
 

 

 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  

(Self - Assessment Report : SAR) 
ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 
โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 



 

 
ด้วยโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผล

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมประจ าปีการศึกษา 2562 ที่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 /2563  วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้  ของโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ที่สะท้อนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน และน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป  
 

                                                                   
             (นพ.สุคนธ์  ค าวิชยั) 

                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                              เมษายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ   เนื่องจากมมีาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องส่ง
รายงานการประเมินตนเองต่อต้นสังกัดภายใน 14 เมษายน 2563  จึงไม่สามารถน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเดือนเมษายน 2563 ได ้ซึ่งโรงเรียนจะ
ด าเนินการในโอกาสต่อไปเมื่อสถานการณ์เขา้สู่ภาวะปกติ 

 



 

 
ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม จังหวัด พะเยา เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวน 3
มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่น าเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ประกอบด้วย  ข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา 
และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้วในคราวประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 / 2563  วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 
 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้
ความส าคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถน าผลการ
ประเมินมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ให้มีความสมบูรณ์  จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  จะน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 
                                                                           คณะผู้จัดท า  
                                                                                             เมษายน  2563 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
บทสรุปผู้บริหาร ฉ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  1. ข้อมูลทั่วไป 1 
        1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 3 
        1.2 ข้อมูลนักเรียน 6 
   1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 8 
   1.4 ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 9 
   1.5 ข้อมูลงบประมาณ 9 
   1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 9 

   1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 10 

  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11 
        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ 16 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ 16 
   2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผ่านมา 16 
   2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 17 
   2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 20 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 21 
  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 21 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 26 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 32 

 

 

 

 



 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 3  สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 36 
 จุดเด่น 36 
 จุดพัฒนา 36 
 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 37 
ภาคผนวก  
  - ประกาศโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา   
40 

  - ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

45 

            - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
             ระดับ การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สารบัญตาราง 

ตาราง เรื่อง หน้า 

1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 3 

2 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 4 

3 ข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 4 

4 จ านวนข้าราชการครู บุคลการ จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 

5 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 6 

6 จ านวนนักเรียนโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 6 

7 ตารางงบประมาณ (รับ-จ่าย) 9 

8 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 10 

9 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 10 

10 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษา 2562 11 

11 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 16 

12 ข้อมูลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  16 

13 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 -2561 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สารบัญภาพ 

ภาพ เรื่อง หน้า 

1 วุฒิการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 

2 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560-2562 7 

3 แผนภูมิสถิติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 20 

4 แผนภูมิการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บทสรปุผูบ้รหิาร 

 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ตั้งอยู่เลข 280 หมู่ 3  ต าบล ดอนศรีชุม อ าเภอ ดอกค าใต้  จังหวัด
พะเยา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ทั่วไป) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน 924 คน  บุคลากร สายงานบริหาร จ านวน 1 คน  ครูผู้สอน 
จ านวน 67  คน  บุคลากรอ่ืน จ านวน 17 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายปิยะ  ใจชุ่ม ด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้ วงจรเดมมิ่ง PDCA 

  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยวงจรเดมมิ่ง PDCA 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการบริหารและการจัดการโดยวงจร
เดมมิ่ง และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ   ดีเลิศ  มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยวงจรเดมมิ่ง PDCA 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น จุดพัฒนา และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น ดังนี้ คือ  

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 

คุณภาพผูเ้รยีน 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีงาม 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยี 
 
 

คุณภาพผูเ้รยีน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาของนักเรียน 

กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมนุม นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชั ด เจนมีประสิทธิ ภาพ ส่ งผลต่ อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ

กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
2.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนองความต้องการ
ของชุ มชน  เน้ นภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น  สั งคมและ
วัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมา



 

 
ชองผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้ า นต ามห ลั ก สู ต ร สถ าน ศึ กษ า  แล ะทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการที่จะท าให้โรงเรียน
เตรียมพร้อมส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ มี
กระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความ 
สามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์
ของนักเรียน อีกท้ังยังมีการประสานเชื่อมโยงกับ
ชุมชนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและ
ก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เป็นส าคัญ 
1. ครูตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ทีเ่หมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคามสุข 
5. ครูมีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เป็นส าคัญ 
1. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
2. ควรให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดผลประเมินผล 
3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา 
และฝึกปฏิบัติจริง 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพการศึกษาใหส้งูขึน้ 
ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 

  แผนปฏบิัตกิารที ่1........  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการจัดกิจกรรมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และจัดกิจกรรมในช่วงการประกอบพิธีหน้าเสาธง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะด้านการฟัง และ
การพูดให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 2........  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ใช้นวัตกรรมและ
สื่อการสอนที่ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..........สง่เสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้วิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพ่ือปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ........ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านความคิด การค านวณ ให้
มากขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
  แผนปฏิบัติการที่ 5......... ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการคิด
วิเคราะห์ เช่น กิจกรรมการจัดค่ายคิดวิเคราะห์  โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีมและคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ กล้าแสดงออก และสามารถน าเสนอรูปแบบการคิดของตนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดท่ีเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 

  แผนปฏิบัติการที่ 1 .........พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
สนองความต้องการของชุมชน เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/
รายปีมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
     แผนปฏิบัติการที่ 2 ........สร้างเครอืข่ายความรว่มมือกับผู้มีสว่นร่วมเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..... พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
    แผนปฏิบัติการที่ 4 ..... พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

แผนปฏิบัติการที่ 1 ....... พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21  โดยโรงเรียนสนับสนุน.ให้ครูเข้ารับการอบรม จากหน่วยงานต่างๆ 



 

 
  แผนปฏิบัติการที่ 2.......  ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดหา ซึ่ง
โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณให้ทางห้องสมุด และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดซื้อสื่อที่ดี มีคุณภาพ ที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อ นวัตกรรม ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3........  พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครู
และนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้สมกับเป็นคลังสมองของโรงเรียน 
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ....... จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน 
และทัศนศึกษา เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอน รวมทั้งมีความยุติธรรม สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน 
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สว่นที ่1 

ข้อมลูพื้นฐานของสถานศกึษา 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

 ชื่อโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ที่ตั้ง 280 หมู่ 3  ถนน พะเยา–เชียงค า ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอก
ค าใต้  จังหวัดพะเยา 56120  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โทร 0-5449-1486  โทรสาร 0-
5449-1775 e-mail – website  http://www.dkt.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม. 6 เนื้อท่ี 
45 ไร่  1 งาน  75 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 30 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอกค าใต้ บ้านดอนศรีชุม บ้านร่องจว้า 
บ้านสันโค้ง บ้านจ าไก่ บ้านห้วยทรายเลื่อน บ้านสันช้างหิน บ้านบุญเรือง บ้านบุญเกิด บ้านทุ่งหลวง บ้านสันป่า
เป้า บ้านสันจกปก บ้านสันป่าหนาด บ้านดง บ้านห้วยดอกเข็ม บ้านค่า บ้านค่าบน บ้านห้วยลาน บ้านป่ากล้วยแข้ 
บ้านทุ่งต้นศรี บ้านเนินสมบูรณ์ บ้านวังขอนแดง บ้านปาง บ้านปางงุ้น บ้านถ้ า บ้านทุ่งกาไชย บ้านโพธิ์ทอง บ้าน
หนองหล่ม บ้านแม่พริก บ้านใหม่ 
 ประวตัโิรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มอนุมัติให้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515 โดยมีคณะกรรมการริเริ่มก่อตั้ง ดังนี้ 

1.พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา 
2.คุณปฐม  เชื้อเจ็ดองค์ 
3.คุณประยูร  อินต๊ะวงศ์ 
4.พ่อค้า ข้าราชาการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวดอกค าใต้ 
โรงเรียนเปิดเรียนครั้งแรกในวันที่ 28 มิถุนายน 2515 โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนดอกค าใต้ประถมศึกษา

ตอนปลาย (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46) มีนายเกษม จันทรมณีโชติ รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ และมีครู 2 คน 
นักเรียน 69 คน และย้ายมาเรียนในที่ดินของโรงเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2516 โดยมีนายรัศมี บ้านกลาง
เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 45 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา 

แผนทีโ่รงเรยีน 

 

 

  

 

 บริบทสถานศึกษา 
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โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ ดังนี้  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จัดแผนการเรียนอยู่ 4 แผน ได้แก่  
1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ 
3) แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 
4) แผนการเรียนศิลป์-สังคม 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น โรงเรียนได้จัดเป็น

