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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตั้งอยู่ท่ี 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 านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 าบล

หนองแคน มี  ๗  หมู่บ้าน ต าบลพังแดง มี  ๘  หมู่บ้านและต าบลกกตูม มี  ๑๐ หมู่บ้าน 
1.2 อาคารสถานที่(ผังโรงเรยีน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:changthom@gmail.com
http://www.dw.ac.th/
http://www.ดงหลวงวิทยา.th/
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1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
1)  จ านวนบุคลากร ( ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2564) 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2563 2 39 2 1 3 2 
 

 
 

 2)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ( ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2564) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอตัราจ้าง ลกูจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายคนิม  เบญมาตย์ 60 40 ผู้อ านวยการ ค.บ. 
ศษ.ม. 

เกษตรกรรม 
บริหารการศึกษา 

 

2 นายเดชา คเณศโยธิน 51 27 รอง
ผู้อ านวยการ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

พละศึกษา 
บริหารการศึกษา 

 

3 นายนิเทศก์   ศรีโจมรัก 60 ๒9 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 
ม.๑,๔ 

4 นางจิรวัฒน์  ค ามุงคุณ ๕3 ๒8 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

5 นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก ๔9 ๒6 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 
ม.๒ 

6 นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง 52 ๒8 ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 
ม.๕ 

7 นายรณชัย  มีระหงษ์ ๔8 ๒4 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
ม.๔,๕ 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

8 นายเฉลิมศักดิ์  ณ 
หนองคาย 

๔6 ๑7 ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ค.บ. 
 

ศษ.ม. 

สังคมศึกษา
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

 บริหารการศึกษา 

สังคมฯ 
ม.๑,๒,๖ 

9 นางสาวกานต์พิชชา   
นาคจิตพิสุทธิ์ 

๔1 ๑1 ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ศศ.บ. 
รป.ม. 

ภาษาไทย 
รัฐประศาสน 

ศาสตร์ 

ภาษาไทย 
ม.๓,๖ 

10 นางกาญจนา  ณ  
หนองคาย 

๔9 ๒2 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 ศษ.ม. 

สังคมศึกษา
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
 บริหาร

การศึกษา 

สังคมฯ 
ม.๓,๖ 

11 นางผกามาศ  ช่างถม ๔9 ๒6 ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

 

ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
นวัตกรรม

หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 
ม.๔ 

12 นางจารุวรรณ  ใจศิริ ๔9 ๒5 ครู/ช านาญ 
การพิเศษ 

ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔,๖ 

 

13 นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร ๔3 ๑6 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
 ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
นวัตกรรม

หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้

 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,๒ 

14 นายจีรศักดิ์  ทัศคร 43 ๑5 ครู/ช านาญ
การ 

วท.บ. ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 
ม.๓,๖ 

15 นางสาวเทพารัตน์ 
ปักฤทัย 
 

๓8 12 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๓ 

16 นางน้ าฝน  
แสนทวีสุข 

๓9 9 ครู/ช านาญ
การ 

วท.บ. 
ศษ.ม. 

เคม ี
บริหาร

การศึกษา 

เคม ี
ม.๔ 

17 นางสาวมาลัยพร   
ค ามุงคุณ 

๔3 ๑8 ครู/ช านาญ
การ 

วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.๑,๔,๖ 

18 นายกมล แก่นจันทร์ ๔4 9 ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

19 นางพัชราภา  บุรัตน์ ๔1 10 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.๔,๕,๖ 
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๔ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

ราชการ วิทยฐานะ 
20 นายวสันต์ อนันทวรรณ 30 6 ครู กศ.บ. 

 
 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมฯ 
ม.๓ 

21 นางสาวกันตนา 
ชมจุมจัง 

๓1 7 ครู ค.บ.  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๓ 

22 นายคมสันต์  ต้นสวรรค์ ๓6 6 ครู ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ 
ม.๑,๒,๓,๕,๖ 

23 นายพัฒธนะ  ผิวข า ๒8 5 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม. ๒,๓,๖ 

24 นางปานใจ สุขเสมอ ๓4 10 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ม.๓,๕ 

25 นางสาวนันทิดา  พรมศร ๓5 4 ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๒,๓ 

26 นางสาวปัทมาภรณ์    
ยังแสนภู 

๒9 4 ครู กศ.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 
ม.๔ 

27 นางสาววันวิสาข์     
ฤทธิ์ขันธ์ 

๒9 4 ครู ค.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมศึกษา 
ม.๑,๔ 

28 นางสาวจีรานันท์        
บุทธิจักร 

๒8 4 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๖ 

29 นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด ๒8 4 ครู ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
(เคมี) 

เคม ี
ม.๕,๖ 

30 นายพิชิต  อดทน 
 

๒8 4 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.๑,๔ 

31 นางสาวอุบล  พลใจดี ๒8 3 ครู ศศ.บ  ภาษาจีน ม.1-5 
32 นางสาวพัณนิดา  สุดชารี 30 2 ครูผู้ช่วย วท.บ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

33 นางสาวอรอุมา  อ่อนสา 27 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คหกรรม ม.2,๕ 
34 นายฉินกานจะนะ  

 เชื้อคนแข็ง 
๔2 8 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.2,๖ 

35 ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร ๔5 9 ครู วท.บ. 
 

