่ียวกบัการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้

หลากหลาย 

6.รูปภาพกิจกรรม 
 

 

ชื่อกิจกรรม     รายงานผลการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( Classroom  Meeting ) 
ปีการศึกษา  2562 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบของทางโรงเรียน  สามารถน าไปอบรมส่ังสอนนักเรียนในปกครองได้ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจ าช้ันและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน  ความ 

ประพฤติ  การปรับตัวตามศักยภาพ และอื่น ๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 

   



3. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทางร่วมกันในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือระหว่างบ้านกบัโรงเรียนในการป้องกนัแก้ไขและพฒันานักเรียน 

5. เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกนั
ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันและระหว่างผู้ปกครองกบัโรงเรียน 
 

  3.ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ  
  ความพึงพอใจในการต้อนรับอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 
  วันเวลาในการพบปะกับผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 
  เอกสารเผยแพร่ความรู้มีประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน  95 คน คิดเป็นร้อยละ  95.00 
  รูปแบบในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท าให้ผู้ปกครองเข้าใจในบทบาทของครูต่อการดูแลช่วยเหลือ 

    นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้และดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้นพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือด้วยดี 
    อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.00 
 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้ความสนใจพูดคุยในประเด็นต่างๆ ( 352 ราย ) 
 ผู้ปกครองพอใจและดีใจมากท่ีเห็นครูดูแลและเข้าใจลูก ช่วยแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์(523) 
 การพบปะกันของผู้ปกครองน่าจะท าให้นักเรียนต้ังใจเรียนขึ้น และผู้ปกครองมีแนวทางในการดูแล 
    ลูกร่วมกับครูที่ปรึกษา ( 523 ) 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองได้รับทราบความประพฤติของนักเรียนในปกครอง  เมื่ออยู่ทางโรงเรียน ท้ังส่วนท่ีดีและส่วนท่ีต้องปรับปรุง

แก้ไข 
2. ผู้ปกครองนักเรียนมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์และร่วมปรึกษาหารือ  เพื่อหาทางแก้ไข  ปรับปรุงและ

พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองให้ดีขึ้น 
3. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
4. นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ  มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
4.ปัญหาและอุปสรรค 
1.ผู้ปกครองมาเข้าร่วมประชุมน้อย 
2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือกล้าแสดงออกในที่ประชุม 
 
5.แนวทางแก้ปัญหา 

 ควรประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน ควรจัดทุกเทอม 
 ผู้ปกครองให้จัดในวันหยุดราชการหรือวันเสาร์-อาทิตย์ 
 การด าเนินกิจกรรมในเทอมหน้าต้องให้คณะกรรมการผู้ปกครองในช้ันเรียนมีส่วนร่วมในการจัด   
    ด าเนินการประชุมประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในช้ันเรียนในครั้งต่อไป 
 

 
 
 
 
 



 
6.รูปภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรมวนัประชุมผูป้กครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพการแสดงชายโชว์ 
   ของนักเรียนให้ผู้ปกครองชม 
 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 

ประธานกรรมการสถานศึกษากล่าวเปิดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 
 

ภาพท า MOU  การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ครูท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

2)  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้ด้านวิชาการอยู่เสมอ 
 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้  
 
3. ผลการด าเนินงาน 
   3.1 ด้านปริมาณ  
      3.1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 1 
          3.1.2 ผู้เรียนท่ีเข้าแข่งขันประสบความส าเร็จในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ อย่างน้อยร้อย
ละ 50  

3.2 ด้านคุณภาพ 
      3.2.1 นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะด้านวิชาการสาขา
ต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 

          3.2.2 บุคลากรและครูโรงเรียนดงหลวงวิยา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนและมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนอื่น ๆ 