ห้องเรียนพิเศษ 1 ห้องเรียน เป็นโครงการ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มตามศักยภาพมีคุณสมบัติเป็นนักวิจัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นสากล การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม และ
เข้าใจเป้าหมายการ เรียนรู้ ดังนั้นการให้ข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ กระตุ้น 
ให้ผู้เรียนเกิดความรัก และเห็นคุณค่าในการท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เลือกประกอบอาชีพ ในอนาคต รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ในการน าความรู้มาพัฒนาบ้านเมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
รวมทั้งเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิม
พิเศษ เช่น การเข้าค่าย วิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน / ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยา ลัย
หรือในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปน าเสนอผลงาน ทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเร่งรัดพัฒนาครูให้มีทักษะและวิธีการสอนทีทันสมัยโดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
สามารถสอนให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์อย่าเป็นระบบ รู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการบูรณา
การ ลดการท่องจ าที่ส าคัญคือการให้นักเรียนตระหนัก รู้สึกรักเห็นคุณค่า และความส าคัญของการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีเกิดความมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยเพ่ือ
เป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษเมื่อปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ระดับละ 1 ห้องเรียน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองว่ามีความสนใจความ
ถนัดด้านใดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการเชิญอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพะเยามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์  

 
 บรบิทนักเรยีน   

1) สภาพโดยทั่วไปของนักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ เป็นผู้มี

ความประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ  เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในสถานภาพที่เป็นนักเรียน เป็นสมาชิกในครองครัวเป็นพลเมืองของประเทศ และเป็น
พลโลก รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามารถในการคิด การท างาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการในระดับที่สามารถน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการหาความรู้และศึกษาต่อใน
ระดับอุคมศึกษา หรือการศึกษาชั้นสูงต่อไป มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีทั้ง
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ร่างกาย และจิตใจ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขรวมทั้งร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนในการ
ดูแลอนามัยของส่วนรวม เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน และน ามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี เป็นผู้มีความสุนทรียภาพ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติให้ด ารงอยู่ตลอดไป 

ผลจากการที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนั้นก็สืบเนื่องจาก ทางโรงเรียนได้เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้สร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งความรู้ที่เกื้อกูลต่อ
การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยเน้นความสะดวกสบาย สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 
มีเครื่องมือและแหล่งความรู้ สอดคล้องกับกิจกรรมและความต้องการ ส าหรับการจัดบรรยากาศทางกายภาพที่
ส่งเสริมการเรียนรู้สามารถด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1) จัดสถานที่และบริเวณในห้องเรียนที่อ านวยความสะดวกและตอบสนองการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
การก าหนดพ้ืนที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่เด็กต้องการใช้อย่างเป็นระบบสะดวกในการน ามาใช้ การท า
ความสะอาดและการจัดเก็บจัดบริเวณการท ากิจกรรมที่สะดวกต่อการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม มีบริเวณที่ว่างพอที่จะ
เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ สามารถเตรียมย้ายไปสู่การท ากิจกรรมอ่ืนได้โดยไม่รบกวนท ากิจกรรมของผู้อ่ืน มีการจัด
บริเวณส าหรับการจัดแสดงหรือเก็บผลงานที่เกิดจากการท ากิจกรรมของเด็ก ซึ่งได้แก่ โดม สนามฟุตบอล พ้ืนที่ว่าง
ใต้ถุนอาคารเรียน ฯลฯ 

1.2) การจัดแหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งแหล่งความรู้เหล่านี้ ได้แก่ 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่สอดคล้องกับหน่วยประสบการณ์ที่ผู้เรียนเลือกเรียน และแหล่งความรู้ที่จัดประจ าไว้ เพ่ือ
ตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย การจัดแหล่งความรู้ควรค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและใช้ได้
อย่างสะดวก ขณะเดียวกันแหล่งความรู้ก็ต้องน่าสนใจ เป็นเครื่องเร้ากระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนอยาก
สืบเสาะ ค้นหา และลงมือ เช่น ห้องสื่อนวัตกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ 

2)  สภาพครอบครัวและปัญหา 
 พ้ืนที่ของชุมชนเป็นที่ราบลุ่ม ดินดี เหมาะแก่การท าการเกษตร มีสภาพความเป็นอยู่ผสมผสาน

ระหว่างชุมชนในเมือง และชุมชนชนบท เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าใดนัก สองข้างทางจะเป็นทุ่งนา
และที่พักอาศัยสลับกันไปเป็นช่วง ๆ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาท าสวน จึงท าให้สภาพครอบครัวผู้ปกครอง
นักเรียนมีฐานะทางครอบครัวปานกลางและค่อนข้างยากจน จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มที่ยากจนมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น 
พ่อแม่แยกทาง อาศัยอยู่กับตายาย ปู่ย่า หรือญาติพ่ีน้อง ท าให้นักเรียน มีพฤติกรรมค่อนข้างมีปัญหา ขาดเรียน
บ่อย ไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน และปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า และทางโรงเรียนก็ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

1.1. ข้อมลูครแูละบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางที่ 1 ตารางจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ลูกจ้างประจ า ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 

2562 
1 58 1 9 16 85 

(ทีม่า : งานบุคลากรโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปีการศึกษา 2562) 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

บุคลากร 
ผูบ้รหิาร 

(คน) 

ครผููส้อน 

(คน) 

ครอูัตราจา้ง 
(คน) 

ลูกจา้งประจ า 

(คน) 

เจ้าหนา้ที่อืน่ๆ 
(คน) 

รวม 

(คน) 

ปีการศึกษา 2560 2 59 7 1 19 88 

ปีการศึกษา 2561 2 59 7 1 17 86 

ปีการศึกษา 2562 1 58 9 1 16 85 

(ทีม่า : งานบุคลากรโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปีการศึกษา 2562)  
 

1.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการครู บุคลากรทั้งหมด จ านวน 63 คน โดยจ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทย
ฐานะ,กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา จ านวน 62 คน และบุคลากร(ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1  คน 
 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

ที ่ หมวด 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 สนับสนุนการสอน 2 - 2 

2 ครูผู้ช่วย - - - 

3 ค.ศ.1 4 1 5 
4 ค.ศ.2 5 19 24 
5 ค.ศ.3 7 17 24 
6 ค.ศ.4 - - - 
7 ลูกจ้างประจ า - 1 1 
8 พนักงานราชการ - 3 3 
9 อัตราจ้าง 3 6 9 
  รวม 21 47 68 

(ทีม่า : งานบุคลากรโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปีการศึกษา 2562) 
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1.1.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
แผนภูมิที่ 1 วุฒิการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
(ทีม่า : งานบุคลากรโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปีการศึกษา 2562) 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลการ จ าแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ กลุม่งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
2 สนับสนุนการสอน 1 - 1 
3 แนะแนว 1 - 1 
4 ภาษาไทย - 8 8 
5 วิทยาศาสตร์ 5 7 12 
6 คณิตศาสตร์ 4 4 8 
7 สังคมศึกษาฯ 3 5 8 
8 ศิลปะ 2 1 3 
9 สุขศึกษาฯ 1 1 2 

10 การงานอาชีพฯ 3 7 10 
11 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7 
  รวม 20 36 56 

(ทีม่า : งานบุคลากรโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปีการศึกษา 2562) 

 
 

49% 

51% 

วุฒิการศกีษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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1.1.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 
 

สาขาวชิา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของคร ู1 คนในแต่

กลุม่สาระฯ (ชม./สปัดาห)์ 
บริหารการศึกษา 1 - 
สนับสนุนการสอน 1 - 
งานแนะแนว 1 16 
ภาษาไทย 8 15.8 
วิทยาศาสตร์ 12 16 
คณิตศาสตร์ 8 18.13 
สังคมศึกษาฯ 8 20.06 
ศิลปศึกษา 3 15.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 28.75 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 14.05 
ภาษาต่างประเทศ 7 25 
รวม 61 169.46 

(ทีม่า : งานวดัผล-ประเมนิผลโรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม ปกีารศึกษา 2562) 

 
1.2  ข้อมลูนักเรยีน 

1) จ านวนนักเรยีนปีการศกึษา 2562 รวม 924 คน 
ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น

