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สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา   จังหวัดมุกดาหาร  ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
ที่สอดคลองกับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเมื่อ 6 สิงหาคม 2561และ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2561 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งเปน
แนวทางในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และประเมินตนเองในแตละป
การศึกษาเพ่ือรายงานให ผูเกี่ยวของทราบการดําเนินงานคุณภาพของโรงเรียน และเปนการเตรียมความพรอมใน
การรับการประเมิน ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนา และยกระดับคุณภาพของผูเรียนที่จบ
การศึกษาจาก โรงเรียนดงหลวงวิทยา   อําเภอ ดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง มี
จิตสาธารณะ ตลอดจนมีสวนรวม ในการพัฒนาสังคมในชุมชน ทองถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก ไดอยาง
เขมแข็ง และสามารถอยูในสังคมโลก ไดอยางมีความสุข ดังน้ัน จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คณะครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทุกคน จะไดรวมแรง รวมใจกันปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง เขมแข็งเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไดทุกประการ  
 
 
 
 
     ดาบตํารวจ…………………………………………………… 

(โชควิทย  พรมดี ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คํานาํ 
 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหารไดจัดทํามาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับน้ีขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑  และบริบทของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ. ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนกระบวนการบริหารจัดการ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือเปนหลกัประกันกับผูปกครองผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูเกี่ยวของทุกฝายวาโรงเรียนจะบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร เปนสวนสําคัญย่ิงในการพัฒนาโรงเรียน
และเปนเครื่องมือในการสงเสริม สนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเขมแข็งและย่ังยืน
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง ผูทรงคณุวุฒิ คณะครนัูกเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมน้ี เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

        (นายคนิม    เบญมาตย) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
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สารบญั 
 

         
เร่ือง หนา 

 
สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก 
คํานํา ข 
สารบัญ ค 
สวนที่  ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
๑.ขอมูลทั่วไป ๑ 
๒. ประวัติโรงเรียนดงหลวงวิทยา ๑ 
๓. ขอมูลผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา ๒ 
๔. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา ๓ 
๕. วิสัยทัศน( Vision) พันธกจิ ( Mission) เปาประสงค(Goal ) กลยุทธ( strategy ) ๔ 
๖.  สภาพชุมชนโดยรวม ๕ 
๗. ขอมูลดานอาคารสถานที่ ๕ 
๘. แผนผังโรงเรียนดงหลวงวิทยา ๗ 
สวนที่  ๒ มาตรฐานการศึกษาคําอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ๘ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สวนที่ 3  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑๖ 
สวนที่ 4 ภาคผนวก ๒๐ 
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สวนที่  ๑ 
   ขอมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

๑.ขอมูลทั่วไป 
๑.๑  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ต้ังอยูที่ ๒๐๔ หมู ๔ ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  

รหัสไปรษณีย  ๔๙๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๔๒๖๙-๗๐๔๐  โทรสาร  ๐-๔๒๖๙-๗๐๘๗  E-mail address 
changthom@gmail.com  website www.dw.ac.th,  www.ดงหลวงวิทยา.th 
สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

๑.๒  เปดสอนต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
๑.๓  มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๖  ตําบล  ๕๒  หมูบาน  ดังน้ี   
ตําบลดงหลวง มี  ๑๒ หมูบาน  ตําบลหนองบัว มี  ๘  หมูบาน ตําบลชะโนดนอย มี  ๗  หมูบาน ตําบล

หนองแคน มี  ๗  หมูบาน ตําบลพังแดง มี  ๘ หมูบานและตําบลกกตูม ม ี ๑๐ หมูบาน 
๒. ประวัติโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ต้ังอยูที่  204  หมู  4  ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จัดต้ังขึ้น
ดวยความรวมมือของขาราชการ พอคา ประชาชน ชาวอําเภอดงหลวง โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย 
นายประสิทธ์ิ  เอ่ียมประชา เปนประธาน (ขณะน้ันดํารงตําแหนงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่ง) รวมกับพอคา 
ประชาชนพรอมกันเสนอขอต้ังโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาอนุญาตใหต้ังเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ 2522  ช่ือวา “โรงเรียนดงหลวงวิทยา” สังกัดกรมสามัญศกึษา บนพ้ืนที่ราชพัสดุ เน้ือที่ 
48  ไร 1 งาน 36 ตารางวา และโรงเรียนดงหลวงวิทยาไดเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที ่1 พฤษภาคม
2522 รับนักเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  20  คน มีนายบุญชวย ดวงลาปา ดํารงตําแหนงครูใหญคน
แรก และมีคร-ูอาจารยทั้งหมด  3  คน  
       ป  พ.ศ.  2522  ไดเขารวมโครงการมัธยมศึกษาเปดใหม 
      ป  พ.ศ.  2530  ไดเขารวมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
     ป  พ.ศ.  2532  ไดเขารวมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท 
       ป  พ.ศ.  2548  ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ  หน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน 
๓. ขอมูลผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล วุฒิทางการศึกษา พ.ศ.ที่ดํารงตําแหนง 
๑. นายบุญชวย ดวงลาปา ครูใหญ ๒๕๒๒-๒๔๒๘ 
๒. นายชัยชนะ พลรัตน อาจารยใหญ ๒๕๒๘-๒๕๓๒ 
3. นายสุวัฒน กุลนา อาจารยใหญ ๒๕๓๒-๒๕๓๕ 
๔. นายประพันธ วังคะฮาต ผูอํานวยการโรงเรียน ๒๕๓๖-๒๕๔๓ 
๕. นายเสนอ กลางประพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน ๒๕๔๓-๒๕๕๑ 
๖. นายจีรชัย วังคะฮาต ผูอํานวยการโรงเรียน ๒๕๕๑-๒๕๖๒ 
๗. นายคนิม เบญมาตย ผูอํานวยการโรงเรียน ๒๕๖๒-ปจจุบัน 

mailto:changthom@gmail.com
http://www.dw.ac.th/
http://www.%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2.th/
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๔. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารพัฒนานักเรียน 

