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1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตั้งอยู่ที่ 204 หมู่ 4 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 
49140 โทรศัพท ์0-4269-7087 โทรสาร 0-4269-7087 E-mail address changthom@gmail.com website 
www.dw.ac.th และ www.ดงหลวงวิทยา.th  สังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เนื้อที่ 48 ไร่ 
1 งาน 76 ตารางวา 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอดงหลวง 
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายประสิทธิ์ เอ่ียมประชา เป็นประธาน (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็น
หัวหน้ากิ่ง) ร่วมกับพ่อค้า ประชาชนพร้อมกันเสนอขอตั้งโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุญาตให้
ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2522 ชื่อว่า “โรงเรียนดงหลวงวิทยา” สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา บนพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา และโรงเรียนดงหลวงวิทยาได้เปิดทำการเรียนการสอน
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 รับนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน มีนายบุญช่วย ดวง
ลาปา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และมีครู-อาจารย์ทั ้งหมด 3 คน ในปี พ.ศ. 2522 ได้เข้าร่วมโครงการ
มัธยมศึกษาเปิดใหม่ จากนั้นโรงเรียนได้มีการพัฒนาขี้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 

ปัจจุบันโรงรัยนดงหลวงวิทยา บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุก  
ๆ ฝ่าย โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศึกษาพอเพียงและโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาควบคู่กับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดงหลวงวิทยา มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 50 คน 
และนักเรียน 817 คน 
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ปรัชญา คำขวัญ และสีประจำโรงเรียน 
ตราประจำโรงเรียน 

 

 
 

สีประจำโรงเรียน 
“สี เหลืองฟ้า” 

    สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม 
    สีฟ้า  หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริบและวิสัยทัศน์กว้างไกล   
ปรัชญาโรงเรียน 

“คิดกว้าง มองไกล ใฝ่ดี มีคุณธรรม” 
 
คำขวัญโรงเรียน 

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน” 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
“ ยิ้มไหว้ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 
เอกลักษณ์     

“คุณธรรม นำความรู้ สู่ชุมชน” 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน     
    

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 73 158 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 61 85 146 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 66 68 134 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 212 226 438 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 40 87 127 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 95 139 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 76 113 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 121 258 379 

รวมทั้งสิ้น 25 333 484 817 
 

   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
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1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่  
    

รูปแบบ / ประเภท จำนวนชั้น / ห้องเรียน ปีงบประมาณที่ได้รับจดัสรร งบประมาณ สภาพปัจจุบัน 
1. อาคารเรียน 
- แบบ216 ค 
- แบบ216 ค 
- แบบ 216 ล 

 
- 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน 
- 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน 
- 2 ช้ัน 16 ห้องเรียน 

 
พ.ศ. 2524 
พ.ศ. 2526 
พ.ศ. 2539 

 
1,850,000 
1,850,000 
8,399,996 

 
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี

2. อาคารโรงฝึกงาน 
 -  แบบ 102 / 27 

 
-  1 ช้ัน 1 หน่วย 

 
พ.ศ. 2526 

 
1,850,000 

 
พอใช้ 

3. อาคารหอประชุม 
-  แบบ 100/27 

 
-  1 หลัง 

 
พ.ศ. 2542 

 
4,300,004 

 
สภาพด ี

4. บ้านพักครู 
- 203 / 27 
- 205 / 26 
- 205 / 26 
- สปช. 205 / 26 

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

 
พ.ศ. 2524 
พ.ศ. 2526 
พ. ศ 2527 
พ.ศ  2560 

 
100,000 
251,999 
251,999 
580,000 

 
สภาพพอใช้ 
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี

5. บ้านพักภารโรง 
- แบบ 32 
- แบบองค์การ 

 
- 1 หลัง 
- 1 หลัง 

 
พ.ศ. 2524 
พ.ศ. 2526 

 
120,000 
170,999 

 
สภาพพอใช้ 
สภาพทรดุโทรม 

6. บ้านพักนักเรียน(ไม่
ทราบแบบ) 

 -  1 หลัง 
 -  1 หลัง 

พ.ศ. 2543 
พ.ศ  2560 

190,999 
1,050,000 

สภาพด ี
สภาพด ี

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

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

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

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

 
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี
สภาพด ี

8. โรงอาหาร 
- แบบ 300 ที่น่ัง 

 
- 1 หลัง 

 
พ.ศ. 2554 

 
2,583,200 

 
สภาพด ี

9. ถังเก็บน้ำ - 1 หลัง พ.ศ. 2555 3,030,000 สภาพด ี
10. ศาลาพักร้อน
นักเรียน 
- โครงเหล็ก / 48 

