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บทสรุปผูบ้ ริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน ดงมะไฟพิทยาคม
ที่อยู่ ๒๐๑ หมู่ ๘ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โทรศัพท์ ๐๔๕๗๘๗๙๘๖
โทรสาร ๐๔๕๗๘๗๙๘๖
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนักเรียนทั้งหมด ๒๖๔ คน จาแนกเป็น ระดับชั้น ม.ต้น ๑๕๐ คน
และระดับชั้น ม.ปลาย ๑๑๔ คน

๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ ดี
๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความสามารถในการสื่อสาร คิด
คานวณ และคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม สามารถอ่านออก เขียนได้ สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทัน
สื่อ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีการวัดและประเมินผล
หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาคุณธรรมตามหลักสูตร เน้นผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีสัมมาคาราวะ จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างการและจิตสังคมที่ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ดีเลิศ
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างดีเลิศ

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑
พัฒนาครู/ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการดาเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒
ดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดต่างๆมากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔
พัฒนาระบบ Internet และ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนิน
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา
มีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่ง ทางโรงเรียนได้ดาเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การ
จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายบุญส่ง เศรษฐี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
วัน ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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คานา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสาคัญการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดฯ ตลอดทั้งเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนดงมะไฟพิ ทยาคมได้ดาเนินการตามหลั กการของกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งทุก ปี
การศึกษาและได้จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา ในปีก ารศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อ เขตพื้น ที่ก ารศึ กษา และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลสาหรับเขตพื้นที่นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายวิทยา กรแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน ดงมะไฟพิทยาคม
ที่อยู่ ๒๐๑ หมู่ ๘ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โทรศัพท์ ๐๔๕๗๘๗๙๘๖
โทรสาร ๐๔๕๗๘๗๙๘๖
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน
๑) นายวิทยา กรแก้ว
๒) นายคาตัน ป้องศรี
๓) นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์
๔) นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
๕) นายชุมพร เวชกามา

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฯ
กลุ่มบริหารวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพ
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฯกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฯกลุ่มบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อานวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคล

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผ้สู อน
พนักงาน
ครูอัตราจ้าง
ราชการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑
๑๔
๒
๒

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๓

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม .....๒๖๔.....คน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
ระดับชั้นเรียน

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวมทั้งสิ้น

จานวนห้อง
เพศ

๒
๒๖
๒๑
๔๗
๒๓.๕

๒
๒๐
๒๔
๔๔
๒๒

๒
๓๐
๒๙
๕๙
๒๙.๕

๒
๒๘
๒๔
๕๒
๒๖

๒
๑๕
๑๗
๓๒
๑๖

๒
๑๕
๑๕
๓๐
๑๕

๑๒
๑๓๔
๑๓๐
๒๖๔
๒๒

รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย
หญิง
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. มาตรฐานการศึกษา
ตามระดับคุณภาพการศึกษา

 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ
 ระดับ

๑ POOR (กาลังพัฒนา)
๒ FAIR (ปานกลาง)
๓ GOOD (ดี)
๔ GREAT (ดีเลิศ)
๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม)

๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สถานศึกษามีการวัดและประเมินผล
หลากหลายรูปแบบ มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ O-Net โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นต้น
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณ
และคิด วิเ คราะห์ มีค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ มีค วามสามารถในการสร้ างนวั ตกรรม
สามารถอ่านออก เขียนได้ สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ควรเร่งพัฒนา
ทักษะทางด้านการสื่อสาร การคานวณ คิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดและแก้ปัญหา คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการสื่อสาร พัฒนาการนาเสนอ การพูดในที่ชุมชน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ควร
เร่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการใช้สื่อในทางที่ผิด ควรส่งเสริมในด้านการรู้เท่าทันสื่อ เช่นกัน
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หลักฐาน/ร่องรอย
หลักฐาน/ร่องรอย
1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์

QR CODE

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมินทักษะ
ในการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ฯ

2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฯ

3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ

5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คิวอาร์โค้ด รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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หลักฐาน/ร่องรอย

QR CODE

6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net

คิวอาร์โค้ดรายงานการทดสอบระดับชาติ

7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดี

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมินผู้เรียน
มีความรู้ทกั ษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติทดี่ ี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักการเป็น คนดี และมีคุณภาพ จึงได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่าเป้าหมายที่กาหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การไหว้ต้อนรับนักเรียนก่อน
เข้าโรงเรียนทุกวัน การเดินแถว การรับผิดชอบความสะอาดเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่
ไหว้น้อง กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มี
คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นการช่วยผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี ด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น ทาให้โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องของการมาเรียนและ
การเข้าเรียนตรงตามเวลาและสม่าเสมอ รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้
หลักฐาน/ร่องรอย