1. งานสํานักงานกลุม   

2. งานพัฒนาหลักสูตร 

3. งานทะเบียน 

4..งานวัดผลและประเมินผล 

5. งานรับนักเรียน  

6. งานพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

7. งานวิจัยเพ่ือการศึกษา 

8. งานพัฒนากระบวนการเรียนรูและกลุม

สาระการเรียนรู 

9. งานแนะแนวการศึกษาตอ 

10. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

11. งานนิเทศภายใน 

12. งานหองสมุด  

1. งานสํานักงานกลุม 

2. งานวิเคราะหและจัดทําแผนสถานศึกษา 

3. งานจัดองคอร 

4. งานคาํนวณตนทุนการผลิต 

5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

6. งานบริหารการเงิน 

7. งานบริหารบญัชี 

8. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

9. งานควบคุมภายใน 

10.งานจัดระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 

11. งานโรงเรียนธนาคาร 

12. งานจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

13. งานสวัสดิการ 

1. งานสํานักงานกลุม 

2. งานวางแผนอัตรากําลัง 

3. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

4. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

5. งานการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

6. งานลาทุกประเภท 

7. งานทางวินัยและการลงโทษ 

8. งานจัดระบบและการจัดทําทะเบียน

ประวัติ 

9. งานการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

10. งานประเมินวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. งานบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ  

1. งานสํานักงานกลุม 

2. งานสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

3. งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

4. งานโสตและดูแลเคร่ืองเสียง 

5. งานนักการภารโรง 

6. งานปรับปรุงซอมแซมรถยนต 

รวมท้ังจัดสรางโรงจอดรถโรงเรียน 

ไฟฟา และระบบประปา 

7. งานหองน้ําโรงเรียน 

8. งานรักษาความปลอดภัย 

9. งานประเมินผลกลุมงาน 

10. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1. งานสํานักงานกลุม 

2. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. งานครูท่ีปรึกษาชั้นเรียน   

5. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 นักเรียน 

6. งานวินัยนักเรียน  

7. งานสงเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

8. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 

9. งานกิจกรรม To be number 

one 

10. งานสงเสริมงานจราจรนักเรียน 

11. งานประชาสัมพันธ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เครือขายผูปกครอง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษยเกา 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 



๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

                                                                                                      (ตอ) 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทัว่ไป กลุมบริหารพัฒนานักเรียน 

13. งานหองเรียนคุณภาพนํารอง 

14. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

14. งานประกันอุบัติเหตุ 

15. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

12. งานสงเสริมการขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

13. งานธุรการ 

14. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

15. งานการมาปฏิบัติราชการ 

16. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

12. งานสัมพันธชุมชน 

13. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน   

14. สถานศึกษาสีขาว 

15. นักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา 

16. กองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

17. งานเวรประจําวัน 

18. งานจิตอาสา 

19. งานอนามัย 

20. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 



๔ 
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๕. วิสัยทศัน( Vision) พนัธกิจ ( Mission) เปาประสงค(Goal ) กลยทุธ( strategy ) 
วิสัยทัศน( Vision) 

สถานศึกษาทีม่ีการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือมุงใหผูเรียนเปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากลเปนคนดีมี
คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกิจ ( Mission) 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
๓. พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูคูคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล 
๕. พัฒนาการสรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชน 
๖. พัฒนาแหลงเรียนรูสูมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
เปาประสงค(Goal ) 

๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ  มีการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูมีคณุภาพ  ตามมาตรฐานสากล 
๓. ผูเรียนเปนบุคลากรแหงการเรียนรู มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตอาสามี  ภาวะผูนํา  ภาคภูมิใจในความเปน

ไทย 
๔. ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูมาตรฐานสากล 
๕. องคกรภายนอกและชุมชน มสีวนรวมสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
๖. สถานศึกษามีสือ่นวัตกรรมสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน 

กลยุทธ( strategy ) 
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะคุณธรรมจรยิธรรมมีจิตอาสานอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สงเสริมคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทกุภาคสวนเพ่ือสงเสริมคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงสูมาตรฐานสากล 

 
อัตลักษณ  ย้ิม  ไหว  รักษวัฒนธรรมทองถิ่น  

เอกลักษณ  คุณธรรม นําความรู สูชุมชน 

๖.  สภาพชุมชนโดยรวม  

๖.๑  สภาพชุมชน  รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ อยูรวมกันเปนกลุม มีประชากรประมาณ  ๓๘,๕๐๓ 
คน   บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก  บาน และ ทุงนา  อาชีพหลักของชุมชนคือ ทํานา เน่ืองจาก สภาพ
ภูมิประเทศเหมาะแกการทํานา ทําไร   ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีการสืบสานประเพณี / 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป 

๖.๒ ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
๖.๓ ประกอบอาชีพ ทํานา รอยละ ๙๕    



๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

๖.๔ นับถือศาสนาพุทธ รอยละ  ๑๐๐ 
๖.๕ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายไดโดยเฉลี่ย ตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐  บาท ตอครอบครัว ตอป   

๗. ขอมูลดานอาคารสถานที่ 
๗.๑ อาคารเรียน  ๒๑๖ ค.๒๑๖ ล.ป,๒๙ ,๒๑๖ ก.๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖,๒๑๖ ปทีส่ราง ๒๕๖๔ 

 
 
  
 
 
 

๗.๒  อาคารเรียน๒๑๖ ค..๒๑๖ ล.ป,๒๙ ,๒๑๖ ก,๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖,๒๑๖  ปที่สราง ๒๕๒๖ 
 
 

           
 
 
 
 
 