          3.2.3 ครูและบุคลากรโรงเรียนดงหลวงวทิยาได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมตามท่ีก าหนดจนได้รับเหรียญทอง 66 เหรียญ 
เหรียญเงิน 12 เหรียญ เหรียญทองแดง 9 เหรียญและเกียรติบัตรเข้าร่วม 4 รายการ รวมทั้งส้ิน 91 รายการ ในระดับ
จังหวัด     
          3.2.4 นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 รายการ 
จนได้รับเหรียญทอง 7 เหรียญ  เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง 3  เหรียญ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมต้องใช้เวลาฝึกซ้อมเยอะแต่ด้วยระยะเวลาก ากัดจึงอาจไม่ได้ผลตามเป้าหมาย 
2. อุปกรณ์และงบประมาณมีอย่างจ ากัด 
3.  
5.แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ควรวางแผนการท ากิจกรรมและฝึกซ้อมไว้แต่เนิ่น 
6. รูปกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
 
2.วัตถุประสงค์ 
         2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
    2.2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (SMET DW) ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
  2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (SMET DW)ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 2.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (SMET DW)ท้ังระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3 .1 ด้านปริมาณ 

    

3.1.1  นักเรียนม.1/1 และม.4/1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีความพร้อมในการเข้าเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
3.1.2   นักเรียนม.1/1 และม.4/1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไปตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา 
3.1.3  นักเรียนม.1/1 และม.4/1 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพิเศษของนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
3.1.4  นักเรียนม.1/1 และม.4/1 ทุกคนท่ีเข้าร่วมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
(SMET DW) ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น 

    ด้านคุณภาพ 

    

3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีความพร้อมในการเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
3.2.2  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาในระดับดีขึ้นไปตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
3.2.3  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพิเศษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษและทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.2.4  นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET DW) 
ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์จนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และ ทุกรายวิชาในระดับดีสูงขึ้น 

 



4. ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื่องจากกิจกรรมมีค่อนข้างเยอะแต่ระยะเวลามีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

 
5. แนวทางแก้ปัญหา 
          1. ควรวางแผนสถานท่ีจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 

2. ควรบริหารการเดินทางและสถานท่ีและค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนท่ีร่วมโครงการ 
 
6. รูปกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีด าเนนิการพัฒนา 

 โรงเรียนดงหลวงวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลง
มือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
อาทิ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องเรียน ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่ือมโยง
ความรู้และประสบการณ์ มาใช้พัฒนาความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสามารถทางเทคโนโลยี และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตรงตามหลักสูตร รวมท้ังทีทักษะอาชีพและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ พัฒนาครูทุกคนท้ังด้านความรู้ มาตรฐานวิชาชีพ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดีก่อน จากนั้นจึงน าไปพัฒนาผู้เรียนให้ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎกติกา
ของโรงเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น(ไทโซ่) ยอมรับความแตกต่าง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจท่ีดี 

 นอกจากนี้โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผ่านการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

  ๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           2.1.1 การด าเนินงานเกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน  เขียน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  โรงเรียนได้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยเก็บหลักฐานและร่องรอยมีดังต่อไปนี้แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน บันทึก
การอ่าน  แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน  ช้ินงานผลงานนักเรียน  รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน  สมุดแบบฝึกหัดช้ินงาน และผลงานนักเรียน 
   2.1.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หลักฐาน
และร่องรอยมีดังนี้  แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล  แบบบันทึกการส่งงานทางออนไลน์  
ผลงานและช้ินงานเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบบประเมินความสามารถในการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ 
  2.1.3  ผลความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  หลักสูตร
ของสถานศึกษา  ระเบียบการวัดผลและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
หลักฐานทางวิชาการ เช่น ปพ.5  อื่นๆ 
   2.1.4 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  หลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้  รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  2562  ผล
การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน,  แบบสรุปผลการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียน  แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกหลังสอน
และแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
   2.1.5  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  256๒  ผลการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน   แบบสรุปผลการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียน  แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานร่วมกัน  การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  การร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการท างานร่วมกัน 