ค.ม. 

วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

บริหาร
การศึกษา 

ม.2,๖ 

36 นางสาวปัญจรัตน์  
วรโยธา 

32 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์
อนามัย 

สิ่งแวดล้อม 

ม.1-3 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุ ต าแหน่ง/ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 
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  พนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางสาวอุบลรัตน์  วงศ์กระโซ่ ๔4 20 วท.บ
. 

คหกรรมศาสตร์ งานบ้าน 
ม. ๒,๔,๕ 

๒ นายพิษณุ  ชมภู  ๓7 ๑2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๕ 

 

ครูอัตรจ้างและอื่นๆ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นายชวิศ  ห้วยทราย 26 2 ค.บ. ดนตรีสากล ม. ๒,๔,๕ 
2. นางสาววัลญา บุญมานพ 25 ธุรการ ศศ.บ

. 
พม่า  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ข้อมูลนักเรียน  ( ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2563)  

ราชการ วิทยฐานะ 
37 นายโกสินทร์ เหง้าโอสา 47 6 ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์ ม.3,6 
38 นายศุภณัฐร์ สุทธิประภา 27 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.2,4 
39 นางสาวนิภาพร   

เนตรวงศ์ 
40 ๑1 ครู/ช านาญ

การพิเศษ 
วท.บ.   ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 

ม.๔ 

40 นายอภิกร  สมร ๔9 ๑6 ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษ
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

สังคมฯ 
ม.๒ 

 

41 นางสาวปวีณา  สีมืด ๓1 6 ครู ค.บ. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคมฯ 
ม.๔,๕ 
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2563  รวม 758 คน 
 

ชั้นเรียน จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ม. ๑ 4 64 80 144 
ม. ๒ ๔ 73 70 143 
ม. ๓ ๔ 48 75 123 

รวม ม. ต้น ๑๒ 185 225 410 
ม. ๔ 3 47 95 142 
ม. ๕ 4 38 77 115 
ม. ๖ 3 34 57 91 

รวม ม. ปลาย ๑0 119 229 348 
รวมทั้งสิ้น ๒2 304 454 758 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเย่ียม 
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
     โรงเรียนดงหลวงวิทยา ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการ DONGLUANG MODEL 
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อ โคโรนา 
2019(covid 19) ในสถานการณ์ดังกล่าวความปลอดภัยของผู้เรียนถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีโรงเรียนจะต้องดูแลไป
พร้อมกับการพัฒนาการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ On site ,On Air 
,Online , On Demand และ On Hand มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ มี
การจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาทิ ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ห้องเรียน ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ มาใช้พัฒนาความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสามารถทางเทคโนโลยี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตรงตามหลักสูตร รวมท้ังทีทักษะอาชีพและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ พัฒนาครูทุกคนท้ังด้านความรู้ มาตรฐาน
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดีก่อน จากนั้นจึงน าไปพัฒนาผู้เรียนให้ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพกฎกติกาของโรงเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย  และวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ไทโซ่)  ยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจท่ีด ี

 นอกจากนี้โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผ่านการ
ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

  ๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
         2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           2.1.1 การด าเนินงานเก่ียวกับความสามารถในการอ่าน  เขียน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
โรงเรียนได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยเก็บหลักฐานและร่องรอยมีดังต่อไปนี้แบบสรุปผลการ
อ่าน การเขียน บันทึกการอ่าน  แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  
เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น  ชิ้นงานผลงานนักเรียน  รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน  เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น  สมุดแบบฝึกหัดชิ้นงาน และผลงานนักเรียน 
   2.1.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล  แบบบันทึกการส่ง
งานทางออนไลน์  ผลงานและช้ินงานเก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบบประเมินความสามารถในการ
ใช้อุปกรณ์สารสนเทศ 
  2.1.3  ผลความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  
หลักสูตรของสถานศึกษา  ระเบียบการวัดผลและประเมินผล  แผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หลักฐานทางวิชาการ เช่น ปพ.5  อ่ืนๆ 
   2.1.4 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี



๘ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

การศึกษา  2563  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน,  แบบสรุปผลการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียน  
แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกหลังสอนและแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
   2.1.5  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  2563  ผลการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน   แบบสรุปผลการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียน  แบบบันทึกพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกัน  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการท างานร่วมกัน 
      2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
    2.2.1  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้   การจัดการเรียนการสอน  สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา   จัดโครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกิจการนักเรียน  จัด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จัดโครงการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12  
ประการ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการจิตอาสา 
   2.2.2  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แบบ
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆแบบสังเกตเก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงความเคารพ  การพูดจา  
กิริยามารยาท  การไหว้  ฯลฯ    
   2.2.3  นักเรียนมีนิสัยยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายหลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้  การจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมวันอาเซียน  โครงการวันขึ้นปีใหม่ โครงการวัน
คริสต์มาสและตรุษจีน โครงการสัปดาห์ห้องสมุด สุนทรภู่และวันภาษาไทย  กิจกรรมวันเข้าพรรษา และโครงการท่ี
ส่งเสริมกิจการนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการท างานร่วมกัน  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 
   2.2.4 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคมหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แฟ้ม
เอกสารผู้เรียนรายบุคคล  ข้อมูลด้านสุขภาพ  ข้อมูลสารสนเทศสถิติของสถานศึกษา  ได้แก่ การเจ็บป่วย  การใช้
ห้องพยาบาล  ข้อมูลจากฝ่ายปกครองสถิติการมาเรียนสถิติการส่งต่อนักเรียนเยี่ยม เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ข้อมูล
พัฒนาการด้านน้ าหนัก  ส่วนสูง  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคลเอกสารหลักฐานแสดงสุข
ภาวะทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการขับขี่
ปลอดภัย และจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน(Re-x-ray) 