๗.๓ อาคารเรียน๒๑๖ ค..๒๑๖ ล.ป,๒๙ ,๒๑๖ ก,๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖,๒๑๖    ปที่สราง ๒๕๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 

   7.4 อาคารอเนกประสงค/อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗  ปที่สราง ๒๕๔๒ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

๗.๕ อาคารอเนกประสงค/หองสมุดอ่ืน อ่ืน(สรางเอง)ปที่สราง ๒๕๔๕ 
 

 
 
๗.๖ อาคารอเนกประสงค/โรงอาหาร/โรงฝกงานอาคารโรงฝกงาน ๑๐๒/๒๗  ปที่สราง ๒๕๒๖ 

 
 
๗.๗ อาคารอเนกประสงค/โรงอาหาร/โรงฝกงาน โรงอาหาร ๓๐๐ ที่น่ังปที่สราง ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

_๘. แผนผังโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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สวนที่  ๒  
มาตรฐานการศึกษาคาํอธบิายและระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตองเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดจริง ประเมิน ไดจริง กระชับ 
และจํานวนนอย แตสามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูลที่ไดเกิดประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ดังน้ัน การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเนนที่คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหาร
สถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และขอกําหนดใน กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรฐานการศึกษาในแตละระดับ กําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของ
มาตรฐานมี ๕ ระดับ คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเย่ียม รายละเอียด
ของมาตรฐาน การศึกษาแตละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังน้ี   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มจีํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดงันี ้
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
 ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
  3)  การยอมรบัที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 
คําอธบิาย 
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเรียน 

ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถใน การ
อาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร  การมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตอ วิชาชีพ และ



๙ 
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ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและ ความเปน
ไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและ จิตสังคม 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ               
ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษา 

กําหนดในแตละระดับช้ัน    
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแกปญหา 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ 

โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล    
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม               
ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเองและการท างานเปนทีม 

เช่ือมโยง องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ช้ินงาน ผลผลิต   

๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ 

สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม   
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน 

ดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การ
ทดสอบอ่ืนๆ 

๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ               
ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่ 

สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ    
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

๑) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด               
ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก ตามที่

สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    
๒) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย               
ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรม

และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย  
๓) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย               
ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี    
๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม               
ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสม ใน

แตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

 



๑๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

การใหระดบัคณุภาพ 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พฒันา 
กําลังพัฒนา ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน  

- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ ตํ่ากวา 
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาตํ่ากวาเปาหมายที่ 
สถานศึกษากําหนด   
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียน   
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตํ่ากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด   
ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมตํ่ากวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ปานกลาง ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน  
- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ เปนไป 
ตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่ 
สถานศึกษากําหนด   
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียน  
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 

ดี ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน  
- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ เปนไป 
ตาม  เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่ 
สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแกปญหาได  
- ผูเรียนมีความรู และทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม  
- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย  
- ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียน  
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  
- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ สูงกวา 
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 
สถานศึกษากําหนด 
- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  



๑๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

- ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน   
- ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

ยอดเย่ียม ๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน  
- ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ สูงกวา 
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายที่ 
สถานศึกษากําหนด  
- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได  
- ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได 
- ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนําไปใชและเผยแพร 
- ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
- ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
- ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดเปน 
แบบอยางได  
- ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย   
- ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
- ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
 

 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
คําอธิบาย  
มาตรฐานที ่๒ กระบวนกาํรบริหารและการจัดการ  



๑๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและ พันธกิจ
อยางชัดเจน  สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมทั้งจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

๒.๑  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
สถานศกึษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ สถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัด
รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผน พัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าขอมูลมาใชในการพัฒนา  บุคลากรและผูที่เก่ียวของ ทุกฝายมีสวนรวม
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุมเปาหมาย  

สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียนการ
สอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชน การ

เรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน   
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู   
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม 

ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนกาํรบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  สถานศึกษา

จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

การใหระดบัคณุภาพ 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พฒันา 
กําลังพัฒนา - เปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไมชัดเจน   

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง - เปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน เปนไปไดในการปฏิบัติ   
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา 

ดี - เปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 
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สถานศึกษา เปนไปไดในการปฏิบัติ  
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา   
- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย  
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดใน 
การปฏิบัติ  
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย  
- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู 
และ สถานศึกษา 
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และ มคีวามปลอดภัย  
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม - มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดใน 
การปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง  
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุก
ฝาย มีการ น าขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง และเปนแบบอยาง
ได  
- ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได  
- พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู
และ สถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน   
- จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และมี ความปลอดภัย  
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่ 
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 
 



๑๔ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั 
3.1  จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

คําอธิบาย  
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาส ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  สราง
ปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ นําผลมา
พัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู  

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต  

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนได เรียนรู
โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ การฝกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู น าเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชใน ชีวิตได   

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู   
มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู 

โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
๓.๓. มีกํารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข   
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน   
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ 

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือ 
นําไปใชพัฒนาการเรียนรู   

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู   
ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือ 

นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  

การใหระดับคุณภาพ 

ระดบัคณุภาพ ประเดน็พฒันา 
กําลังพัฒนา - จัดการเรียนรูที่ไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   

- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูที่ไมเอ้ือตอการเรียนรู    
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 
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ปานกลาง - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู    
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดี - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู   
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
- มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู 

ดีเลิศ - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได   
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการ
เรียนรู   
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 
และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 
- มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
- มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และ 
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจดัการเรียนรูและมีการเผยแพร  
- ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  
- ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และ ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 
และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน  
- มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
- มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพ่ือ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 
 
 
 
 