เรียน 
 ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวม

ทั้งหมด 
จ านวน
ห้อง 

 5 5 5 15 6 5 6 17 32 

เพศ ชาย 88 81 100 269 76 38 61 175 444 
หญิง 77 80 74 231 97 69 83 249 480 

รวม  165 161 174 500 173 107 144 424 924 
เฉลี่ยต่อ

ห้อง 
 33 32.2 34.8 33.33 28.83 21.4 24 24.94 28.87 

ที่มา : งานทะเบยีนโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปกีารศึกษา 2562 ข้อมลู ณ วนัที ่10 มิถนุายน 2662 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : งานทะเบียนโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม  

จากแผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560-2562 พบวา่ จ านวน
นักเรียนโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

2) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คิดเป็นร้อยละ 63.00 คน 
 3) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  658 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.21 
 4) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 23 คนคิดเป็นร้อยละ 2.49 

 5) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85 
 6) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.54 
 7) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 8) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน)  -  คน คิดเป็นร้อยละ - 

 9) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  -   คน คิดเป็นร้อยละ  - 
 10) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  174 คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จ านวน   155  คน  คิดเป็นร้อยละ 89.08 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จ านวน   19  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.91 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  141 คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน  138  คน คิดเป็นร้อยละ  97.87 
   ประกอบอาชีพ จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ  2.12 

179 

175 

131 

152 

164 

156 

155 

176 

172 

117 

147 

156 

165 

161 

174 

173 

107 

144 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

ปี กศ. 2562 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2560 
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 11) อัตราส่วนครูมัธยมต้น:  นักเรียน = 1 : 30 คน 

  อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : 25 คน 
12) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ   924 คน คิด

เป็นร้อยละ  100 
13) จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  924 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  924 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
15 )  จ านวนนัก เรี ยนที่ ท ากิ จกรรมบ า เ พ็ญประโยชน์ ต่ อสั งคมทั้ ง ในและนอกสถานศึกษา                

จ านวน  924 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
16) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอจ านวน จ านวน  924 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
17) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร   สถานศึกษา 

จ านวน  924 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน  924 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 

 1.3 ข้อมลูอาคารสถานที่  
 
1) เนื้อท่ี                     45   ไร่           1 งาน  75 ตารางวา 
- พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร                     15 ไร่ - ตารางวา 
- พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ                      20 ไร่ - ตารางวา 
- จ านวนอาคารเรียนถาวร 

 
รวม 4 หลัง 

- จ านวนอาคารเรียนชั่วคราว  รวม                        1 หลัง 
- โรงอาหาร 

 
รวม      1 หลัง 

- จ านวนสนามกีฬา 
 

รวม 9 สนาม 
ได้แก่ 1. สนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 

 
2. สนามวอลเลย์บอล จ านวน 2 สนาม 

 
3. สนามบาสเกตบอล จ านวน 2 สนาม 

  
4. สนามตะกร้อ จ านวน 2 สนาม 

  
5. สนามเปตอง จ านวน 2 สนาม 

2) จ านวนห้องเรียนทั้งหมด (ห้องเรียน 100%) จ านวน 38 ห้อง 
3) จ านวนห้องปฏิบัติการ 

  
5 ห้อง 

4) ห้องพักครู 
  

8 ห้อง 
5) ห้องอ่ืนๆ 

  
8 ห้อง 
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  1.4 ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

1) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 350 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 
22 KV และไฟฟ้า ขนาด 220 V   3P 

2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ าดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาค 
5) น้ าใช้ จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 

 โทรศัพท์: 054-491486 โทรสาร : 054-491775 
 
  1.5 ข้อมูลงบประมาณ  
ตารางที่ 7  ตารางงบประมาณ (รับ-จ่าย)  

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงนิงบประมาณ    
อุดหนุนรายหัว 3,270,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,270,000 
นโยบายเรียนฟรี 776,000 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 776,000 
เงินนอกงบประมาณ -  - 
บ ารุงการศึกษา 1,498,800 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,498,800 
รายได้สถานศึกษา - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  -  
รวมรายรบั 5,544,800 รวมรายจา่ย 5,544,800 

  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ 
(ทีม่า : กลุม่งานนโยบายและแผน โรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปงีบประมาณ 2563) 

 
  1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ 2 ,488 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ด้านทิศเหนือของโรงเรียนเป็นบ้านของประชาชน ด้านทิศใต้เป็นทุ่งนาและติดกับ
เทศบาลดอกค าใต้  ด้านทิศตะวันออกเป็นบ้านประชาชนและทุ่งนา ด้านทิศตะวันตกติดกับคลองชลประทาน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและเกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบูชาต านานแม่น้ าร่องช้าง 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 144 ,000 บาท จ านวนสมาชิกครอบครัวเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3  คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดถนน พะเยา-เชียงค า    มีรถ
โดยสารประจ าทางผ่านตลอด มีการเดินทางสะดวกอยู ่ใกล้สถานที่ราชการ คือที่ว ่าการอ าเภอดอกค าใต้
ส านักงานเทศบาลเมืองดอกค าใต้ ที่ท าการไปรษณีย์ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สถานีต ารวจ 
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และโรงพยาบาลดอกค าใต้ แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนคือ ห้องสมุดประชาขน ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอ
ดอกค าใต้ วนอุทยานบ้านถ้ า และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆ 
 ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาวุโส ผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าและชุมชนซึ่งทุกฝ่ายได้ให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 
 1.7 ข้อมลูการใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกสถานศึกษา 

1) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตารางที่ 8 การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน สถิตกิารใชจ้ านวนครัง้/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จดุประสงค ์

1. ห้องสมุดโรงเรียน  924 สืบค้นหาข้อมูล 
2. ศาสตร์พระราชา 40 606 จัดการเรียนการสอน

วิชาศาสตร์พระราชา 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 924 924 สืบค้นข้อมูล,ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรียน 
สถิตกิารใชจ้ านวน

ครัง้/ป ี
เป้าหมาย 

(คน) 
จดุประสงค ์

ม.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 165 เพ่ือศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ม.2 งานดอกไม้ 1 161 เพ่ือศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ม.3 งานดอกไม้ 1 174 เพ่ือศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ม.4 เหมืองแร่ถ่านหินแม่เมาะ 1 173 เพ่ือศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ม.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 107 เพ่ือศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ม.6  งานดอกไม้ 1 144 เพ่ือศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 
 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
  2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ปีการศึกษา 2562  
กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่
เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรยีนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 488 4 16 34 38 47 74 74 201 349 77.04 
คณิตศาสตร์ 676 6 25 138 138 104 84 62 119 265 39.20 
วิทยาศาสตร์ 1306 16 175 139 156 164 204 119 333 656 50.22 
สังคมศึกษา ฯ 941 12 207 82 82 87 174 163 134 471 50.05 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
650 4 23 16 33 55 112 101 305 519 79.84 

ศิลปะ 486 10 30 30 49 79 111 85 92 288 59.25 
การงานอาชีพฯ 656 8 43 61 75 61 80 30 298 408 62.19 
ภาษาอังกฤษ 708 45 124 65 117 112 100 61 84 245 34.60 

ศาสตร์
พระราชา 

325 3 3 1 5 6 21 1 285 307 94.46 

 
กลุม่สาระการ

เรยีนรู ้
ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 

นร.ที่ได้
ระดบั 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่
เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรยีนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 315 1 10 23 46 33 46 52 104 202 64.12 
คณิตศาสตร์ 631 29 176 95 87 54 61 35 94 190 30.11 
วิทยาศาสตร์ 967 3 63 39 127 158 186 126 265 577 59.66 
สังคมศึกษา ฯ 922 54 159 99 106 94 99 86 225 410 44.46 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
626 3 94 35 49 47 55 73 270 398 63.57 

ศิลปะ 449 11 57 38 55 53 57 49 129 235 52.33 
การงานอาชีพฯ 649 - 36 82 46 30 37 38 380 455 70.10 
ภาษาอังกฤษ 669 75 102 89 96 79 57 52 119 228 34.08 

IS 303 6 50 25 14 12 15 20 161 196 64.68 
ศาสตร์

พระราชา 
312 - 3 2 5 - 6 12 284 302 96.79 
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กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่
เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรยีนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 683 2 1 7 22 39 85 101 426 612 89.60 
คณิตศาสตร์ 1038 100 185 94 114 131 101 91 222 414 39.88 
วิทยาศาสตร์ 696 47 157 50 163 133 48 22 76 146 20.97 
สังคมศึกษา ฯ 1022 70 77 77 122 148 166 134 228 528 51.66 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
698 1 13 12 26 32 34 45 535 614 87.96 