ตารางที่1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 

๑. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ 

80 85 ยอดเยี่ยม 

๒. มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

80 78 ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 85 ยอดเยี่ยม 



๙ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๔. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  

80 90 ยอดเยี่ยม 

๕. มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

80 79.50 ดีเลิศ 

๖. มคีวามรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

80 90 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 

 
ตารางที่2 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

85 85 ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  85 90 ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  

85 90 ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  85 85 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ยอดเยี่ยม 

           
๓.จุดเด่น 
      โรงเรียนดงหลวงวิทยา พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยกระบวนการ DONGLUANG 
MODEL ได้ด าเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนมีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร โดยจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการ
ประเมินการอ่านออกเขียนคล่อง เขียนเพื่อการส่ือสาร นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อออนไลน์  จัดสรรครูให้สอนตรงตามให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ครูมีการจัดเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการ
เรียนรู้แบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ แบบร่วมมือกันเรียนรู้ กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก  และโรงเรียนด าเนินการตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน 
คิดค านวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ใช้เทคโนโลยีและส่ือสารได้  
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถ



๑๐ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ท้ัง
ยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็น
สุขและมีสุนทรียภาพ โดยมีโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ท่ีโดดเด่น ดังนี้ 

๑. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมส าหรับ 
การสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการสัมภาษณ์งานในอนาคต ผ่านโครงการสานฝันเข้าสู่ร้ัว
มหาวิทยาลัย 

๒. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
๓. โครงการห้องเรียนคุณภาพน าร่อง ท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ และเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้ เปิดในระดับชั้น ม.1/4 และ ม.4/4 ระดับละ 1 ห้อง โดยมีกิจกรรม
ท่ีโดดเด่น ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ทดลอง และศึกษาหาความรู้ด้วย 
ตนเอง และได้ทดลองจากห้องปฏิบัติการจริงกับทางมหาวิทยาลัยท่ีร่วมบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อร่วมพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์
วิทยาศาสตร์นครพนม เป็นต้น 

๓.2 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีน านักเรียนเข้าร่วมรับการแนะแนวท่ีทาง 
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลในในการเรียนต่อ 

3.3 กิจกรรมคลินิกวิชาการ โดยการน าวิทยากรจากท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ 
นักเรียนได้เติมเต็มและเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง 

3.4 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความฝันในอาชีพต่างๆ ได้ฝึก 
ประสบการณ์ ในสายอาชีพนั้นๆ 

4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ และชนะเลิศเป็น
ตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

5. มีโครงการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science-Math Test 2020 เปิด
โอกาสให้นักเรียนโรงเรียนดงหลวงวิทยา นักเรียนในเขตภูมิภาค และโรงเรียนประถมศึกษาเครือข่าย ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และระดับชั้น ม.1-3 ได้เข้าร่วมการทดสอบ เพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

6. โรงเรียนดงหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนเครือข่ายขยายผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร  
 ๔.จุดที่ควรพฒันา 
 การขับเคล่ือนและพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการ DONGLUANG MODEL นั้น ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ส่งผลให้การ
พัฒนาไม่เกิดความต่อเนื่อง กิจกรรมต่างๆ ก็มีการงดเว้นการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2564 จะต้องพัฒนาดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในทุกรายวิชาจะต้องมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และ
พัฒนาใหสู้งกว่าระดับประเทศ 
 2. ในปีการศึกษา 2564 พัฒนาครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค covid 19  
 3. โรงเรียนจะต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้กับผู้เรียนให้มากขึ้น และสอดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 



๑๑ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 4. ในปีการศึกษา 2564 จะต้องปรับปรุงโครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ท้ังทางด้านคุณภาพผู้เรียน 
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ท่ีสังคมโลกอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น  
 