๑๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

สวนที่ 3 
แนวทางการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 

จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หนา 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 กลาวถึง “การประกันคุณภาพ การศึกษา” 
หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาแตละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ การศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและ สาธารณชนวา
สถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ เปาประสงคของ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ กําหนด พรอมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการ ประเมินตนเองใหแกหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง และจัดสงรายงานการประเมนตนเองของสถานศึกษา พรอมกับประเด็นตาง 
ๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เก่ียวของหรือจากผูมีสวน
ไดสวนเสียกับสถานศึกษา แหงน้ันใหแก สมศ. เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สม
ศ. ดําเนินการ ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสง
รายงานผลการ ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตน
สังกัดหรือ หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาตอไป  สมศ. อาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานดําเนินการ
ประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได เพ่ือใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา  พ.ศ. 2561 จึงใหสถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรง เขาใจถึงแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการ
รองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดังน้ี   

1) สถานศึกษาแตละแหงตองจัดใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล การประเมินตนเอง (SAR) ใหแก
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

2) ในปการศึกษา 2561 สถานศึกษาจะไดมีการนํามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ จะ
กําหนดประกาศใช ไปเทียบเคียงและจัดทําเปน “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทําแผนพัฒนา การ
จัดการศึกษา และดําเนินงานตามแผนฯ ตลอดชวงปการศึกษา 2561 และจัดทําSAR ตามกรอบ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หลังสิ้นปการศึกษา 2561 (ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.62) แลวจึงจัดสง SAR ให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา  



๑๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

3) เมื่อหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาไดรับ SAR จากสถานศึกษาก็จะมีการ
สรุป วิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินงาน และจัดสง SAR พรอมประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมี การประเมินผล
และติดตามตรวจสอบใหแก สมศ. เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ ภายนอก 

 4) การประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเปน ไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (expert judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (peer review) โดยเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว 
คณะกรรมการประเมินตองมีความรูอยางรอบดานและวิเคราะหขอมูลรวมกันในการตัดสินเพ่ือใหระดับ คุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งจะไมใชการใหคะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหน่ึง  

5) การประเมนิคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองตรวจสอบและประเมินตนเอง ตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษาที่แทจริง โดยใหความสําคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณ
ควบคูกันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาใหใชเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการ ที่ไมแยกสวน
หรือแยกองคประกอบในการกําหนดคะแนนประเมิน แตเปนการประเมินในภาพรวมของผลการ ดําเนินงานหรือ
กระบวนการดําเนินงาน (holistic rubrics)  

6) การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในของสถานศึกษา ใหสถานศึกษากําหนดเปาหมาย และ
เกณฑการประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม ภารกิจ
ของสถานศึกษา โดยใหยึดหลกัการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตาม เปาหมายที่
กําหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

7) การประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหเนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษที่ เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (evidence based) โดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวม ขอมูลที่
เหมาะสมและสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และมี เปาหมาย การ
ประเมินเพ่ือการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บขอมูลและเอกสารที่ไมจําเปนในการประเมิน แต ขอมลูตองมีความ
นาเช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษาน้ัน ๆ  

8) คณะที่ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษาและ ประเด็น
พิจารณาที่กําหนดใหเขาใจถองแทกอนดําเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตน หลังประเมิน แลวใหแจงผล
การประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขยีนรายงาน การประเมิน
ตนเอง (self-assessment report)  

9) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสถานศึกษา ดําเนินการ โดย 
ใหมีการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และในการประเมิน คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

10) ใหสถานศึกษาสรุปและจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและ ผลสําเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานและหนวยงาน ตนสังกัด 
เผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกตอไป  

11) โครงสรางรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไมมีรูปแบบตายตัว ใหสถานศึกษา จัดทําในสิ่ง
ที่สถานศึกษาตองการนําเสนอได สิ่งสําคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
หมายรวมถึง กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาดําเนินการที่จะสะทอนให เห็นถึงหลกัการ แนวคิดของผูบริหาร
สถานศึกษา การมีเปาหมายหรือรูปแบบทีชั่ดเจนในการพัฒนาการเรียน การสอน ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการ/งาน
สงผลถึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  

12) ขอควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน       
12.1)  ผูประเมินควรมีความรูลึกและเขาใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง  



๑๘ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

มุมของภาระงาน โครงสราง เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการบรหิาร และการพัฒนาการจัดการเรียนรูและ มี
ประสบการณเพียงพอ เพ่ือการชวยช้ีแนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาไดอยางชัดเจน และตรงประเด็น เกิด
ประโยชนตอสถานศึกษาอยางแทจริง    

๑๒.๒) ผูประเมินควรวิเคราะหอภิปรายดวยใจเปนกลาง โดยพิจารณาจากขอมูลหลักฐานที่ เก็บรวบรวม
จากหลาย ๆ ดาน ทั้งขอมูลปจจุบัน และผลการประเมินการดําเนินงานที่ผานมา (อาจพิจารณา ยอนหลัง ๓ ป) 
ทั้งน้ี เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการพัฒนาวาอยูในระดับใด    

๑๒.๓) สิ่งที่มีคณุคามากที่สุดที่ไดรับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การไดรับขอ ช้ีแนะ 
คําแนะนํา แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาทีเ่ปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง ดังน้ัน ผูประเมินจึงควรรู ความ
เคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน   

๑๒.๔) การกําหนดระยะเวลาดําเนินการประเมินภายในของสถานศึกษาน้ัน ใหสถานศึกษา กําหนดไดเอง
ตามความเหมาะสม แตควรสอดคลองกับสภาพและบริบทของการดําเนินงาน เพ่ือความสะดวก ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู บันทกึหลังสอน
รายงานประชุม เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา เอกสารหลักฐานตาง ๆ น้ัน เกดิขึ้นจากการปฏิบัติงาน ไมใชการสราง
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  