ศิลปะ 512 1 52 44 54 52 70 76 163 309 60.35 
การงานอาชีพฯ 278 7 15 31 42 27 52 52 52 156 56.11 

คอมฯ 174 - 3 9 12 30 48 37 35 120 68.96 
ภาษาอังกฤษ 689 37 76 62 120 123 105 50 116 271 39.33 

 
 
กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้

ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่
เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรยีนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 635 5 4 55 65 89 111 110 196 417 65.66 
คณิตศาสตร์ 465 26 86 43 51 66 84 34 75 193 41.50 
วิทยาศาสตร์ 1776 71 99 101 159 271 472 257 346 1075 60.52 
สังคมศึกษา ฯ 988 64 57 63 127 160 170 128 219 517 52.32 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
440 6 7 9 20 14 39 48 297 384 87.27 

ศิลปะ 334 - 2 15 29 34 30 60 164 254 76.04 
การงานอาชีพฯ 734 22 13 2 24 46 84 80 463 627 85.42 
ภาษาอังกฤษ 807 17 63 81 117 117 132 82 198 412 51.05 

ศาสตร์
พระราชา 

324 - - - 1 - 5 27 291 323 99.69 
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กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้

มธัยมศึกษาชัน้ปทีี ่5  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่
เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรยีนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 345 - 3 19 28 44 54 55 142 251 72.75 
คณิตศาสตร์ 278 24 18 16 39 39 41 24 77 142 51.07 
วิทยาศาสตร์ 765 15 68 71 88 78 118 100 227 445 58.16 
สังคมศึกษา ฯ 636 19 29 37 60 64 77 91 259 427 67.13 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
322 - 1 3 8 36 43 19 212 274 85.09 

ศิลปะ 230 7 36 7 20 22 26 26 86 138 60 
การงานอาชีพฯ 581 7 11 31 42 27 102 114 247 463 79.69 

คอมฯ 174 - 3 9 12 30 48 37 35 120 68.96 
ภาษาอังกฤษ 506 102 39 32 43 51 66 38 135 239 47.23 

IS 154 - - 2 1 3 13 46 89 148 96.10 
ศาสตร์

พระราชา 
209 - - - - - - - 209 209 100 

 
 

กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้

มธัยมศึกษาชัน้ปทีี ่6  ปีการศกึษา 2562 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดบั 3
ขึ้นไป 

จ านวน 
นร. ที่
เขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มผีลการเรยีนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 834 41 43 32 65 86 113 86 368 567 67.98 
คณิตศาสตร์ 636 2 11 11 29 67 85 54 377 516 81.13 
วิทยาศาสตร์ 685 19 48 39 51 95 144 91 198 433 63.21 
สังคมศึกษา ฯ 570 16 56 39 71 101 103 59 125 287 50.35 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
328 - 1 3 1 2 16 29 276 321 97.86 

ศิลปะ 1354 27 128 101 151 161 226 204 356 786 58.05 
การงานอาชีพฯ 324 4 3 10 89 36 50 42 90 182 56.17 

คอมฯ 409 32 20 48 26 42 61 45 135 241 58.92 
ภาษาอังกฤษ 1138 33 95 191 109 231 121 109 249 479 42.09 
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ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงคป์ีการศกึษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5968 4556 1174 217 21 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5903 3643 1865 391 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6282 3969 1643 667 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6587 4452 1848 247 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3976 3384 466 116 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5247 3613 1234 319 81 

รวม 33963 23617 8230 1957 159 
เฉลีย่รอ้ยละ 69.53 24.23 5.76 0.46 

 
ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขียนปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5970 3836 1419 671 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5903 3721 1743 436 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6282 3731 1493 1052 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6559 4171 2058 289 41 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3977 3094 742 133 8 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5242 3396 1282 481 83 

รวม 33933 21976 8737 3062 158 

เฉลีย่รอ้ยละ 64.76 25.74 9.02 0.46 
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ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1312 1295 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1247 1213 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1396 1377 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1016 1009 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 627 623 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 983 974 9 

รวม 6581 6491 90 

เฉลีย่รอ้ยละ 98.63 1.36 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 5 ดา้นปีการศกึษา 2562 

 
ระดับชั้น จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะหลักของผู้เรียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 6581 6491 90 - - 
2.ด้านความสามารถในการคิด 6581 6020 461 100 - 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 6581 5180 1001 400  
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

6581 6006 500 76  

5.ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

6581 6491 90 - - 

รวม 32905 30187 2142 576 - 
เฉลีย่รอ้ยละ 91.73 6.50 1.75 - 

 
(ทีม่า : งานวดัผลประเมนิผล โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม ปกีารศึกษา 2562) 
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 2.1.1 ผลการประเมนิระดบัชาติ  
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.14 30.38 24.81 30.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 58.54 34.42 28.40 31.29 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.63 33.69 27.19 30.25 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.57 34.13 25.57 25.00 27.72 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.80 36.70 28.62 26.49 30.64 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 

(ทีม่า : งานวดัผลประเมนิผล โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม ปกีารศึกษา 2562) 
 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

 
ระดบั/รายวชิา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์

ม.1 45.70 25.20 24.50 31.60 
ม.2 39.20 37.90 24.80 32.00 

 
 (ทีม่า : งานวดัผลประเมนิผล โรงเรียนดอกค าใตว้ทิยาคม ปกีารศึกษา 2562) 

 
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา   
ตารางที่ 13 ตารางแสดงสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 -2561 
 

ปีการศกึษา สรุปผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา 
2559 ดี 
2560 ดี 
2561 ดีเลิศ 

(ทีม่า : กลุม่งานนโยบายและแผน) 
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 2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.29 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.12 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.41 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.69 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 83.28 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป     /   ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้     /   ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  หรือ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน     /   ใช่            ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
/   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จดุเดน่ 

1.   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  สมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  มีความสุภาพนอบน้อม  โอบอ้อมอารี  รู้จักมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น  รับฟัง
ความเห็นของผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมานะในการเรียน  มีส านึกและยึดม่ันในวิถีชีวิตตลอดจนระบบการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปรุมุข  และมีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  
ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร  และด้านการบริหารทั่วไป 

3.  สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งการด าเนินการของ
สถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 

4.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้การสนับสนุนใของหน่วยงานต้น
สังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
จดุทีค่วรพฒันา 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ได้คุณภาพต่ ากว่าระดับดี
โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุข
ศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และภาษาต่างประเทศ 

2.  การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนของสถานศึกษายังไม่เด่นชัด  และในด้านการส่งเสริม  สนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถานประกอบการ  และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ยังด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 

3.  ครูบางส่วนยังไม่มีการศึกษาค้นคว้า  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมในการพัฒนางานทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลักเกณฑ ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 
 

1.ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  
และภาษาต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการฝึกปฏิบัติ  ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและจากสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้  ทักษะกระบวนการจากสาระภายในกลุ่มมาบูรณาการกันได้  เช่น  
กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  อีกทั้งผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถน าสิ่งที่คิดไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน  ฝึกการคิดวิเคราะห์ประมวลผล  และประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล  น าไปสู่ทักษะในการประสบความส าเร็จในการท างาน  การปรับตัวเข้าสังคมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สถานศึกษา

ควรพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  และด าเนินการจัดท างานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  โดยการน าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือก าหนดนโยบายและจัดท าแผนเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 

3.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นการวิจัย

เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาให้ผู้เรียน  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการ
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยครูผู้สอนสามารถหยิบยกปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ผู้เรียนว่ามีปัญหาในด้านใด  แล้วหยิบยกปัญหาที่ได้มาท าการศึกษาหาสาเหตุแห่งการเกิดปัญหาแล้วหาแนวทาง  
วิธีด าเนินการ  เพ่ือแก้ไขพัฒนาจนเกิดผลในเชิงประจักษ์ในทางที่แก้ไขให้ดีขึ้น 
 

4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ  จัดระบบการบริหารตามบริบทของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ( Internal  Quality  Assurance System) ซึ่งประกอบด้วย  การจัดท าสารสนเทศ  
ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรวมรวบข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายงานเพื่อการน ามาใช้อย่างทันท่วงที  
รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึง
และการให้บริการ  หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด  น าข้อมูลสานสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมและพัฒนาแผนงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยการประชุมวางแผน  จัดท าแผนงาน  โครงการและกิจกรรม  มีการนิเทศ  ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานโครงการ  แล้วน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้คงสภาพมาตรฐานอย่าง
ยั่งยืน 
 