 
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเย่ียม 
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
     การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตามกระบวนการ DONGLUANG MODEL  โดย
โรงเรียนมีการก าหนดมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจและกลยุทธข์องสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ผู้บริหารมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  วางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของผู้ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  การก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
  2.1  โรงเรียนมีการการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลักฐานและร่องรอย  มีดังนี้   โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังสอน การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ,  การวิเคราะห์ข้อสอบ 
O-NET  งานวิจัยในชั้นเรียน  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2.2  โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และการนิเทศการศึกษา  สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามความต้องการและมีรายงานผลการไปราชการ  
  2.3  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบหลักฐานและร่องรอยมี
ดังนี้  โครงสร้างการบริหารงาน  ค าส่ังโรงเรียน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูล
สารสนเทศ  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  2.4  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โครงการ
ทัศนศึกษาของนักเรียน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ  การพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืน  สวยงาม  การ
พัฒนาห้องสมุด  การสร้างบรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน   
     2.5  โรงเรียนเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายงานการเยี่ยมบ้าน  รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน   
       2.6  โรงเรียนมีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาหลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้  แผนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  แบบบันทึกการนิเทศภายใน   รายงานการนิเทศภายใน 



๑๒ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

  

 

 

 

ตารางที่3 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1)มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

80 85 ยอดเยี่ยม 

2)มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 85 ยอดเยี่ยม 

3)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 77 ดีเลิศ 

4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  80 85 ยอดเยี่ยม 

5)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

80 85 ยอดเยี่ยม 

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

80 85 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ยอดเย่ียม 

 
๓.จุดเด่น 
  3.1  ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเร่ืองการบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
   3.2 มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
   3.3 โรงเรียนมีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย ท่ีชัดเจน 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท า 
   3.4 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจรเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนงาน 
    3.6 มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัด
การศึกษา ผลน าผลการวิจัยและพัฒนามาเป็นบทสรุปผู้บริหารเพื่อพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา 
  3.7  โรงเรียนน าผลการจัดการศึกษา  มาวิเคราะห์  ปรับปรุงและพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
  3.8 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อหางบประมาณ มา
พัฒนาอาคารสถานท่ีให้น่าอยู่ น่าเรียนยิ่งขึ้น อาทิ 
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3.8.1 กิจกรรมเดิน-วิ่งตามฮอยไทดงหลวงพิชิตภูพานน้อย(สมทบทุนสร้างซุ้มทางเดิน 
อเนกประสงค์ โดยการน าของผู้บริหาร)  

3.8.2 โครงการสร้างบ้านดินเพ่ือเป็นบ้านพักนักเรียนท่ีอยู่ห่างไกล โดยได้รับ 
งบประมาณด้านวัสดุ-อุปกรณ์ จากงบประมาณของจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง
นักเรียน และนักเรียนจิตอาสา เป็นแรงงานมาร่วมกันสร้างบ้านพักให้กับนักเรียน 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
          4.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ท่ียังไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน อาคารเก่า ช ารุด ห้องน้ า
ไม่เพียงพอ ซ่ึงโรงเรียนจะต้องมีแผนงานรองรับ เพื่อของบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนเพิ่มเติมใน
อนาคต (มาตรฐานท่ี 2 ข้อท่ี 5) โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  4.2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น (มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2) 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเย่ียม 
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยา พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ DONGLUANG MODEL  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ปฏิบัติจริง โดยการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ครูรู้จักผู้เรียนรายบุคคล เห็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน เน้นความสนใจของผู้เรียน มีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลาย ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้เอง น าเสนอผลงานและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดท้ัง
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการท าโครงงาน การเรียนรู้ STEM 
โดยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบร่วมมือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกโดยส่งเสริมพัฒนาการทางสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนวครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน น าผลมาพัฒนาผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน
โดยโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  กิจกรรมชมรม To Be Number 1 โครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12 
ประการ โครงการคุณธรรมน าวิถี  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวัง
และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กิจกรรม ร.ด. จิตอาสา  จาก
การด าเนินงานส่งผลให้นักเรียน ครู โรงเรียน ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี ระดับชาติจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก่  ด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับผู้เรียน เช่น  โครงการ
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net   
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการสอนซ่อมเสริม  โครงการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการ
ประเมินผลการอ่านและการเขียนของนักเรียน  โครงการอาเซียนศึกษา  โครงการค่ายภาษาไทย  กิจกรรมลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุมท่ีเปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม



๑๔ 
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นักเรียน ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่น  โครงการวัน
ส าคัญ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โคร งการเข้าค่าย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  โครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการลูกเสือยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
 

 ตารางที่4 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนส าคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

80 85 ยอดเยี่ยม 

2)ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

80 85 ยอดเยี่ยม 

3)มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 80 ยอดเยี่ยม 
4)ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 75 ดีเลิศ 

5)มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

80 85 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ยอดเย่ียม 
 
๓.จุดเด่น 
 ๑. ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนนั้น ในปีการศึกษา 2564 
จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการด าเนินงานเป็นรูปธรรม และป้อนกลับข้อมูลไปยังผู้เรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  การจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า พัฒนานักเรียนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีความรู้  มี
คุณธรรม  สภาพแวดล้อมร่มร่ืน บุคลากรมีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เกิดผลต่อผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  จากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ส่งผลให้ ผู้เรียน  มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดเีลิศ  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียน
มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๑  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จากการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ส่งผลให้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอด
เยี่ยม  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดเีลิศ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี ๒  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จากการด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให ้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก อยู่ใน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   โรงเรียนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐาน
ท่ี ๓  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓  มาตรฐาน  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