๑๒.๕) การเกบ็รวบรวมขอมูลในสวนของการสังเกตและสมัภาษณน้ัน ควรกระทําดวยความ ระมัดระวัง 
ตองสรางความรูสึกเปนมิตรมากกวาการจับผิดหรือการกลาวโทษ และควรพูดคุยสอบถามดวย ความสภุาพและ
สรางความไววางใจเปนอันดับแรก กอนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
บทบาทหนาทีข่องหนวยงานที่เกี่ยวของ   
ระดบัสถานศกึษา 

ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการดังตอไปน้ี   
๑.  ใหสถานศกึษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเปน กลไก

ในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่น ใหแกสังคม 
ชุมชน และผูมสีวนเกี่ยวของ   

๒.  การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี   
๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของดําเนินการและถือเปน ความ
รับผิดชอบรวมกัน ทั้งน้ี สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชได   

๒.๒  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและ 
ความ ตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา   

๒.๓  ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
๒.๔  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยกําหนด 

ผูรับผิดชอบ ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และ
กําหนดการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดย
วิธีการและ เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม   

๒.๕  ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และ นําผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา   

๒.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน 



๑๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให 
ความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนประจําทุกป   

๒.๗  พัฒนาสถานศึกษาใหมคีุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ พัฒนา
อยางตอเน่ือง   

๓. สถานศึกษาแตละแหงใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสาํนักงาน
รับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล  เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ระดบัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศกึษา ดําเนินการดังตอไปน้ี   

๑. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ
แนะนําสถานศกึษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  ๒. จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) พรอมกับ 
ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ  ผูมีสวน
ไดสวนเสียกับสถานศึกษา ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานรับรอง มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ ภายนอก   

๓. ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเน่ือง   

๔. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให
บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก   

๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไมไดเปนผูประเมินเขารวมสังเกตรับฟงหรือ ให
ขอมูลเพ่ิมเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกดวยก็ได   

 
ระดบัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

๑. กําหนดนโยบายดานการศึกษา  กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พรอมทัง้กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา   

๒. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ ตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใหการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง   

๓. วิเคราะห และสรุปผล ตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ 
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

4. ใหความรวมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการจัดให 
บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
 



๒๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

สวนที่  ๔ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๑ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
ประกาศโรงเรยีนดงหลวงวิทยา 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

……………………………………………………. 
 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ กอนจะมี
การประเมินคุณภาพในรอบตอไป นอกจากน้ีไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 โรงเรียนดงหลวงวิทยา  จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประกาศ ณ วันที่ 4  มีนาคม  2564 

 

 

 
……………………………………………………   ดาบตํารวจ………………………………………… 
     (นายคนิม    เบญมาตย)             (โชควิทย  พรมดี ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
แนบทายประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มจีํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 
มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
  3)  การยอมรบัที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั 
 3.1  จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 



๒๓ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๔ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
       ที ่20 /๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทํามาตรฐานการศกึษา และกําหนดเป้าหมายความสําเร็จ 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

……………………………………………………. 
 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระบุให
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  จะดําเนินการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ี 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่  ใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนใหขอมูลตางๆ 

1.1  นายคนิม  เบญมาตย    ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

1.2  นายเดชา  คเณศโยธิน   รองผูอํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

1.3  นางผกามาศ  ชางถม   ครู หัวหนากลุมวิชาการ          กรรมการ 
1.4  นางสุนันทา  หาคุมคลัง  ครู หัวหนากลุมบริหารพัฒนานักเรียน    กรรมการ 
1.5  นายรณชัย  มรีะหงษ   ครู หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
1.6  นายนิเทศก  ศรีโจมรัก   ครู หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.7  นางศุภลักษณ ภูนาโคก   ครู หัวหนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน  กรรมการ/เลขานุการ 

        1.8  นางสาวมาลัยพร  คํามุงคุณ  ครู     กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

        1.9 นายเสฎฐวุฒิ  โสมสิทธ์ิ   ครู                กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ      
2. คณะกรรมการดาํเนินการจัดทาํมาตรฐานการศกึษาและกําหนดเปาหมายความสาํเร็จตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษากลุมงานพฒันานักเรียน 
        2.1. นายรณชัย  มีระหงษ     ครู หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป          ประธานกรรมการ 
         2.2. นายโกสินทร   เหงาโอสา  ครู            รองประธานกรรมการ 
         2.3. นายชวิศ  หวยทราย   ครูอัตราจาง                          กรรมการ 
         2.4. นายฉินกานจะนะ  เช้ือคนแข็ง  ครู            กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการดาํเนินการจัดทาํมาตรฐานการศกึษาและกําหนดเปาหมายความสาํเรจ็ตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษากลุมบรหิารงานวิชาการ 
         3.1. นางผกามาศ  ชางถม  ครู หัวหนากลุมงานวิชาการ      ประธานกรรมการ 
           3.2. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  ครู           รองประธานกรรมการ 
           3.3  นางนํ้าฝน  แสนทวีสุข  ครู                     กรรมการ   
           3.4. นายวุฒิพงษ   แผนสุพัด  ครู           กรรมการ 

3.5. นายจีรศักด์ิ  ทัศคร   ครู                              กรรมการ 
          3.6. นางสาวศิริกร  จันทโคตร   ครู           กรรมการ 



๒๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

3.7. นางสาวนันทิดา   พรมศร   ครู      กรรมการ 
3.8. นางสาวสริิวิมล   วังวงษ   ครู      กรรมการ 

          3.9. นางสาวพัณนิดา  สุดชารี   ครู      กรรมการ 
3.10  นางสาวอรอุมา  ออนสา   ครู               กรรมการ 
3.11  นายวสันต  อนันทวรรณ   ครู      กรรมการ 
3.12  นางนันทิดา   อนันทวรรณ  ครู      กรรมการ 
3.13  นางสาวอุบลรัตน   วงศกระโซ พนักงานราชการ               กรรมการ 