 
- 1 หลัง 

 
พ.ศ. 2548 

 
18,000 

 
สภาพด ี

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
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ผลการประเมินมาตรฐานภายใน 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิคำนวณ ยอดเยี่ยม 
๒. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปญัหา  

ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ยอดเย่ียม 
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ส่วนที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยภายนอก CPEST 
C : Customer 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ผู้ปกครอง/นักเรียน เห็นความสำคัญของการศึกษา 
คาดหวังสถานศึกษาที่มีคุณภาพ บุคลากรที่เอาใจใส่ต่อ
บุตรหลานของตน 
2. กลุ่มนักเรียนมีความสามารถหลากหลายและมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 

1. ผู้ปกครอง/นักเรียน บางส่วนส่งบุตรหลานไป
เรียนยังสถานศึกษาอ่ืน 
2. ผู้ปกครองไม่มีเวลา เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไป 

P : Politics 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯส่งผลให้การบริหาร
จัดการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น และลด
ภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนของผู้ปกครอง 
3. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. นโยบายเร่งด่วนบางเรื่อง ส่งผลกระทบต่อเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการปฏิบัติงานของครู 
2. การบังคับใช้ระเบียบกฎหมายการศึกษาภาค
บังคับ/นโยบายบางเรื่องมีความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติ 

E : Economic 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นชุมชนชนบท มีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง
เนื่องจากปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
สูงสินค้าทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ไม่แน่นอน 
2. ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดทำโครงงานของ 
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E : Economic 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 นักเรียน การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น ที่เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษา/เรียนรู้ 
 

S : Society 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ค่านิยมของผู้ปกครอง ที่ให้ความสำคัญต่อการได้รับ
การศึกษาของลูกหลานมากขึ้น 
2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฯ อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง เพื่อประกอบ
อาชีพ ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและให้ความอบอุ่น
แก่บุตรได้เต็มที่ 
2. ปัญหาการหย่าร้างในปัจจุบัน ทำให้เด็กขาด
ความอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก 

T : Technology 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ความก้าวหน้าทางด้าน ICT ทำให้มีการเข้าถึงองค์
ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถสืบค้นเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง และง่ายต่อการบริหารจัดการ 
2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและชุมชน มีความ
รวดเร็ว ทั่วถึง 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
และอุปกรณ์ ICT มีราคาแพงทำให้โรงเรียนมี
อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัย รวมทั้งขาดงบประมาณท่ีต้อง
จัดซื้อใหม่และขาดงบประมาณในการพัฒนา
ปรับปรุง 
2. ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ/
เว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการนำไปใช้
ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยภายใน 7Ss 

S1 : Staff 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานศึกษามีข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนตรง
ตามสาขาวิชาเอกและคุณวุฒิ 
2. มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็น
กรอบ ข้อบังคับในการประพฤติ ปฏิบัติตนและอยู่ใน
ระเบียบวินัย 

1. ข้าราชการครูบางขาดความกระตือรือร้น ขาด
ขวัญกำลังใจที่จะพัฒนางานที่รับผิดชอบ เช่น งาน
หลักด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. ขาดการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบวินัย ท าให้
การปฏิบัติงานในภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่ยึดผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

 

S2 : Style 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานศึกษามุ่งม่ันปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน และตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนยังต้องพัฒนารูปแบบ วิธีการท างานให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนปฏิบัติงานด้วยความไม่ไว้วางใจในทีมหรือ
สมาชิก และไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนยังยึดถือรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อ
ผลประโยชน์เฉพาะ เช่น การเขียนโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งงบประมาณ แต่การลงสู่
การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถประเมินว่า
บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด 
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S3 : Skill 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่
มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเต็ม

ตามศักยภาพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บางส่วนขาดความรู้ ขาดทักษะเฉพาะด้าน ขาด
การกำกับ นิเทศ ติดตามในการปฏิบัติงานและ
วิเคราะห์งานในหน้าที่ เช่น  
- การพัฒนาและใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- การจัดรูปแบบการเรียนรู้ยังใช้ระบบเดิม เขียน 
ลอก คัด เลิก ท ารายงานส่งครู ฯลฯ 
- การพัฒนางานด้านวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้  
- การปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างจริงจัง เช่น การติดตามนักเรียนในความ
รับผิดชอบในปัญหา การหนีเรียน การขาดเรียน 