QR CODE

1. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนด
คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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หลักฐาน/ร่องรอย

QR CODE

2. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมิน
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น

3. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมินผู้เรียน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

4. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ฯ

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมินผู้เรียน
มีการรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ฯ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ดีเลิศ
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างดีเลิศ
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลจากการนิเทศติดตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และการประชุมระดมความคิดเห็นในโรงเรียน ในการวางแผนร่วมกัน มีการกาหนดเป้าหมาย พันธกิจ และกล
ยุทธ์ ในการจั ดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคุณ ภาพผู้เรีย นมีก ารจั ดทาแผนปฏิบัติ การประจ าปี จัดหาทรัพ ยากร
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มี
การดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือ การสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา
หลักฐาน/ร่องรอย
๑. การส่งเสริมให้มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่
ชัดเจน

QR CODE

คิวอาร์โค้ด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คิวอาร์โค้ด
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

คิวอาร์โค้ด
คาสั่งแม่บท
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หลักฐาน/ร่องรอย

QR CODE

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

คิวอาร์โค้ดระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

คิวอาร์โค้ด หลักสูตรสถานศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

คิวอาร์โค้ด รายงานผลกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากรฯ

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

คิวอาร์โค้ด
รายงานผลการดาเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

คิวอาร์โค้ด
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารฯ
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ดีเลิศ
โรงเรีย นดงมะไฟพิ ทยาคมจั ดการเรี ยนรู้ผ่ านกระบวนการคิด และปฏิบั ติจ ริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหาร
จัด การชั้ นเรี ย นเชิ งบวก มี ก ารตรวจสอบและประเมิ นผู้ เ รีย นอย่ า งเป็ น ระบบและนาผลมาพั ฒนาผู้เ รี ย น
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อย่าง
ดีเลิศ
จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม สามารถอ่านออก เขียนได้ สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่า
ทันสื่อ
ในการนี้ พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา กล่าวคือครูควรพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อตอบรับ
การการเปลี่ยนแปลงอนาคต
หลักฐาน/ร่องรอย
1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ในชีวิตได้

QR CODE

คิวอาร์โค้ดแผนการจัดการเรียนรู้

คิวอาร์โค้ด รายงานการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน

คิวอาร์โค้ด ทะเบียนนวัตกรรมของโรงเรียนผู้บริหาร/ครู
รายงานนวัตกรรมของครูฯ
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หลักฐาน/ร่องรอย
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

QR CODE

คิวอาร์โค้ด บันทึกการใช้สื่อฯ /แหล่งเรียนรู้

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

คิวอาร์โค้ด รายงานการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

คิวอาร์โค้ด รายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

คิวอาร์โค้ดรายงานผลการดาเนินกิจกรรม PLC
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๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึน้
๓.๑ แผนพัฒนาลาดับที่ ๑
พัฒนาครู/ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการดาเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ แผนพัฒนาลาดับที่ ๒
ดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓.๓ แผนพัฒนาลาดับที่ ๓
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดต่างๆมากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓.๔ แผนพัฒนาลาดับที่ ๔
พัฒนาระบบ Internet และ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
หลักฐาน/ร่องรอย

QR CODE

แผนพัฒนาลาดับที่ ๑

คิวอาร์โค้ด

แผนพัฒนาลาดับที่ ๒

คิวอาร์โค้ด

แผนพัฒนาลาดับที่ ๓

คิวอาร์โค้ด
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หลักฐาน/ร่องรอย

QR CODE

แผนพัฒนาลาดับที่ 4

คิวอาร์โค้ด
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ส่วนที่ ๓

ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
................................................
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่ กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องต้องมีการ
รายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จานวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายวิทยา กรแก้ว )
ผู้อานวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
.................................................................................
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ห น้ า | ๒๑

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
.......................................
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
มาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ )

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ดี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ดี

๑.

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ

ดี

๒.

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ดี

๓.

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ดี

๔.

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดี

๕.

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดี

๖.

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ดีเลิศ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ยอดเยี่ยม

๑.

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

ดีเลิศ

๒.

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ยอดเยี่ยม

๓.

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

๔.