          3.14 นางสาวปทมาภรณ   ยังแสนภู  ครู      กรรมการและเลขานุการ    
   4. คณะกรรมการดาํเนนิการจัดทาํมาตรฐานการศกึษาและกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษากลุมงานการบรหิารงบประมาณและแผนงาน   
          4.1. นางศุภลักษณ  ภูนาโคก    ครู หัวหนากลุมบริหารงบประมาณฯ     ประธานกรรมการ 
          4.2. นางสาวมาลยัพร  คํามุงคุณ               ครู   รองประธานกรรมการ                           
 4.3. นางสาวกันตนา  ชมจมุจัง   ครู    กรรมการ 
           4.4. นางสาวเทพารัตน  ปกฤทัย   ครู    กรรมการ 
           4.5. นางปานใจ  สขุเสมอ    ครู    กรรมการ 
           4.6. นายเสฎฐวุฒิ  โสมสิทธ์ิ   ครู                             กรรมการ 
 4.7. นางสาวอุบล  พลใจดี   ครู    กรรมการ  
           4.8. นางพัชราภา  บุรัตน            ครู                          กรรมการ/เลขานุการ 
  5. คณะกรรมการดาํเนินการจัดทําจัดทาํมาตรฐานการศึกษาและกาํหนดเปาหมายความสาํเรจ็ตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษากลุมบรหิารพฒันานกัเรียน 

5.1 นางสุนันทา  หาคุมคลัง      ครู หัวหนากลุมบริหารพัฒนานักเรียน  ประธานกรรมการ 
5.2 นางจารุวรรณ  ใจศิร ิ         ครู   รองประธานกรรมการ 
5.3 นายกมล  แกนจันทร       ครู   กรรมการ 

   5.4 วาที่รอยตรีชโย  สุพร      ครู   กรรมการ 
5.5 นายคมสันต   ตนสวรรค      ครู   กรรมการ 
5.6 นายพัฒธนะ  ผิวขํา      ครู   กรรมการ 
5.7 นางสาวจีรานันท  บุทธิจักร     ครู   กรรมการ 
5.8 นางสาวปญจรัตน  วรโยธา     ครู   กรรมการ 
5.9 นางจิรวัฒน     คํามุงคุณ          ครู   กรรมการ 
5.10 นายพิชิต  อดทน    ครู   กรรมการ 
5.11 นายศุภณัฐร    สุทธิประภา             ครูผูชวย   กรรมการ 

   5.12 นายพิษณุ    ชมภู     พนักงานราชการ             กรรมการ 
        5.13 นางสาวกานตพิชชา   นาคจิตพิสุทธ์ิ  ครู   กรรมการ/เลขานุการ 
  6. คณะกรรมการดาํเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาและกาํหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษากกลุมบรหิารงานบุคคล  

6.1  นายนิเทศก ศรีโจมรัก  ครู หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
6.2 นางกาญจนา   ณ หนองคาย   ครู   รองประธานกรรมการ 
6.3 นางจารุวรรณ   ใจศิร ิ    ครู            กรรมการ 
6.4 นายเฉลิมศักด์ิ  ณ หนองคาย   ครู            กรรมการ 
6.5 นายวรเชษฐ  คุมหนองฮี    ครู   กรรมการ 



๒๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

6.6 นางสาววัลญา  บุญมานพ   เจาหนาที่ธุรการ   กรรมการ 
6.7 นางสาววันวิสาข   ฤทธ์ิขันธ   ครู     กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการมีหนาทีค่วามรับผิดชอบ ดังน้ี    
     1. ประชุมวางแผนเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกําหนดคาเปาหมายที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
       2. นํารางมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมายที่กําหนดขึ้นไปให ตัวแทนครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนนักเรียน รวมพิจารณา และตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได และ
ความครอบคลมุกับมาตรฐานการศึกษาอ่ืนๆ 
      3. ดําเนินการปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของ 
     4. นําเสนอรางมาตรฐานการศึกษาพรอมคาเปาหมายในแตละมาตรฐานและตัวบงช้ีใหคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาและลงนามเหน็ชอบ 
     5. ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและแจงใหบุคลากรในโรงเรียนรับรูดวยเอกสารเผยแพร การแจงในที่

ประชุมและนําเสนอใหบุคคลภายนอกทราบโดยผานเว็บไซตของโรงเรียนและชองทางอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
     ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งน้ี  จงปฏิบัติหนาช้ีที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความรู
ความสามารถ เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนและทางราชการตอไป 

         
              ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
              สั่ง  ณ  วันที ่ 1  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 
          ( นายคนิม    เบญมาตย ) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การใชมาตรฐานการศึกษา  ประจําป 2564 
ของโรงเรียนดงหลวงวิทยา  อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามกุดาหาร 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  จังหวัดมุกดาหาร  

ครั้งที่    3 /2564    เมื่อวันที่    4  มีนาคม 2564   ไดพิจารณาใชมาตรฐานการศึกษา ประจําป 2564  มีมติ
เห็นชอบและรับรองการใชมาตรฐานการศึกษา ประจําป 2564  ใหนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 

ดาบตํารวจ……………………………………………………………  
( โชควิทย  พรมดี ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 
ประกาศโรงเรยีนดงหลวงวิทยา 

เรื่อง  กาํหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   

ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการ
ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ 
กอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป นอกจากน้ีไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผูปกครองและประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพและ มาตรฐาน จึงไดกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบทายประกาศน้ี เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
 
                       ประกาศ ณ วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
……………………………………………………   ดาบตํารวจ………………………………………… 
     (นายคนิม    เบญมาตย)             (โชควิทย  พรมดี ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 

 