นวตักรรมหรอืตวัอย่างการปฏบิตัิทีด่(ี Good  Practice)ของสถานศึกษาที่เปน็ประโยชนต์่อสงัคม 

สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเยาวชนนักอนุรักษ์  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุม  
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วงดนตรีลูกทุ่งมนต์รักษ์ดอกค าใต้  และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในงานรักการอ่าน  “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและสร้างเสริม
นิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชน”  ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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   2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา  เช่น  การศึกษาต่อ /การประกอบอาชีพ/นักเรียน
ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ) 
 
แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิสถิติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

 

(ทีม่า : งานวดัผลประเมนิผลโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปกีารศึกษา 2562) 

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 3              
                มีนาคม 2563) 

 

 

(ทีม่า : งานแนะแนวโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม ปีการศึกษา 2562) 
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สว่นที ่2 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัคณุภาพ 

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาโดยรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
          โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการ  เรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับผู้เรียน เช่น การ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในและนอกห้องเรียน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดม
ความคิดแก้ปัญหา ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขได้ มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ โดยมีโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  กิจกรรมคลินิกวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โรงเรียนมีความคาดหวังให้ นักเรียนมีพฤติกรรม “เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
โดยผ่านกิจกรรมรายวิชาศาสตร์พระราชา  โครงการนอกจากนี้ยังใช้กิจกรรม  ลูกเสือ-เนตรนารีในการฝึกทักษะ
ชีวิต ซึ่งโครงการที่โรงเรียนได้ด าเนินการในทุกกิจกรรมได้ช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมได้เป็นอย่างดี 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณระดับดีขึ้นไป 

            - การด าเนินงาน ......................... โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมได้จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย
จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการสะเต็มศึกษา กิจกรรมประเมินความสามารถการอ่าน การเขียนและการ
สื่อสาร วิชาภาษาไทย กิจกรรมคลินิกวิชาการ ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ม.3 ปีการศึกษา 2560 -2562 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ปีการศกึษา คะแนน 
2560 48.22 
2561 53.98 
2652 55.14 

 - ผลการด าเนินงาน 1) สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90.33 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 

            - การด าเนินงาน .........................กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ กิจกรรมคลินิกภาษา กิจกรรม DKT Genius กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English On Friday กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านภาษา 
       2)  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 41.39 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป   
             - การด าเนินงาน ........................กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ การคิดค านวณ การคิดอย่างมีเหตุผล คือ กิจกรรมคลินิกวิชาการ ซึ่งได้จัดการสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียนที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยจากการเรียนในชั้นเรียน ให้เข้ามาปรึกษาในช่วงพักกลางวัน และมีการติว O-Net 

ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ 
       3)  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 54.76 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป 
 

2) ผู้เรียนร้อยละ 61 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

            - การด าเนินงาน ......................... โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โครงการสะเต็มศึกษา และวิชา IS อีกท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการต่างๆด้วย 

           - ผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 45.17 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

 

3) ผู้เรียนร้อยละ 73  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

- การด าเนินงาน ......................... จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาเพ่ิมเติมกลุ่มวิชา
คอมพิวเตอร์ เช่น ม.ต้น การสร้างเว็บเพจ การเขียน HTML  ม.ปลาย การตัดต่อวีดีโอ การสร้างเว็บเพจ การสร้าง
แฟ้มสะสมผลงาน อีกท้ัง ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่และระดับชาติ การประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น การตัดต่อวีดีโอ การสร้างผลงานออกแบบเทคโนโลยีวิชา IS 

การสร้างนวัตกรรมน าเสนอผลงานประยุกต์โครงงานออกแบบสู่ชุมชน 
- ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 74 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม 
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4) ผู้เรียนร้อยละ 79  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - การด าเนินงาน ......................... สังเกตพฤติกรรมการใช้งานของผู้เรียน จัดกิจกรรม/โครงการพิเศษ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนสาระเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ  
          - ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80.66 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 3 ขึ้นไป    
 
 

5)  ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

- การด าเนินงาน ......................... สถานศึกษาได้การจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ 
ส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
           - ผลการด าเนินงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

6)  ผู้เรียนร้อยละ 82  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

- การด าเนินงาน ......................... โรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการมีอาชีพของนักเรียนในกลุ่ม  

สาระการงานอาชีพ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาศาสตร์พระราชา เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูล
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน และส่งเสริมให้ผุ้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ 
           - ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 83.01 ของผู้เรียนที่ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ 

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

   2.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผู้เรยีน  
1) ผู้เรียนร้อยละ 87  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

            - การด าเนินงาน ........................... โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อาทิเช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนได้จัดคาบอบรม
จริยธรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น โดยแบ่ง ม.ต้น คาบท่ี 4 วันอังคาร ม.ปลาย คาบที่ 4 วันพุธ 

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสวมชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยนักเรียนทุกคนจะมีสมุดบันทึกสาธารณประโยชน์ซึ้งผู้เรียนจะต้องบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนตามสถานศึกษาก าหนด 

            - ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 93.76 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับ ดี ขึ้นไป    
 
 

2) ผู้เรียนร้อยละ 88  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- การด าเนินงาน ...........................โรงเรียนได้ก าหนดอัตลักษณ์ คือ รักษ์ท้องถิ่น ซึ่งนักเรียนในพ้ืนที่
อ าเภอดอกค าใต้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและต านานเกี่ยวกับล าน้ าร่องช้าง และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
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ประเพณี ของอ าเภอดอกค าใต้ ซึ่งการเรียนรู้นั้นนักเรียนเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  มีการ
สอดแทรกเนื้อหาในการเรียนในห้องเรียน  

โรงเรียนได้ร่วมมือกับทางผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า ในการร่วมกันก าหนดชุดส าหรับ
นักเรียนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในท้องถิ่น  คือ การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม ในทุกวันศุกร์  ซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ใช้ในการแสดงการฟ้อนประจ าโรงเรียนซึ่งนักรเรียนสามารถใช้ชุดนี้ในการ
ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น งานประจ าอ าเภอ งานประจ าต าบล งาน
ทางศาสนา   
            - ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 91.33 ของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

3) ผู้เรียนร้อยละ  84 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

- การด าเนินงาน ...........................โรงเรียนได้ด าเนินการจัดเกี่ยวกับการเรียนรวมของนักเรียน โดยจัดตั้ง
เป็นศูนย์การในการเรียนร่วมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามท่ีทางหน่วยต้นสังกัดได้
ก าหนดไว้ โดยมีห้องเรียนในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ   

โรงเรียนมีการด าเนินการคัดกรองนักเรียน โดยได้ก าหนดประกาศเก่ียวกับนักเรียนพิเศษ นอกจากผลการ
คัดกรอง ทางโรงเรียนยังคัดนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือส่งเสริมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน  
ซึ่งทั้งหมดนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องอยู่ร่วมกัน และร่วมกิจกรรมส าคัญต่างของทางโรงเรียนร่วมกัน โดยยึด
หลักการด าเนินงานด้วยความสามัคคี ซึ่งจ าเป็นต้องฝึกในการท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่การร่วม
กิจกรรมหน้าเสาธง โดยพร้อมเพียงกันทุกคน   
            - ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ 85.83 ของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 

4) ผู้เรียนร้อยละ 82 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
      - การด าเนินงาน ........................... โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี โดยจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. โครงการพัฒนางานอนามัย 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
4. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

6. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

7. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

8. กิจกรรม To Be Number One           
  - ผลการด าเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 83.65 ของผู้เรียนที่สุขภาวะทางร่างกาย และ ร้อย

ละ 89.64 ผู้เรียนมีลักษณะจิตสังคม 
    
 

3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชงิประจักษท์ีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน 
 
         โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม ได้ด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และครูผู้สอนยังใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  และผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งน าไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ประกอบกับการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู่ เช่น โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน โครงการสะเต็มศึกษา กิจกรรมประเมินความสามารถ การอ่าน การเขียนและการสื่อสาร กิจกรรม
คลินิกวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมศาสตร์พระราชา อีกท้ังยังมีกิจกรรมการนิเทศติตามการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ และส่งผลถึงผลทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ผลการ
ทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
 