- แผนภูมิ โครงสร้างองค์กร การศึกษา ปีการศึกษา 2563  
- แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- พันธกิจสถานศึกษา 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  (SAR) 
- รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- สรุปรายงานโครงการสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- สรุปรายงานกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
- สรุปรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- บันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าวัน 
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- บันทึกครูเวรประจ าวัน 
- ผลงาน ชิ้นงานนักเรียน ในกิจกรรมการแข่งขันตลอดปีการศึกษา 2563  
- เกียรติบัตร รูปภาพ 
      ฯลฯ 

3. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
 โรงเรียนดงหลวงวิทยามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการ DONGLUANG MODEL เป็นรูปแบบในการพัฒนา
โรงเรียน ประเด็นพิจารณาท่ีโรงเรียนต้องการมุ่งเน้นพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1) 1.1 ข้อท่ี 2 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
มาตรฐานท่ี 1) 1.1 ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   มาตรฐานท่ี  2 ข้อท่ี 3 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

โดยวางแผนการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โดยโครงการหรือกิจกรรมท้ัง 
5 กลุ่มงาน จะต้องมีนวัตกรรมในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และส่งผลต่อผู้เรียนชัดเจน และมีผลการ
ด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย จนส่งผลให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖3 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดเีลิศ 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ยอดเย่ียม 
 
 

2.  ข้อมูลค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 ปีการศึกษา 2563 

 

กลุ่มสาระฯ 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 2.34 2.59 2.83 2.67 3.40 3.15 3.63 2.45 2.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3.56 3.01 2.95 3.19 3.32 2.96 2.93 3.05 3.12 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2.96 2.73 2.59 2.74 3.03 3.05 3.22 2.54 2.86 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3.25 3.06 2.93 3.43 3.72 3.88 3.39 3.22 3.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3.75 3.16 3.34 2.98 3.78 3.91 3.74 3.26 3.49 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3.15 3.24 3.26 3.23 3.81 3.96 3.80 2.57 3.38 

  
แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาชั้น ม. 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาชั้น ม. 1 – 6  
ปีการศึกษา 2563 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
3.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ประจ าปี

การศึกษา 2563 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.61 19.21 27.72 28.91 32.36 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.02 25.65 30.10 32.88 35.66 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 36.33 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระ ดับชา ติขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจ าปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจังหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ. ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

3.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561–2563 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
2561 46.61 22.50 33.44 26.04 32.15 
256๒ 50.71 22.83 29.05 28.81 32.85 
2563 53.61 19.21 27.72 28.91 32.36 

ผลต่างปี 2562-2563 +2.9 -3.62 -1.33 +0.1 -0.49 
 

 
 

3.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.93 22.62 28.00 22.46 34.46 29.49 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 42.63 26.17 32.60 28.17 35.39 32.99 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ. ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32 34.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93 33.79 
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ภ าษ า ไ ท ย  คณิ ต ศ า สต ร์  วิ ท ย า ศ า สต ร์  ภ าษ า อั ง ก ฤษ  เ ฉ ล่ี ย  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ปีการศึกษา 2561–2563 

๒๕๖๑ 

๒๕๖๒ 

๒๕๖๓ 

ผลต่าง ๒๕๖๒ กบั ๒๕๖๓ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
หมายเหตุ  คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่มี  สูงกว่าระดับจังหวัด/ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

3.4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561–2563 

 
ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

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 
2563 39.93 22.62 28.00 34.46 22.46 29.49 

ผลต่างปี 2562-2563 -0.07 +3.15 +2.25 -0.93 -1.58 +0.56 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระ ดับชา ติขั้ นพื้ นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   

ประจ าปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจังหวัด คะแนนเฉล่ีย สงักดัสพฐ. ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
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ภ าษ า ไ ท ย  คณิ ต ศ า สต ร์  วิ ท ย า ศ า สต ร์  สั ง ค ม ศึ กษ า ฯ  ภ าษ า อั ง ก ฤษ  เ ฉ ล่ี ย  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

ปีการศึกษา 2561–2563 

2561 2562 2563 ผลต่างปี 2562-2563 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

4. ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 2563 
 4.๑ ผลงานดีเด่น 

ผลงานดีเด่น ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ๑.  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science 
Show) ระดับชั้นม.ต้น เป็นตัวแทน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม เข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้า
กอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการ
แข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครพนม 

๒. DW dongluangProduction 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้รับรางวัล
“ชนะเลิศ” การประกวดคลิปวีดิโอ 
“คิดก่อน Click คิดก่อน Share” 
ในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการ
สถาปนาคณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

๓. รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดส่ือสร้างสรรค์คุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ ท าดี..ไม่
ต้องเดี๋ยว  20 ทีม ชิงรางวัล 
popular vote ระดับประเทศ 
 

ระดับประเทศ 

๔.  ชนะเลิศในการประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน  
5 คน ระดับจังหวัดมุกดาหาร งาน
สัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 
พ.ศ.2564  
 
 

ระดับจังหวัดมุกดาหาร 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

ผลงานดีเด่น ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ๕.  ชนะเลิศในการประกวดสวด

มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงชาย  
5 คน ระดับจังหวัดมุกดาหาร งาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 
พ.ศ.2564 
 

ระดับจังหวัดมุกดาหาร 
 

6. รางวัลเหรียญทองอันดับ1  
นางสาวบุศรัตน์  ศรีสุนทร  การ
เขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

สพม.22(เดิม) 

7. รางวัลเหรียญทอง อันดับ1 
เด็กหญิงอาทิตยา โซ่เมืองแซะ การ
พูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

สพม.22(เดิม) 

8. รางวัลชมเชย การประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง
ล้วน ระดับภาคคณะสงฆ์ 10 
ประจ าปี 2563 
 

ระดับจังหวัดมุกดาหาร 

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีมชายล้วน ระดับภาค
คณะสงฆ์ 10 ประจ าปี 2563 
 

ระดับจังหวัดมุกดาหาร 

10. รางวัลชมเชย ระดับประเทศ 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีมชายล้วน ระดับประเทศ
ประจ าปี 2563 
 
 

ระดับประเทศ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

ผลงานดีเด่น ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 11. รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น“การ

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ”  
    ประเภททีม 5 คน 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 
    นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย  
    นางกาญจนา  ณ หนองคาย 
    นางสาวปวีณา สีมืด 
 

ระดับประเทศ 

12. รางวัลเหรียญทองอันดับ2  
นางสาวกนกพร  เชื้อค าจันทร์  
การเขียนเรียงความ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

สพม.22(เดิม) 

13. รางวัลเหรียญทอง อันดับ4 
เด็กหญิงสุภาพร โซ่เมืองแซะ การ
เขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

สพม.22(เดิม) 

14. รางวัลเหรียญทอง อันดับ4  
นางสาวมธุรดา พรมอินทร์ การพูด
สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

สพม.22(เดิม) 
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ประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

……………………………………………………. 
 

 โดยมีการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ 
มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในการประชุม คร้ังท่ี ๕/2
๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ให้ใช้
กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  โรงเรียนดงหลวงวิทยา  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนต่อไป  

  ประกาศ ณ วันท่ี 1  กรกฎาคม  2563 

 

 

              

 

         
        (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา   
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค าส่ังโรงเรยีนดงหลวงวิทยา 
       ท่ี  7 /๒๕๖๔ 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดท่ี ๖  มาตรา  ๔๗  ได้ระบุให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ซ่ึงประกอบด้วย  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และระบบประกันคุณภาพภายนอก  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ  ตาม
มาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  จัดเตรียมข้อมูลท้ัง 7 
องค์ประกอบ เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายคนิม เบญมาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเดชา  คเณศโยธิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 4. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 5. นายอภิกร สมร   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ กรรมการ 
 6. นางผกามาศ  ช่างถม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 7. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายพิชิต  อดทน   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประชุม ชี้แจง  ประสานงานกับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่าง ๆ ท้ัง ๓ มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 
และ 7 องค์ประกอบ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 และ 7 ดังน้ี 
 ๑. นางผกามาศ  ช่างถม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  ครู   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์  ครู   กรรมการ 
 4.  นางปานใจ  สุขเสมอ  ครู   กรรมการ 
 5. นายจีรศักดิ์  ทัศคร   ครู   กรรมการ   
 6. นางน้ าฝน  แสนทวีสุข  ครู   กรรมการ 
 7. นางสาวนันทิดา  พรมศร  ครู   กรรมการ 
 8. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด  ครู   กรรมการ 
 9. นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู ครู   กรรมการ 
 10. นางสาวพัณนิดา  สุดชารี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 11. นางสาวอรอุมา อ่อนสา      ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



๒๘ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 12. นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๑3. นายพิชิต  อดทน   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี     ๑. สรุปและรวบรวมข้อมูล เก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีกฎกระทรวงประกาศใช้  
 ๒. สรุปและรวบรวมข้อมูล การก าหนดค่าเป้าหมายของความส าเร็จแต่ละมาตรฐาน 
 ๓. สรุปและรวบรวมข้อมูล การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้กลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในภายนอกรับทราบ   

3.  คณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 2 ดังน้ี 
 1. นายอภิกร  สมร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน ประธานกรรมการ 
 2. นางพัชราภา  บุรัตน์  ครู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย   ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง  ครู   กรรมการ 
 5. นายวสันต์ อนันทวรรณ   ครู   กรรมการ 
 6. นางสาวอุบล  พลใจดี  ครู   กรรมการ 
 7. นางสาวจีรานันท์ บุทธิจักร  ครู   กรรมการ 
 8. นางสาววันวิสาข์  ฤทธิขันธ์     ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายศุภณัฐร์  สุทธิประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้าท่ี     ๑. สรุปและรวบรวมข้อมูล เก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง  
 ๒. สรุปและรวบรวมข้อมูล การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นท่ี
คุณภาพของผู้เรียนท่ีสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน  และเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ๓. สรุปรวบรวมข้อมูล การก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรมโครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   
 4. สรุปและรวบรวมข้อมูล บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและ
บทบาทหน้าท่ีของผู้เรียนอย่างชัดเจน  
 5. สรุปและรวบรวมข้อมูล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. สรุปและรวบรวมข้อมูล การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
 7. สรุปและรวบรวมข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 8. สรุปและรวบรวมข้อมูล การก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 9. สรุปและรวบรวมข้อมูล การเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