๒๙ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

เอกสารแนบทายประกาศ 
เรื่อง  การกําหนดเปาหมายความสาํเร็จตามมาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
คาเปาหมาย 

รอยละ/ระดบัคณุภาพ 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 2567 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพผูเรียน 89.17 90.75 94.13 97.5 

๑.๑  ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน 88.3
3 

89.5 94 97 

     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคาํนวณ 85 90 95 97 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย          
          แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา 

85 90 95 97 

     ๓)  มีความสามารในการสรางนวัตกรรม 80 85 90 95 
     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 89 92 95 98 
     ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 85 90 95 97 
     ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 88 90 94 98 
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียน 90 92 94.25 98 
     ๑)  การมคีุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90 92 94 98 
     ๒)  ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย 90 92 94 98 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90 92 94 98 
     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสังคม 90 92 95 98 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและจัดการ 90.33 92.33 94.83 98 

     ๒.๑  มีเปาหมาย  วิสัยทศัน  และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 90 92 95 98 
     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 92 95 98 
     ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
            สถานศึกษาและทกุกลุมเปาหมาย 

90 92 95 98 

     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90 92 95 98 
     ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
            อยางมีคุณภาพ 

92 94 96 98 

     ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
            การจัดการเรียนรู 

90 92 95 98 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงหลวงวิทยา สงักดั สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
คาเปาหมาย 

รอยละ/ระดบัคณุภาพ 
๒๕๖4 ๒๕๖5 2566 2567 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั 85.6 90 92.6 95.2 
     ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไป 
            ประยุกตใชในชีวิตได 

  85 90 92 95 

     ๓.๒  ใชสือ่  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 88 90 92 95 
     ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 90 95 98 
     3.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนา 
            ผูเรยีน 

85 90 92 94 

     ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนาและ 
            ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

85 90 92 94 

สรปุเปาหมายความสาํเร็จของสถานศกึษา 88.3
7 

91.0
3 

93.8
5 

96.9 

 
 

การกาํหนดเปาหมายความสําเร็จ 
 

๑.  ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ทีผ่านมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมาย

ความสําเร็จ   

๒. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จ  แตละมาตรฐาน  ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  

เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมิน  ดังน้ี 

 
คารอยละ ระดบัคณุภาพ 

นอยกวารอยละ ๖๐.๐๐  ระดับ กําลังพัฒนา 
รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๐.๙๙ ระดับ ปานกลาง 
รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ระดับ ดี 
รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ระดับ ดีเลิศ 

รอยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป ระดับ ยอดเย่ียม 
 

๓. การกําหนดเปาหมายความสําเร็จ  ในแตละประเด็นพิจารณา  จะกําหนดเปน  ระดับคุณภาพ  หรือ  

เปนรอยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คําสั่งโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
ที่ 6๙ /๒๕๖๔ 

เรื่อง     แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๖  มาตรา  ๔๗  ไดระบุใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ซึ่งประกอบดวย  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และระบบประกันคุณภาพภายนอก  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ  ตาม
มาตรา  ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  ดังน้ันเพ่ือใหการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๔ เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
และเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จึงแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ  ดังน้ี 
๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหนาที่  ใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนใหขอมูลตางๆ 

1.1  นายคนิม  เบญมาตย   ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
1.2  นายเดชา  คเณศโยธิน  รองผูอํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
1.3  นางผกามาศ  ชางถม  ครู หัวหนากลุมวิชาการ   กรรมการ 
1.4  นางสุนันทา  หาคุมคลัง ครู หัวหนากลุมบริหารพัฒนานักเรียน กรรมการ 
1.5  นายรณชัย  มรีะหงษ  ครู หัวหนากลุมบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.6  นายนิเทศก  ศรีโจมรัก  ครู หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
1.7  นางศุภลักษณ ภูนาโคก  คร ูหัวหนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน  กรรมการ 

        1.8  นางสาวมาลัยพร  คํามงุคุณ ครู        กรรมการและเลขานุการ 
        1.9 นางสาวอุบล  พลใจดี  ครู                 กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ      
หนาที่  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ประชุม ช้ีแจง  ประสานงานกับคณะกรรมการผูรับผิดชอบมาตรฐานตาง ๆ ทั้ง ๓ มาตรฐาน รวบรวมขอมูล จัดทํา
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
๒. คณะกรรมการ  ประเมินตามมาตรฐานที่รบัผดิชอบ ดังนี ้

 มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรียน  
 ๑.๑) ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผูเรียน 
 ๑. นางผกามาศ  ชางถม   ครู หัวหนากลุมงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
           ๒. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร   ครู    รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางนํ้าฝน  แสนทวีสุข   ครู                       กรรมการ   
           ๔. นายวุฒิพงษ   แผนสุพัด  ครู              กรรมการ 

๕. นายจีรศักด์ิ  ทัศคร   ครู                                 กรรมการ 
          ๖. นางสาวศิริกร  จนัทโคตร   ครู              กรรมการ 

๗. นางสาวนันทิดา   พรมศร  ครู              กรรมการ 
๘. นางสาวสิริวิมล   วังวงษ  ครู              กรรมการ 
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          ๙. นางสาวพัณนิดา  สุดชาร ี  ครู              กรรมการ 
๑๐. นางสาวอรอุมา  ออนสา  ครู     กรรมการ 
๑๑. นายวสันต  อนันทวรรณ  ครู              กรรมการ 
๑๒. นางนันทิดา   อนันทวรรณ  ครู              กรรมการ 
๑๓. นางสาวอุบลรัตน   วงศกระโซ  พนักงานราชการ             กรรมการ 
๑๔. นางสาวปทมาภรณ   ยังแสนภู  ครู              กรรมการ/เลขานุการ    