 4. จุดเดน่  

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม 
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
          3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาของนักเรียน 
 

6. แผนการพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ในปตี่อไป โรงเรียนจะด าเนินการ ดังนี้  

  แผนปฏิบัติการที่ 1........  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการจัดกิจกรรมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และจัดกิจกรรมในช่วงการประกอบพิธีหน้าเสาธง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะด้านการฟัง และการพูด
ให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 2........  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ใช้นวัตกรรมและสื่อ
การสอนที่ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นั กเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..........ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้วิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ........ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านความคิด การค านวณ ให้มาก
ขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
  แผนปฏิบัติการที่ 5......... ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการคิด
วิเคราะห์ เช่น กิจกรรมการจัดค่ายคิดวิเคราะห์  โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีมและคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ กล้าแสดงออก และสามารถน าเสนอรูปแบบการคิดของตนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดท่ีเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดบัคณุภาพ  : ดเีลิศ 
 
1. กระบวนการบริหารจัดการ   

จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562หลักสูตร
สถานศึกษา รายงานประจ าปี 2561 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้สอดคล้องกัน มีข้อมูล
สารสนเทศ และได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณชน มีค าสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่องรอยการด าเนินโครงการ การก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการของโรงเรียน  โดยได้ด าเนินการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจร PDCA ดังต่อไปนี้ 

  มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน   มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จทุก
มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดท า
ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
รับทราบ  มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการด าเนินงานเกือบทุกกิจกรรม โครงการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเกือบทุกมาตรฐาน โดยใช้ผลการวิจัยหรือข้อมูล   ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ น ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มีการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ มี
การก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน
และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป มีการก าหนดการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกือบทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมี
ระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
จัดการศกึษาของสถานศึกษา โดยเกือบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัด



27 
 
การศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผน
ก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ชัดเจนครบถ้วนเกือบในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ อย่างมีระบบ และแจ้ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม  4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  และเอ้ือต่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าระบบสารสนเทศ ให้เป็น
หมวดหมู่ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในด้านการวางแผน 
ด าเนินการ ก ากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 

มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ร้อยละ70-79 ของจ านวน
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
ก าหนด โดยร้อยละ 70-79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 พึงพอใจการด าเนินงาน  

มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน
ก าหนด ภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งสถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่
หลากหลายและน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน มีการเตรียมการ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 
3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมิน
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสม สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก ผู้
ได้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม ในการท างานปกติของสถานศึกษา มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเ คราะห์ สังเคราะห์ และ
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เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรรสถานศึกษา รายงานประจ าปี 2561 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้สอดคล้องกัน 
มีข้อมูลสารสนเทศ และได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณชน มีค าสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่องรอยการด าเนินโครงการ การก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการของโรงเรียน 
 จากการสังเกตบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการ เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการท างานร่วมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีภาวะ
ผู้น า 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน การ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการคุณภาพภายใน พบว่าผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียนและผู้บริหารก าลังพยายามหาวิธีการในการ
ติดตามการด าเนินงานของครู เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

วธิกีารพฒันา ผลการประเมิน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา และชุมชน ท้องถิ่น 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

      สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษา
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม และสถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
       ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการที่จะท าให้โรงเรียนเตรียมพร้อมส าหรับนักเรียน
ไปสู่อนาคตท่ีต้องการ มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความ 
สามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ของนักเรียน อีกทั้งยังมีการ
ประสานเชื่อมโยงกับชุมชนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      สถานศึกษาท่ีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการของชุมชน-ผู้ปกครอง-ผู้เรียน มีการด าเนินการใช้หลักสูตรครบระดับชั้น
ตามท่ีก าหนด รวมถึงประเมินการใช้หลักสูตรเป็นระยะฯ และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมตามระยะเวลาที่ควร 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

    มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้บรรจุงบประมาณและระยะเวลา เพื่อให้ครู
และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีรายงานการ
พัฒนาตนเองของคณะครู+บุคลากรเป็นประจ าทุกปีประกอบการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) 
 

จ านวนครั้งที่ครูและบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
 

จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละ 84 ของครู ได้เข้าร่วมการอบรมมากกว่า 
 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

    มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     มีห้องเรียนที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ และยุคศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนที่พัฒนาการดีขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 
สถานศึกษาได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษามาใช้ 
ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. งานระบบเครือข่าย (Network Administration)  
- ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย ระบบ Security และ Server  
- ดูแลทางด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  

0% 0% 
16% 

84% 

ไม่เคย 1ครัง้/ภาคเรียน 2ครัง้/ภาคเรียน มากกว่า 2ครัง้ 
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- ดูแลระบบเครือข่ายต่างๆในโรงเรียนทั้งหมด เช่น Officeต่างๆในโรงเรียน 
ห้อง lab โรงอาหาร Minimart ห้องพักครู ฯลฯ  
2. งานซ่อมบ ารุง (PC Support and Maintenance)  
- ติดตั้ง ดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในโรงเรียน  
- บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ  
3. งานสารสนเทศ (Information and Application Development)  
- เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรและนักเรียนทั้งหมด ข้อมูลคะแนนทั้งหมดของ
นักเรียน ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการขาด ลามาสายของครูและนักเรียน ฯลฯ 
อย่างเป็นระบบ โดยการลามาสายของครูและนักเรียน ใช้โปรแกรม student 
care 
- จัดการอบรมให้กับบุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศของ
โรงเรียน  
4. งานพัฒนาเว็บไซต์  
- น าเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook 
- สร้างช่องทางเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์  
- พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน  

 

3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชงิประจักษท์ีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ      

         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ค าสั่งโรงเรียน หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู 
โครงการของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ หลักฐานการประชาสัมพันธ์ เอกสารหลักฐานการ SWOT   หรือเทคนิคอ่ืน 
ๆ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หนังสือเชิญประชุม รายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา เว็บไซต์ของ
โรงเรียน ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและภายนอก ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เอกสารการเงินและบัญชีของโรงเรียน เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนจัดท าข้ึน ร่องรอยแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน ภาพถ่ายกิจกรรม  สื่อ 
วีดิทัศน์น าเสนอกิจกรรม/ผลงาน/ข้อมูลสถิติต่าง ๆ สังเกตบรรยากาศการท างานของบุคลากรในโรงเรียน ข้อมูล
สถิติการด าเนินงาน   ต่าง ๆ รายงานผลการด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา เครื่องมือติดตามตรวจสอบ 
บันทึกการนิเทศของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ ที่สรุปเพื่อเผยแพร่การประเมินคุณภาพ
ภายใน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ 
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4. จดุเด่น  

 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมนุม นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือชองผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ

ปลอดภัย 
6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการที่จะท าให้โรงเรียนเตรียมพร้อมส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ มี

กระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความ สามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ เ พ่ือประโยชน์ของ
นักเรียน อีกท้ังยังมีการประสานเชื่อมโยงกับชุมชนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

 
5. จดุที่ควรพฒันา 

1. ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนองความต้องการของ
ชุมชน เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมาวิเคราะห์ให้เหมาะสม
กับโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 

3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

6. แผนการพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้ในปตี่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ 
  แผนปฏิบัติการที่ 1 .........พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนอง
ความต้องการของชุมชน เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมา
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
     แผนปฏิบัติการที่ 2 ........สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..... พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
      แผนปฏิบัติการที่ 4 ..... พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  
 
ระดบัคณุภาพ  : ดเีลิศ 
 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร  โรงเรียนก าหนดให้
ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active 
Learning  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตนเอง ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด การปฏิบัติจริง  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีการประเมินผู้เรียนตาม  
สภาพจริง มีข้ันตอนการประเมินแบบตรวจสอบได้ และประเมินอย่างมีระบบ ครูด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านระบบการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  และเปิดโอกาสให้มีการ
แสดงผลงานนักเรียนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ เช่น การน าเสนอโครงงาน IS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวัน
เปิดบ้านวิชาการ  
 