      2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
    2.2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  การจัดการเรียนการสอน  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา   จัดโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒน าผู้เรียน  จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกิจการนักเรียน  จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   จัด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จัดโครงการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการจิต
อาสา 
   2.2.2  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แบบรายงานการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆแบบสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงความเคารพ  การพูดจา  กิริยามารยาท  การไหว้  
ฯลฯ    
   2.2.3  นักเรียนมีนิสัยยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  
การจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมวันอาเซียน  โครงการวันขึ้นปีใหม่ โครงการวันคริสต์มาสและตรุษจีน 
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด สุนทรภู่และวันภาษาไทย  กิจกรรมวันเข้าพรรษา และโครงการท่ีส่งเสริมกิจการนักเรียน แบบ
บันทึกพฤติกรรมการท างานร่วมกัน  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
   2.2.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคมหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แฟ้มเอกสาร
ผู้เรียนรายบุคคล  ข้อมูลด้านสุขภาพ  ข้อมูลสารสนเทศสถิติของสถานศึกษา  ได้แก่ การเจ็บป่วย  การใช้ห้องพยาบาล  
ข้อมูลจากฝ่ายปกครองสถิติการมาเรียนสถิติการส่งต่อนักเรียนเยี่ยม เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ าหนัก  
ส่วนสูง  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคลเอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการขับขี่ปลอดภัย และจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน(Re-x-ray) 
๓.จุดเด่น 
      โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้ด าเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร โดยจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการ
ประเมินการอ่านออกเขียนคล่อง เขียนเพื่อการส่ือสาร นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านส่ือ
ออนไลน์  จัดสรรครูให้สอนตรงตามให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ครูมีการจัดเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการเรียนรู้แบบระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  และโรงเรียน
ด าเนินการตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน คิดค านวณ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์  แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ใช้เทคโนโลยีและส่ือสารได้  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
ทักษะในการท างาน  รักการท างาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง และยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้
สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขและมีสุนทรียภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีโดดเด่น ดังนี้ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนช้ัน ม.6 ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการสอบเข้าเรียนต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา ผ่านโครงการสานฝันเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

๒. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
๓. มีโครงการห้องเรียน SMET ท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เปิดในระดับช้ัน ม.1/1 และ ม.4/1 ระดับละ 1 ห้อง โดยมีกิจกรรมท่ีโดดเด่น ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ทดลอง และศึกษาหาความรู้ด้วย 

ตนเอง และได้ทดลองจากห้องปฏิบัติการจริงกับทางมหาวิทยาลัยท่ีร่วมบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม เป็นต้น 

๓.2 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีน านักเรียนเข้าร่วมรับการแนะแนวที่ทาง 



มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลในในการเรียนต่อ 
3.3 กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดยการน าวิทยากรจากท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ 

นักเรียนได้เติมเต็มและเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 
3.4 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความฝันในอาชีพต่างๆ ได้ฝึก 

ประสบการณ์ ในสายอาชีพนั้นๆ 
4. โรงเรียนจัดให้มีการสอบ Mock Exam เป็นการทดสอบเสมือนจริง ร่วมกับสถาบันกวดวิชา On demand ใน

โครงการสานฝัน ในรายวิชา GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถดูผลคะแนนได้ในระบบ
อินเทอร์เน็ต  

5. มีโครงการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science-Math Test เปิดโอกาสให้นักเรียน
โรงเรียนดงหลวงวิทยา และโรงเรียนเครือข่าย ระดับช้ัน ม.1-3 ได้เข้าร่วมการทดสอบ เพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
 ๔.จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉล่ียคะแนนต่ ากว่า
ระดับจังหวัด ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป จะต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยมีโครงการรองรับ อาทิ 
โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 2. พัฒนาครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย หลากหลาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง มีโครงการนิเทศการสอนท่ีเป็นรูปธรรม 
 3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียน อาทิ ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ แอบพลิเคชัน ซอฟแวร์ 
 4. พัฒนาโครงการ ทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science-Math Test ให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น และจัดการทดสอบระดับจังหวัด 
 5. ควรเพิ่มงบประมาณในโครงการส่งเสริมพัฒนาวงดุริยางค์และโครงการต้นกล้าศิลปะ เป็นการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านดนตรีและศิลปะ 
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีด าเนนิการพัฒนา 
     การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยโรงเรียนมีการก าหนดมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน  ผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  วางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  การก า กับ  
ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
    2.1  โรงเรียนมีการการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลักฐานและร่องรอย  มีดังนี้  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังสอน การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล,  การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET  งานวิจัยในช้ัน
เรียน  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2.2  โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
นิเทศการศึกษา  สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามความต้องการและมีรายงานผลการไปราชการ  