4.  คณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5 ดังน้ี 
 ๑. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจิรวัฒน์  ค ามุงคุณ  ครู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางจารุวรรณ  ใจศิริ  ครู   กรรมการ 
 4. นายรณชัย  มีระหงษ์  ครู   กรรมการ 
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 5. นางสาวกานต์พิชชา  นาคจิตพิสุทธิ์ ครู   กรรมการ 
 6. ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร  ครู   กรรมการ 
 7. นายกมล  แก่นจันทร์  ครู   กรรมการ 
 8. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง ครู   กรรมการ 
 9. นายโกสินทร์  เหง้าโอสา  ครู   กรรมการ 
 10. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์  ครู   กรรมการ 
 11. นางสาวปวีณา  สีมืด   ครู   กรรมการ  
 ๑2. นายพัฒธนะ  ผิวข า  ครู   กรรมการ 
 ๑3. นายพิษณุ ชมภู   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๑4. นายชวิศ  ห้วยทราย  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 15. นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี    ๑. สรุปและรวบรวมข้อมูล การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ
กิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว้ 
 ๒. สรุปและรวบรวมข้อมูล ผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี  และ
ความรับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 ๓. สรุปและรวบรวมข้อมูล การก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4. สรุปและรวบรวมข้อมูล การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
 5. สรุปและรวบรวมข้อมูล การติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงพัฒนา 
 6. สรุปและรวบรวมข้อมูล การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

5.  คณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 6 ดังน้ี 
๑. นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา  ณ  หนองคาย ครู   รองประธานกรรมการ 
๓. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก  ครู   กรรมการ 
๔. นายเฉลิมศักดิ์  ณ  หนองคาย ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ ครู   กรรมการ 
๖. นางสาววัลญา  บุญมานพ       ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี    ๑. สรุปและรวบรวมข้อมูล การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่ 
 ๒. สรุปและรวบรวมข้อมูล การน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ 
 ๓. สรุปและรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  
6. คณะกรรมการประเมินผล ดังน้ี 

1. นายเดชา  คเณศโยธิน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางผกามาศ  ช่างถม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
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3. นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
4. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
5. นายอภิกร  สมร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กรรมการ 
6. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
7. นายพิชิต  อดทน   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  สรุปผลการด าเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ  
 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ เพื่อให้เกิดผล
ดีต่อโรงเรียนและราชการต่อไป 
  
 ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๑๐   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
      

      ลงชื่อ       
 
         ( นายคนิม  เบญมาตย์ ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
       ท่ี ๘ /๒๕๖๔ 

เร่ือง     แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดท่ี ๖  มาตรา  ๔๗  ได้ระบุให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ซ่ึงประกอบด้วย  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และระบบประกันคุณภาพภายนอก  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ  ตาม
มาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การประเมินการปร ะกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเดชา  คเณศโยธิน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๔. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 ๕. นางผกามาศ  ช่างถม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 ๖. นายอภิกร สมร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผน กรรมการ 
 ๗. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายพิชิต  อดทน   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประชุม ชี้แจง  ประสานงานกับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่าง ๆ ท้ัง ๓ มาตรฐาน รวบรวมข้อมูล จัดท า
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. คณะกรรมการ  ประเมินตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑. นางผกามาศ  ช่างถม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร  ครู   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวนิภาพร  เนตรวงศ์  ครู   กรรมการ 
  4.  นางปานใจ  สุขเสมอ  ครู   กรรมการ 
  5. นายจีรศักดิ์  ทัศคร  ครู   กรรมการ   
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  6. นางน้ าฝน  แสนทวีสุข  ครู   กรรมการ 
  7. นางสาวนันทิดา  พรมศร  ครู   กรรมการ 
  8. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด  ครู   กรรมการ 
  9. นางสาวปัทมาภรณ์ ยังแสนภู ครู   กรรมการ 
  10. นางสาวพัณนิดา  สุดชารี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  11. นางสาวอรอุมา อ่อนสา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  12. นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑3. นายพิชิต  อดทน  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี   ๑. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมินผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
  ๒. สรุปข้อมูลนักเรียน ท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

  ๓. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมินผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  ๔. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
  ๕. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
  
  ๖. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ังมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 
  ๗. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ี สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

 ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป ประธานกรรมการ 
  ๒. นางจิรวัฒน์  ค ามุงคุณ  ครู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางจารุวรรณ  ใจศิริ  ครู   กรรมการ 
  4. นายรณชัย  มีระหงษ์  ครู   กรรมการ 
  5. นางสาวกานต์พิชชา  นาคจิตพิสุทธิ์ ครู   กรรมการ 
  6. ว่าท่ีร้อยตรีชโย  สุพร  ครู   กรรมการ 
  7. นายกมล  แก่นจันทร์  ครู   กรรมการ 
  8. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง ครู   กรรมการ 
  9. นายโกสินทร์  เหง้าโอสา  ครู   กรรมการ 