ท าให้เกิดปัญหา 0,ร,มส สะสมเรื้อรัง 

 
S4 : Structure 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา มีระบบ เป็นไปตามรูปแบบที่ส่วนกลาง
กำหนด 
2. การแบ่งภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานที่
ชัดเจน 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรในสถานศึกษายังไม่ชัดเจน 
2. การจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามโครงสร้าง ตามบทบาทภาระหน้าที่ ยัง
ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ และความทันสมัย
ของบุคคลขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติ 
3. โครงสร้างการปฏิบัติงานซ ้าซ้อน/ขอบเขต
ซ ้าซ้อนคลุมเครือ 
4. การสื่อสารระหว่างกลุ่มงาน ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างขาดความชัดเจน 
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S5 : Strategy 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยใช้
หลักร่วมคิด ของบุคลากรในสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ เชื่อมโยงกับนโยบายส่วนกลาง 
จนถึงระดับเขตพ้ืนที่ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
3. สถานศึกษามีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งใน
ระดับกลุ่มงานและบุคคลในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการ

และช่องทางที่หลากหลาย 

1. การดำเนินงานบางโครงการเป็นการดำเนินงาน
แบบเร่งด่วน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ 
2. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่จริงจัง เช่น 
สถานศึกษายังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้ (การยกผลสัมฤทธิ์ O-net) 
3. ขาดการประเมินผลแผน และการสรุปรายงาน

ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

S5 : Strategy 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีระบบ กระบวนการบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน โดยเน้นการ
มีส่วนร่วม การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ที่

สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 

1. ขาดการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง และไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ขาดคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

S7 : Shared Value 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานศึกษา มีการกำหนดค่านิยมร่วมและกำหนด
วัฒนธรรมองค์กร ภาคภูมิใจ และสร้างความตระหนัก 
เพ่ือให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรใน
องค์กร 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วน ยังขาดวัฒนธรรมและวินัยในการ
ปฏิบัติงาน เช่น มาทำงานสาย การมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสกว่า กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วน ยังปฏิบัติตนไม่เป็นแบบอย่างและ
แสดงออกถึงค่านิยมที่ดี ทั้งแนวคิด วิธีการท างาน  

 
 



  

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดศึกษา 
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วิสัยทัศน์ ( Vision) 
สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล เป็นคนดี   

มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ ( Mission) 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

เป้าประสงค์ (Goal ) 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

3. ผู้เรียนเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา มีภาวะผู้นำ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

4. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล 

5. องค์กรภายนอกและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 

 

ประเด็นกลยุทธ์ (strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียงและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ 

     ส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดงหลวงวิทยา  
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

2. ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ  

3. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

5. พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

6. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ริเริ่ม 

ปี 2563  ปี 2564 
1. ผู้เรียนมีความเป็น

เลิศทางวิชาการ ตาม

มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

 

1. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

80 85 - ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ คิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถ
สร้างนวัตกรรมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

2. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 85 

3. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

75 80 

4. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

80 89 

5. ร้อยละผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

80 85 

6. ร้อยละผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

80 88 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ริเริ่ม 

ปี 2563 ปี 2564 
2. ผู้เรียนเป็น

บุคลากรแห่งการ

เรียนรู้ มีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตอาสา มี

ภาวะผู้นำ ภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย 

1. ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ี ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด  

85 90 - ส่งเสริม พัฒนา
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน มี
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายมีสุข
ภาวะทางร่างกายที่ดี 
มีจิตสาธารณะ เป็น
พลเมืองที่ดี และเป็น
พลโลกที่มีคุณภาพ 

2. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

88 90 

3. ร้อยละผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 90 

4. ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

86 90 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

วัตุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ริเริ่ม 

ปี 2563  ปี 2564 
1. สถานศึกษามีการ

บริหารจัดการศึกษา

ด้วยระบบคุณภาพ มี

การกระจายอำนาจ 

และการมีส่วนร่วม 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

88 
 

90 
 

- ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม มีการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

87 90 
 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

88 
 

90 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

87 
 

90 
 

2. สถานศึกษามีสื่อ 

นวัตกรรม 

สภาพแวดล้อม และ

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาผู้เรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

88 
 

92 
 

- ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตรงตามความ
ศักยภาพ ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

87 90 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ริเริ่ม 

ปี 2563  ปี 2564 
1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มี

ความรู้มีคุณภาพ ตา

มาตรฐานสากล 

1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

84 85 - ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

85 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             22 

 

 

 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

เป้าหมาย  
กลยุทธ์ริเริ่ม 

ปี 2563  ปี 2564 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความรู้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 
 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 

80 85 - พัฒนาการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน มีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่าง เป็น
ระบบ นำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 

4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

80 85 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

82 85 

 
 