  2.3  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  
โครงสร้างการบริหารงาน  ค าส่ังโรงเรียน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศ  
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  2.4  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพหลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน  
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ  การพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  สวยงาม  การพัฒนาห้องสมุด  การสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน   
     2.5  โรงเรียนเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  รายงานการเยี่ยมบ้าน  รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน   
       2.6  โรงเรียนมีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาหลักฐานและร่องรอยมี
ดังนี้  แผนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  แบบบันทึกการนิเทศภายใน   รายงานการนิเทศภายใน 
๓.จุดเด่น 
  3.1  ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3.2 มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   3.3 โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจน 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า 
   3.4 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
   3.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
    3.8 มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา 
  3.9  โรงเรียนน าผลการจัดการศึกษา  มาวิเคราะห์  ปรับปรุงและพัฒนา การศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
          4.1 โรงเรียนจะต้องจัดโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่อง 
  4.2 การพัฒนาสารสนเทศของโรงเรียนในระบบออนไลน์  เพื่อการใช้งานท่ีรวดเร็วและสะดวกต่อการ
ส่ือสารในยุคเทคโนโลยี 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
๑. วิธีด าเนนิการพัฒนา 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การปฏิบัติจริง โดยการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ครูรู้จักผู้เรียนรายบุคคล เห็น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เน้นความสนใจของผู้เรียน มีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้เอง น าเสนอผลงานและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีส ารสนเทศตลอดท้ังแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการท าโครงงาน การเรียนรู้ STEM โดยการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบร่วมมือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกโดย



ส่งเสริมพัฒนาการทางสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมแนะแนวครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาโดยการท าวิจัยใน
ช้ันเรียน น าผลมาพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนโดยโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  กิจกรรมชมรม To Be Number 1 โครงการการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ โครงการคุณธรรมน าวิถี  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม ร.ด. จิตอาสา  จากการด าเนินงานส่งผลให้นักเรียน ครู โรงเรียน ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี ระดับชาติจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่  ด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้
จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับผู้เรียน เช่น  โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  โครงการสอนซ่อมเสริม  โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการประเมินผลการอ่านและการเขียนของนักเรียน  
โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการค่ายภาษาไทย  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมท่ีเปิดให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่น  โครงการวันส าคัญ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการลูกเสือยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓.จุดเด่น 
 ๑. ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูควรจัดท าศูนย์ส่ือ มีระบบการจัดการส่ือการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ครบทุกกลุ่มสาระทุกระดับช้ัน 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  การจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้  มีคุณธรรม  
สภาพแวดล้อมร่มรื่น บุคลากรมีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เกิดผลต่อผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ส่งผลให้ ผู้เรียน  มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยภาพรวมมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 



 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จากการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารและการจัดการ ส่งผล
ให้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐาน
ท่ี ๒  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จากการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   โรงเรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ ใน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
โรงเรียนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โรงเรียนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ คุณภาพ ยอดเยี่ยม โดย
ภาพรวมมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๓  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๓  มาตรฐาน  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
2. หลักฐานสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  

- แผนภูมิ โครงสร้างองค์กร การศึกษา ปีการศึกษา 2562  
- แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- พันธกิจสถานศึกษา 
- สารสนเทศ 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  (SAR) 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- สรุปรายงานโครงการสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- สรุปรายงานกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
- สรุปรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- บันทึกกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าวัน 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
- บันทึกครูเวรประจ าวัน 
- โล่รางวัล 
- ผลงาน ช้ินงานนักเรียน ในกิจกรรมการแข่งขันตลอดปีการศึกษา 256๒  
- เกียรติบัตร รูปภาพ 
      ฯลฯ 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแก้ปัญหา  ดีเลิศ 
๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ยอดเยี่ยม 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเย่ียม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ยอดเย่ียม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ยอดเยี่ยม 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาโดยภาพรวม ยอดเย่ียม 