     - ระบบการจัดการเรียนการสอน    
  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 
  ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร เขียนค าอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา ในรายวิชาที่สอน 
  ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยน าข้อมูลรายบุคคลมาใช้ ก าหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้  วิธีการ/เครื่องมือวัด
และ การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ครูจัดการเรียนรู้  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการ Active Learning 
  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 คร.ูใช้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ ปรับปรุงระหว่างเรียน ตัดสินเมื่อจบหน่วยฯ/รายวิชา 
 ครูบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้หลังการใช้แผนฯ และสรุปเมื่อจบรายวิชา ปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้เกิดการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
    จากการตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย พบว่าครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับ
เด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
บุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วย
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วิธีการหลากหลาย ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการสังเกตการณ์สอนของครู พบว่าในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
ธรรมชาติวิชา ครูหาสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนมีความตั้งใจเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  
 
 

วธิกีารพฒันา ผลการพฒันา 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 

ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอนและ
ท าให้เกิดการพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ และโรงเรียนมีการนิเทศ
การสอนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินผลผู้เรียนให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ โดยครูทุก
คนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับ
ครูนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน มีการประเมินผู้เรียน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  อย่าง
หลากหลาย โดยน าสื่อมาประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
ได้ง่าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้
ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

 ครูจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้
ผู้เรียนมีความสุข  มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ โดย ประเมินจากการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ ผ่านระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตรูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันแบบกัลยาณมิตร       

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ครูได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการ
ประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา  
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มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชงิประจักษท์ีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
    1. รายชื่อครูที่โครงสร้างรายวิชา และแผนการจัดการเรียนรู้  
 2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 4. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน 
  – จ านวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด 
  – ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระต่างๆ  
 5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา  (ปพ.5) 
 6. แบบรายงานผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    7. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
    8. ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน 
    9. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 
4. จดุเด่น  

1. ครูตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคามสุข 
5. ครูมีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

5. จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
2. ควรให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล 
3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้

ศึกษา และฝึกปฏิบัติจริง 
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6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้  
     แผนปฏิบัติการที่ 1 ....... พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
โดยโรงเรียนสนับสนุน.ให้ครูเข้ารับการอบรม จากหน่วยงานต่างๆ 
  แผนปฏิบัติการที่ 2.......  ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดหา ซึ่งโรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณให้ทางห้องสมุด และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดซื้อสื่อที่ดี มีคุณภาพ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อ นวัตกรรม ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3........  พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้สมกับเป็นคลังสมองของโรงเรียน 
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ....... จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน และ
ทัศนศึกษา เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอน รวมทั้งมีความยุติธรรม สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน 
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สว่นที ่3 

จดุเดน่  จดุควรพฒันา และแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ภาพรวมผลการประเมินตนเอง 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 

คุณภาพผูเ้รยีน 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีงาม 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยี 
 
 

คุณภาพผูเ้รยีน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาของนักเรียน 

กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมนุม นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชั ด เจนมีประสิทธิ ภาพ ส่ งผลต่ อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ชองผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้ า นต ามห ลั ก สู ต ร สถ าน ศึ กษ า  แล ะทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
2.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนองความต้องการ
ของชุ มชน  เน้ นภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น  สั งคมและ
วัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมา
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและ
ก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการที่จะท าให้โรงเรียน
เตรียมพร้อมส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ มี
กระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความ 
สามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์
ของนักเรียน อีกท้ังยังมีการประสานเชื่อมโยงกับ
ชุมชนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เป็นส าคัญ 
1. ครูตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่
จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคามสุข 
5. ครูมีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เป็นส าคัญ 
1. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
2. ควรให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดผลประเมินผล 
3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา 
และฝึกปฏิบัติจริง 

 

 

แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพการศึกษา 

ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 

  แผนปฏิบัติการที่ 1........  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการจัดกิจกรรมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และจัดกิจกรรมในช่วงการประกอบพิธีหน้าเสาธง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะด้านการฟัง และการพูด
ให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 2........  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ใช้นวัตกรรมและสื่อ
การสอนที่ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..........สง่เสริมสนับสนนุใหค้รผูู้สอนในรายวชิาคณิตศาสตร์ได้วิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
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  แผนปฏิบัติการที่ 4 ........สง่เสริมใหน้กัเรยีนได้แสดงความสามารถทางด้านความคิด การค านวณ ให้มาก
ขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
  แผนปฏิบัติการที่ 5......... ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการคิด
วิเคราะห์ เช่น กิจกรรมการจัดค่ายคิดวิเคราะห์  โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีมและคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ กล้าแสดงออก และสามารถน าเสนอรูปแบบการคิดของตนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดท่ีเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 

  แผนปฏิบัติการที่ 1 .........พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนอง
ความต้องการของชุมชน เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมา
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
     แผนปฏิบัติการที่ 2 ........สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..... พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
    แผนปฏิบัติการที่ 4 ..... พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
แผนปฏิบัติการที่ 1 ....... พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  

โดยโรงเรียนสนับสนุน.ให้ครูเข้ารับการอบรม จากหน่วยงานต่างๆ 
  แผนปฏิบัติการที่ 2.......  ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดหา ซึ่งโรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณให้ทางห้องสมุด และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดซื้อสื่อที่ดี มีคุณภาพ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อ นวัตกรรม ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3........  พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้สมกับเป็นคลังสมองของโรงเรียน 
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ....... จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน และ
ทัศนศึกษา เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอน รวมทั้งมีความยุติธรรม สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน 
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ประกาศโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 ------------------------------ 
ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งจ าท าให้เกิดความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหมดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดประจ าทุกปี นั้น 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนก าหนด โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
 1. คณะกรรมการฝา่ยอ านวยการ 
          1. นายปิยะ           ใจชุ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
          2. นายวิชวุฒ ิ      จีนาใหม่            ผูช้่วยผู้อ านวยการ           รองประธานกรรมการ 
          3. นายนราวุธ      สมศักดิ์                  ผูช้่วยผู้อ านวยการวิชาการ          รองประธานกรรมการ 
          4. นางระพีพรรณ     ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
          5. นางสุขศรี        ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ
 6. นายคมสันต์        ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              กรรมการ 
          7. นางกัลยา      เป็กเครือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
          8. นางสาวธนัชชา    แก้วเทพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 9. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา              กรรมการ 
 10. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              กรรมการ 
          11. นางมลธิลา    สุริยะไชย  หัวหน้างานอ านวยการ            กรรมการ 
          12. นายพิทักษ์    สบบง   หัวหน้างานกิจการนักเรียน                    กรรมการ 
          13. นางสุชีรา  อัศวโกวิทพงศ์            หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      กรรมการ 
          14. นางพฤกษา พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
          15. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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           มหีนา้ที ่ ก ากับ ติดตาม ให้ความปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศกึษา 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายพิพักษ์    สบบง  หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

           7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
           8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
          10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
          11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ  
 12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ  
 10. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
          11. นางสาวสุชีรา   อัศวโกวิท    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กรรมการ 

15. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางชัชฎาพร  ปัญญา   เลขานุการงานสารสนเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
           มหีนา้ที ่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 
 3. คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายพิพักษ์    สบบง  หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

           7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
           8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
          10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
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          11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ  
 12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ  
 13. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 14. นายทรงศักดิ์   สาลี  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
 15. นายศิริชัย     ธรรมศิริ  หัวหน้างานสภานักเรียน   กรรมการ 
 16. นางสมพร    บุตรศรี  หัวหน้างานอนามัย   กรรมการ 
 17. นางอิสรา  ทองรุ่ง   หัวหน้างานห้องสมุด   กรรมการ 
 18. นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

18. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
19. นางชัชฎาพร  ปัญญา     เลขานุการงานสารสนเทศ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
           มหีน้าที ่ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน 
ด าเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการประเมินเพ่ือการพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
เป้าหมายความส าเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพ
การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 
 
 4. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายพิพักษ์    สบบง  หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

           7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
           8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
          10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
          11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ  
 12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ  
 13. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

14. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางชัชฎาพร  ปัญญา     เลขานุการงานสารสนเทศ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
            มหีนา้ที ่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และข้อมูลที่เป็นผลการ
ประเมินต่างๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะรอบที่ผ่านมา  ผลการใช้แหล่งข้อมูล
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่
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สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 5. คณะกรรมการบรหิารข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา 
 1. นางนุชร ี  ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจารุณี  ขันใจ  เลขานุการงานเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 
 3. นางกชกานต์  ดอนศรีแก้ว เลขานุการงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 4. นางวิภาพร  สุจชาร ี  หัวหน้างานฝ่ายบุคคล  กรรมการ 
 5. นางสาวธนัชชา แก้วเทพ  งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรรมการ 
 6. นางสาวจิตราภรณ ์ ค าผา  เลขางานทะเบียน  กรรมการ 
 7. นายทรงศักดิ์   สาลี  หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
 8. นางชัชฎาพร  ปัญญา   เลขานุการงานสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจินตนา วิยานัน   เลขานุการงานแนะแนว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
           มหีน้าที ่ ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความเป็น
เร่งด่วน หรือตามความจ าเป็นของสถานศึกษา ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมีความสะดวกในการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
 
 6. คณะกรรมการรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

1. นางพฤกษา   พรหมเสน หัวหน้างานนโยบายและแผน          ประธานกรรมการ 
2. นางนุชรี    ขุนน้ า  หัวหน้างานสารสนเทศ                  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
4. นายนราวุธ สมศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิชาการ  กรรมการ 
5. นางมลธิลา   สุริยะไชย หัวหน้างานอ านวยการ       กรรมการ 
6. นายพิพักษ์    สบบง  หัวหน้างานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
7. นางระพีพรรณ    ฉิมอุปละ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 

           8. นางสุขศรี   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 9. นายคมสันต์   ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
          10. นางกัลยา   เป็กเครือ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
          11. นางสาวธนชัชา    แก้วเทพ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ  
 12. นายสุขเกษม      นนตะภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ  
 13. นางสาวพจนารถ   อ่อนเขียว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

14. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางชัชฎาพร  ปัญญา     เลขานุการงานสารสนเทศ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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           มหีน้าที ่ ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร และให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมิน
คุณภาพภายนอกและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 
 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด 
 

สั่ง  ณ วันที่   1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                                               ลงชื่อ 
(นายปิยะ     ใจชุ่ม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
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ประกาศโรงเรยีนดอกค าใตว้ทิยาคม 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คนไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรฐาน 5 
มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาหางชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อให้เป็นหลักในการเทียบเทียงส ารับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 

โรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
 
ประกาศ ณ วันที่   4 เดือน เมษายน   พ.ศ. 2562 
 

                                            
                                          ลงชื่อ 
                                                     (นายปิยะ  ใจชุ่ม) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
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มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา แนบทา้ยประกาศโรงเรียนดอกค าใตว้ิทยาคม 
เรือ่ง การใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี้ 

มาตรฐานที ่1 ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 
ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คุณลักษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                              

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรยีนดอกค าใตว้ิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดคา่เปา้หมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๑ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2563 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี  1/2562 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562 

 

              ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 

   

     

                                                          (นายปิยะ  ใจชุ่ม) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนดอกค าใต้วิทยาคม 
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การก าหนดคา่เป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรยีนดอกค าใตว้ิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดคา่เปา้หมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศกึษา 2562 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่1 ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ระดบัดเีลศิ 
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รยีน  
 1) ผู้เรียนร้อยละ 72 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

ระดับดีข้ึนไป 
 

 2) ผู้เรียนร้อยละ 61 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

 3) ผู้เรียนร้อยละ 73  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 4) ผู้เรียนร้อยละ 79  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5)  ผู้เรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6)  ผู้เรียนร้อยละ 82  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน  
 1) ผู้เรียนร้อยละ 87  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 2) ผู้เรียนร้อยละ 88  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 3) ผู้เรียนร้อยละ  84 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4) ผู้เรียนร้อยละ 82 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัดเีลศิ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                               
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 

2.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 84 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั ระดบัดเีลศิ 
3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 78  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ  77  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 78  มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก  
3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 77 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 74 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  
ระดบั การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

 
สรุปผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศึกษา 

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยมเยี่ยม 
 ระดับ 4 ดีเลิศ 
 ระดับ 3 ดี 
 ระดับ 2 ปานกลาง 
 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 

1.บันทึกรายละเอยีดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ ์
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน 
         จากการตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การสรุปผลการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์แต่ละระดับชั้น เอกสารการวัดผลประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานผลงาน
นักเรียน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ได้จัดท าขึ้นในปีการศึกษา 2562 รายงานผลการด าเนินโครงการ ร่องรอยการจัดกิจกรรม 
โครงการ เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม พบว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และมีผลการทดสอบระดับชาติ  
O-Net วิชาภาษาไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ส่วนผลการสอบวัดระดับชาติ O-Net บางรายวิชายังต่ ากว่าระดับประเทศ 
        จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดงความ
เคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ เป็นต้นและพฤติกรรมการท างานร่วมกัน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
       จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิพอใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่นนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็นคนท้องถิ่น
นี้ นักเรียนภูมิใจสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบกับการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  พบว่า  นักเรียนร้อยละ 
91.33  มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และชอบเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญต่างๆ ของชุมชน 

 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

  จากการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรรสถานศึกษา รายงานประจ าปี 2561 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้สอดคล้องกัน 
มีข้อมูลสารสนเทศ และได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณชน มีค าสั่งมอบหมายงาน บันทึกการประชุมครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่องรอยการด าเนินโครงการ การก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการของโรงเรียน 
 จากการสังเกตบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการ เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการท างานร่วมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีภาวะ
ผู้น า 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชน ในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน การ
ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการคุณภาพภายใน พบว่าผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียนและผู้บริหารก าลังพยายามหาวิธีการในการ
ติดตามการด าเนินงานของครู เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 



50 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
               จากการตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย พบว่าครูได้จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับ
เด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล 
มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วย
วิธีการหลากหลาย ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการสังเกตการณ์สอนของครู พบว่าในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
ธรรมชาติวิชา ครูหาสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนมีความตั้งใจเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  
             จากการสัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเช่นนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่อย่างไรนักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆหรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่
อย่างไรนักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้างนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใดครู
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง พบว่า ครูได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

 
2. จุดเด่น 

ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมนุม นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2. มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือชองผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการที่จะท าให้โรงเรียนเตรียมพร้อมส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ มีกระบวนการ
ผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความ สามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน อีกทั้งยังมี
การประสานเชื่อมโยงกับชุมชนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
1. ครูตั้งใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถ
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น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคามสุข 
5. ครูมีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชพีระหว่างเพ่ือนครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
3. จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของ
นักเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 
1. ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนองความต้องการของชุมชน เน้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
1. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
2. ควรให้นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล 
3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา และ
ฝึกปฏิบัติจริง 
 
แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพการศึกษาใหส้งูขึน้ 
ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 

  แผนปฏิบัติการที่ 1........  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการจัดกิจกรรมทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการ เรียนการ
สอน และจัดกิจกรรมในช่วงการประกอบพิธีหน้าเสาธง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะด้านการฟัง และการพูด
ให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 2........  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้ใช้นวัตกรรมและสื่อ
การสอนที่ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..........สง่เสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้วิเคราะห์มาตรฐานและ
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ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ........ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านความคิด การค านวณ ให้มาก
ขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
  แผนปฏิบัติการที่ 5......... ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการคิด
วิเคราะห์ เช่น กิจกรรมการจัดค่ายคิดวิเคราะห์  โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีมและคิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ กล้าแสดงออก และสามารถน าเสนอรูปแบบการคิดของตนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดท่ีเป็นระบบในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ 

  แผนปฏิบัติการที่ 1 .........พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สนอง
ความต้องการของชุมชน เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม น ามาตรการการเรียนรู้รายภาค/รายปีมา
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรและก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน 
     แผนปฏิบัติการที่ 2 ........สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3 ..... พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
    แผนปฏิบัติการที่ 4 ..... พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
แผนปฏิบัติการที่ 1 ....... พัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  

โดยโรงเรียนสนับสนุน.ให้ครูเข้ารับการอบรม จากหน่วยงานต่างๆ 
  แผนปฏิบัติการที่ 2.......  ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดหา ซึ่งโรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณให้ทางห้องสมุด และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดซื้อสื่อที่ดี มีคุณภาพ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อ นวัตกรรม ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
  แผนปฏิบัติการที่ 3........  พัฒนาห้องสมุดให้มีทรัพยากรที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้สมกับเป็นคลังสมองของโรงเรียน 
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ....... จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน และ
ทัศนศึกษา เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอน รวมทั้งมีความยุติธรรม สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน 

 
 