๓๓ 
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  10. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์  ครู   กรรมการ 
  11. นางสาวปวีณา  สีมืด   ครู   กรรมการ  
  ๑2. นางสาวปัญจรัตน์  วรโยธา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑3. นายพิษณุ ชมภู   พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑4. นายชวิศ  ห้วยทราย  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 15. นายพัฒธนะ  ผิวข า  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี    ๑. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

๓. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

๔. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1. นายอภิกร  สมร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน ประธานกรรมการ 
  2. นางพัชราภา  บุรัตน์  ครู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวเทพารัตน์  ปักฤทัย   ครู   กรรมการ 
  4. นางสาวกันตนา  ชมจุมจัง  ครู   กรรมการ 
  5. นายวสันต์ อนันทวรรณ   ครู   กรรมการ 
  6. นางสาวอุบล  พลใจดี  ครู   กรรมการ 
  7. นางสาวจีรานันท์ บุทธิจักร  ครู   กรรมการ 
  8. นางสาววันวิสาข์  ฤทธิขันธ์     ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  9. นายศุภณัฐร์  สุทธิประภา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  หน้าท่ี    ๑. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน เก่ียวกับสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  ๒. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน เก่ียวกับ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนา  บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 



๓๔ 
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  ๓. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน เก่ียวกับ  สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ 
ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียน
ร่วมด้วย 
  ๔. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน เก่ียวกับ   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
   
  ๕. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน เก่ียวกับ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
   ๖. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน เก่ียวกับ สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและ
การบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  ณ  หนองคาย  ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก   ครู   กรรมการ 
4. นายเฉลิมศักดิ์  ณ  หนองคาย  ครู   กรรมการ 
5. นางสาวมาลัยพร  ค ามุงคุณ  ครู   กรรมการ 
6. นางสาววัลญา  บุญมานพ       ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี    ๑. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ า เป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
  ๒. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลายได้ 
  ๓. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
  ๔. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 



๓๕ 
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  ๕. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๓.  คณะกรรมการประเมินผล 
1. นายเดชา  คเณศโยธิน รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางผกามาศ  ช่างถม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิเทศก์  ศรีโจมรัก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

 4. นางสุนันทา  หาคุ้มคลัง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 5. นายอภิกร  สมร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กรรมการ 
 6. นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายพิชิต  อดทน  ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
หน้าท่ี  สรุปผลการด าเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ  
 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ เพื่อให้เกิดผล
ดีต่อโรงเรียนและราชการต่อไป 
  
 ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๑๐    กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
      

      ลงชื่อ       
         ( นายคนิม  เบญมาตย์ ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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7. ภาพรางวัลและความส าเร็จของสถานศึกษา 

๑.  โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) 
ระดับชั้นม.ต้น เป็นตัวแทน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ  
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๒. DW dongluangProduction โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส่ือ
สร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ ท าดี..ไม่ต้องเดี๋ยว  20 ทีม ชิงรางวัล popular vote ระดับประเทศ 
 

 
 
3.  โรงเรียนดงหลวงวิทยาได้รับรางวัล สนับสนุนโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี พ.ศ.2564  

 
4.  นางสาวรวงข้าว ค ามุงคุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ระดับจังหวัดมุกดาหาร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.
2564 
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5. นางสาวปวีณา สีมืด ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอน ในการประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับ

จังหวัดมุกดาหาร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2564

 
๖. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1  นางสาวบุศรัตน์  ศรีสุนทร  การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 



๓๙ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 

 
7. รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น“การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ”  
    ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 
    นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย  
    นางกาญจนา  ณ หนองคาย 
    นางสาวปวีณา สีมืด 
 



๔๐ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 

8. รางวัลเหรียญชนะเลิศ  นางสาวกนกพร  เชื้อค าจันทร์  การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
9. รางวัลเหรียญชนะเลิศ  นางสาวกาญจนา โคตรพรม  การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 



๔๑ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 

10. รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงสุภาพร โซ่เมืองแซะ การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 
 
 
 

11. รางวัลเหรียญทอง นางสาวมธุรดา พรมอินทร์ การพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 



๔๒ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 

12. รางวัลเหรียญทอง นางสาวบุศรัตน์ ศรีสุนทร การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 

13. รางวัลระดับเหรียญทองแดงนางสาวขวัญข้าว เชื้อเมืองแสน การแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 



๔๓ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 
14. รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงศิลารัตน์ เชื้อค าจันทร์ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 
 
 
15. รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงกันตา เชี่ยวชาญ การแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 



๔๔ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 

 
 

16. รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงอารยา เชื้อค าฮด การแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
 

17. รางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงอานิตยา โซ่เมืองแซะ การพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 



๔๕ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 
18. รางวัลระดับเหรียญทองแดง นายภาณุพงษ์ เชื้อค าจันทร์ การแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 

19. รางวัลระดับเหรียญเงิน นายอานุภาพ พ้าดทาบ การแต่งค าประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 



๔๖ 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังกัด สพม.มุกดาหาร 

 
 
 
 
 