 หนาที่ ๑. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมินผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษา กําหนดในแตละระดับช้ัน 
 ๒. สรุปขอมลูนักเรียน ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  
 ๓. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมินผูเรียนมีความสามารถในการคิดจาํแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มกีารอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาอยางมีเหตุผล 
 ๔. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน   ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตัวเอง
และการทํางานเปนทีม เช่ือมโยง องคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ  อาจเปน
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
 ๕. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน ผูเรยีนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม
 ๖. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน   ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน ดานความรู ความเขาใจ ทกัษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
 ๗. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน ผูเรยีนมีความรู ทกัษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพรอมที่
จะศึกษาตอในระดับช้ันที่ สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ 

 ๑.๒) คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียน  
  ๑.  นางสุนันทา  หาคุมคลัง      ครู หัวหนากลุมบริหารพัฒนานักเรียน ประธานกรรมการ 

         ๒. นายรณชัย  มีระหงษ     ครู หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป         รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางจิรวัฒน     คํามุงคณุ           ครู   กรรมการ 
    ๔. นางจารุวรรณ  ใจศิร ิ   ครู   กรรมการ 

         ๕. นายโกสินทร   เหงาโอสา    ครู   กรรมการ 
    ๗. นายกมล  แกนจันทร      ครู   กรรมการ 

        ๘.  วาที่รอยตรีชโย  สุพร    ครู   กรรมการ 
    ๙. นายฉินกานจะนะ  เช้ือคนแข็ง   ครู   กรรมการ 

     ๑๐.นายคมสันต   ตนสวรรค      ครู   กรรมการ 
๑๑.นายพัฒธนะ  ผิวขํา      ครู   กรรมการ 
๑๒.นางสาวจีรานันท  บุทธิจกัร     ครู   กรรมการ 
๑๓.นางสาวปญจรัตน  วรโยธา     ครู   กรรมการ 
๑๔. นายพิชิต  อดทน    ครู   กรรมการ 

     ๑๕. นายศุภณัฐร    สุทธิประภา             ครูผูชวย   กรรมการ 
  ๑๖. นายพิษณุ    ชมภู     พนักงานราชการ  กรรมการ 
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  ๑๗. นายชวิศ  หวยทราย   ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวกานตพิชชา   นาคจิตพิสุทธ์ิ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาที่๑. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมนิ   ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

๒. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน ผูเรยีนมีความภูมิใจในทองถิ่น เหน็คุณคา 
ของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 

๓. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน   ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความ 
แตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๔. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน ผูเรยีนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
อารมณ และสงัคม และแสดงออกอยางเหมาะสม ในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจ
ผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
 มาตรฐานที ่๒กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. นางศุภลักษณ  ภูนาโคก   คร ูหัวหนากลุมบริหารงบประมาณฯ ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวมาลัยพร  คํามุงคุณ                คร ู    รองประธานกรรมการ 

๓. นางพัชราภา  บุรัตน            ครู     กรรมการ 
           ๔. นางสาวเทพารัตน  ปกฤทัย  ครู    กรรมการ 
           ๕. นางปานใจ  สุขเสมอ    ครู    กรรมการ 

๖. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง  ครู    กรรมการ 
           ๗. นายเสฎฐวุฒิ  โสมสิทธ์ิ  ครู    กรรมการ 
 ๘. นางสาวอุบล  พลใจดี   ครู    กรรมการและเลขานุการ  
 หนาที่๑. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมนิ เกี่ยวกับสถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไว
อยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ สถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัดรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๒. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน เกี่ยวกับ สถานศึกษาสามารถบรหิารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผน พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มกีารติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการบริหาร
อัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมา
ใชในการพัฒนา  บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ ทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
  ๓. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน เกี่ยวกับ  สถานศกึษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสรมิหลักสูตร ที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียน
รวมดวย 
  ๔. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน เกี่ยวกับ   สถานศกึษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการ
เรียนรูของผูเรียน 
  ๕. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน เกี่ยวกับ สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
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  ๖. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน เกี่ยวกับ สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและ
การบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร จัดการและการจดัการเรียนรู ทีเ่หมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  
 มาตรฐานที ่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั 

๑. นายนิเทศก ศรีโจมรัก  ครู หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา   ณ หนองคาย  ครู    รองประธานกรรมการ 

          ๓.  นางจารุวรรณ   ใจศิร ิ  ครู    กรรมการ 
๔. นายเฉลิมศกัด์ิ   ณ หนองคาย  ครู           กรรมการ 
๔. นายวรเชษฐ  คุมหนองฮี   ครู           กรรมการ 
๕. นางสาววัลญา  บุญมานพ  เจาหนาที่ธุรการ          กรรมการ 
๖. นางสาววันวิสาข   ฤทธ์ิขันธ  ครู      กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่ ๑.รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนได เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่
สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจาํเปนและตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได   
  ๒. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรู 
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่
หลากหลายได 
  ๓. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรยีนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข 
  ๔.รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ
เรียนรู และใหขอมูลยอนกลบัแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู 
  ๕. รวบรวมขอมูล สรุปผลการประเมิน ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

๓.  คณะกรรมการประเมินผล 
1. นายเดชา  คเณศโยธิน รองผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางผกามาศ  ชางถม หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิเทศก  ศรีโจมรัก หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

 4. นางสุนันทา  หาคุมคลัง หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 5. นางศุภลักษณ  ภูนาโคก หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและแผน กรรมการ 
 6. นางสาวมาลัยพร   คํามุงคุณ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวอุบล   พลใจดี  ครู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาที่  สรุปผลการดําเนินงานเมื่อแลวเสร็จ เพ่ือเสนอตอผูบริหารและผูทีเ่กี่ยวของทราบ  
 ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ เพ่ือใหเกิดผล
ดีตอโรงเรียนและราชการตอไป 
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              ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  1๗ พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 

 สั่ง   ณ   วันที ่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
      
 
 
      ลงช่ือ  
         ( นายคนิม  เบญมาตย ) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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