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ

๒.๑

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ดีเลิศ

๒.๒

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ดีเลิศ

๒.๓

ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ดีเลิศ

๒.๔

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเลิศ
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ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ )

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
๒.๕

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ดีเลิศ

๒.๖

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ดีเลิศ

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ดีเลิศ

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ดีเลิศ

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

ดีเลิศ

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา
ระดับ ๕

ระดับ ยอดเยี่ยม

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒

ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง

ร้อยละ ๘๐ – ๘๙
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ร้อยละ ๕๐ – ๖๙

ระดับ ๑

ระดับ กาลังพัฒนา

ต่ากว่า ร้อยละ ๕๐
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คาสั่งโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
ที่ ๖๖ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
.........................................................................................................................................
ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
ศรีสะเกษ ยโสธร มีการติดตาม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการประเมิน โรงเรียนดงมะไฟ
พิทยาคม จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SAR) ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้วย
๑.๑ นายวิทยา กรแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายคาตัน ป้องศรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๑.๔ นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๑.๕ นายชุมพร เวชกามา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๖ นางสาวกัญชลัช ศรีลามา
หัวหน้างานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอานวยความสะดวก กากับ ติดตาม ดูแล
ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
๒.๑ นายคาตัน ป้องศรี
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์
ครู คศ.๓
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๔ นางอุไร พุ่มดี
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๕ นายชุมพร เวชกามา
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๖ นางสาวกัญชลัช ศรีลามา
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๗ นางณัฏตยา บุตรดี
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๘ นางสาวจันทร์ทิมา ภะวัง
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๙ นางสาวนราวดี ศรีเนตร
ครู คศ.๒
กรรมการ
๒.๑๐ นางวีรณา หลายวิวัฒน์
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๒ นายวิชิต โพธิ์ขาว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวนรมน ศรีตะบุตร
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
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๒.๑๔ นางสาวศิริพร รูปทอง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๑๕ นายชัยณรงค์ บัวจันทร์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๑๖ นายบุญธรรม กันทะเชียร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๑๗ นางสาวธนาพร ผุดผ่อง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวชญาภา โสมณวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานประจาปี (Self-Assessment
Report: SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ ๑. นางอุไร พุ่มดี
ประธานกรรมการ
คิดคานวณ
๒. นางสาวกัญชลัช ศรีลามา กรรมการและเลขานุการ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ๑. นางอุไร พุ่มดี
ประธานกรรมการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๒. นางสาวกัญชลัช ศรีลามา กรรมการและเลขานุการ
๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๒. นางวีรณา หลายวิวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
๑. นางวีรณา หลายวิวัฒน์
ประธานกรรมการ
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. นางสาวศิริพร รูปทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. นายชัยณรงค์ บัวจันทร์
กรรมการ
๓. นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท กรรมการและเลขานุการ
๑. นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนราวดี ศรีเนตร
กรรมการ
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๓. นางสาวศิริพร รูปทอง
กรรมการ
๔ นางวีรณา หลายวิวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์ ประธานกรรมการ
๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรม
๒. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง
กรรมการและเลขานุการ
เป้าหมาย และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ)
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ
๑. นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายชุมพร เวชกามา
ประธานกรรมการ
๒. นางณัฏตยา บุตรดี
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายชุมพร เวชกามา
ประธานกรรมการ
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๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

๒. นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
ประธานกรรมการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
๒. นายชุมพร เวชกามา
กรรมการ
ชัดเจน
๓. นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์ กรรมการ
๔ นายคาตัน ป้องศรี
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
๒. นายบุญศักดิ์ ทานะเวช กรรมการ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์ กรรมการ
๔ นายชุมพร เวชกามา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ ๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒. นางสาวกัญชลัช ศรีลามา กรรมการและเลขานุการ
๑. นายชุมพร เวชกามา
ประธานกรรมการ
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒. นางสาวจันทร์ทิมา ภะวัง กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
๑. นายบุญศักดิ์ ทานะเวช
ประธานกรรมการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร ๑. นางวีรณา หลายวิวัฒน์
ประธานกรรมการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้
๒. นางสาวศิริพร รูปทอง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. นางสาวจันทร์ทิมา ภะวัง ประธานกรรมการ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
๒. นางณัฏตยา บุตรดี
กรรมการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง
กรรมการ
๔. นางสาวนรมน ศรีตะบุตร กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ต่อ)
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ ๑. นางวีรณา หลายวิวัฒน์
ประธานกรรมการ
เรียนรู้
๒. นางสาวศิริพร รูปทอง
กรรมการและเลขานุการ
๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๒. นางสาวกัญชลัช ศรีลามา กรรมการและเลขานุการ
๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล ๒. นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท กรรมการ
มาพัฒนาผู้เรียน
๓. นายชัยณรงค์ บัวจันทร์
กรรมการ
๔. นางสาวชญาภา โสมณวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
๑. นายคาตัน ป้องศรี
ประธานกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๒. นางสาวกัญชลัช ศรีลามา กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
ประกอบด้วย
๔.๑ นายคาตัน ป้องศรี
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวกัญชลัช ศรีลามา
ครู คศ.๓
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๔ นางสาวชญาภา โสมณวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและ
เลขานุการ
มีหน้าที่ ประเมินผลการดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่จนเกิดผลดีต่อผู้เรียน และทาง
ราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายคาตัน ป้องศรี)
ตาแหน่ง ครู คศ.๓ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