 
 

2.  ข้อมูลค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 ปีการศึกษา 256๒ 

 

กลุ่มสาระฯ 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 1.99 2.70 2.52 1.88 3.44 2.58 2.38 2.44 2.49 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2.96 1.99 2.38 2.26 2.96 1.41 2.51 2.29 2.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2.45 2.08 1.62 2.00 3.06 2.30 2.82 2.55 2.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2.73 2.67 2.88 2.80 3.03 3.12 3.68 2.10 2.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3.45 2.82 3.17 2.59 3.59 3.49 3.55 2.81 3.18 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.64 2.55 3.22 2.87 3.64 3.92 3.67 2.85 3.30 

  
แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาช้ัน ม. 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 



โรงเรียนดงหลวงวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
3.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 

2562 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 50.71 22.83 29.05 28.81 32.85 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 55.19 26.75 30.53 32.14 36.15 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ท้ังหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 
 
 

 
 

3.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560–2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาชั้น ม. 1 – 6  
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักัด สพฐ. ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 



2560 44.61 18.72 30.00 25.82 29.79 
2561 46.61 22.50 33.44 26.04 32.15 
256๒ 50.71 22.83 29.05 28.81 32.85 

ผลต่างปี 2561-256๒ 4.10 0.33 -4.39 2.77 0.70 
 

 
 
 
 
 
3.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 

2562 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคม เฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 40.00 19.47 25.75 24.04 35.39 28.93 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 40.45 23.73 29.05 26.59 34.94 30.95 
คะแนนเฉล่ีย สังกัดสพฐ. ท้ังหมด 40.02 25.62 29.40 28.97 36.10 32.02 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 32.34 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560–2562 

 

2560 2561 ๒๕๖๒ ผลต่างปี 2561-256๒ 



 
หมายเหตุ  คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่มี  สูงกว่าระดับจังหวัด/ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

3.4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560–2562 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

2560 45.64 17.19 24.69 31.18 21.74 28.09 
2561 37.15 18.85 26.43 31.34 21.90 26.08 
2562 40.00 19.47 25.75 35.39 24.04 28.93 

ผลต่างปี 2561-2562 2.85 0.62 -0.68 4.05 2.14 2.85 
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เป รียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560–2562 
 

2560 2561 2562 ผลต่างปี 2561-2562 



4. ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 256๒ 
 4.๑ ผลงานดีเด่น 

ผลงานดีเด่น ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ๑. ชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ชนะเลิศ 

การน าเสนอผลการด าเนินงานชมรม
ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับจังหวัด
มุกดาหารและเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 

จังหวัดมุกดาหาร 
 

๒. ชนะเลิศการสวนสนามนักศึกษา
วิชาทหาร ประจ าปี 2562  

มณฑลทหารบกท่ี 210  
ค่ายพระยอดเมืองขวาง 

๓. ชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์ 
ภาค 10) ท้ังทีมหญิงและทีมชาย   
ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
ภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ 

ระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 10) 

๔. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้ง
ท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 

๕. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science show)ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

๖. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 



ผลงานดีเด่น ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ๗. รางวัลเหรียญเงิน การประกวด

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

๘. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 
 
 
 
 

 
 

๙.รางวัลเหรียญทอง สร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 งาน
มหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สพฐ. ระดับชาติ 

๑๐. รางวัลเหรียญทอง การแสดง
มายากล ม.1-6 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 

๑๑. รางวัลเหรียญทอง เด่ียว
โหวด ม. 4-6 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 

๑๒. รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 

สพฐ. ระดับชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผลงานดีเด่น ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 13. รางวัลเหรียญทองแดง การ

แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 

1๔. รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-6
งานมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 

15. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
การจัดค่ายพักแรม งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

สพฐ. ระดับชาติ 
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