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บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ช่ือโรงเรียน  ดงมะไฟพิทยาคม       
ท่ีอยู่   ๒๐๑ หมู่ ๘ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  โทรศัพท์ ๐๔๕๗๘๗๙๘๖                             
โทรสาร ๐๔๕๗๘๗๙๘๖ 

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ๒๖๔  คน  จ าแนกเป็น  ระดับช้ัน ม.ต้น ๑๕๐ คน  
            และระดับช้ัน ม.ปลาย ๑๑๔ คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ  ดี 
  
๒. หลกัฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :  ด ี

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความสามารถในการส่ือสาร คิด
ค านวณ และคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม สามารถอ่านออก เขียนได้ สามารถแสวงหาความรู้จากส่ือโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทัน
ส่ือ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีการวัดและประเมินผล
หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี     
 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัย 
มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม พัฒนาคุณธรรมตามหลักสูตร เน้นผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีสัมมาคาราวะ จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างการและจิตสังคมท่ียอดเย่ียม 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ียังจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :   ดีเลศิ 
 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มกีาร
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน นอกจากน้ียังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างดีเลิศ 
 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน  
๓.๑ แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑   

พัฒนาครู/ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการด าเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๒    

ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๓ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓   
       พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดต่างๆมากข้ึน โดยมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมนิความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๓.๔ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๔   
       พัฒนาระบบ Internet และ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม   จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา  การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษา   
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

    
                              (นายบุญส่ง เศรษฐี) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                             โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

                                                          วัน   ๒๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ค าน า 

 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดท้ังเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น   โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ 
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
  

 
        
                                                               (นายวิทยา  กรแก้ว) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
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 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 

           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
              ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๗ 

 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน  ดงมะไฟพิทยาคม       
ท่ีอยู่   ๒๐๑ หมู่ ๘ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  โทรศัพท์ ๐๔๕๗๘๗๙๘๖                         
โทรสาร ๐๔๕๗๘๗๙๘๖ 

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 

ช่ือ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 
 

 ๑) นายวิทยา  กรแก้ว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
 ๒) นายค าตัน  ป้องศรี   ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฯ
      กลุ่มบริหารวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพ  
 ๓) นายบุญเพียร  เย่ียมรัมย์  ต าแหน่ง  ครู ช านาญการพิเศษ   
      ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฯกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔) นายบุญศักดิ์  ทานะเวช  ต าแหน่ง  ครู ช านาญการพิเศษ   
      ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฯกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๕) นายชุมพร  เวชกามา  ต าแหน่ง  ครู ช านาญการพิเศษ   
      ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคล 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  
 ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑ ๑๔ ๒ ๒ ๓ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 
 ๑) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม  .....๒๖๔.....คน 
(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๓๑ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวนห้อง  ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๒ 
เพศ ชาย ๒๖ ๒๐ ๓๐ ๒๘ ๑๕ ๑๕ ๑๓๔ 

หญิง ๒๑ ๒๔ ๒๙ ๒๔ ๑๗ ๑๕ ๑๓๐ 
รวม  ๔๗ ๔๔ ๕๙ ๕๒ ๓๒ ๓๐ ๒๖๔ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๓.๕ ๒๒ ๒๙.๕ ๒๖ ๑๖ ๑๕ ๒๒ 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  

ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเย่ียม) 
๒. หลกัฐานสนบัสนนุ 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :   ด ี
  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สถานศึกษามีการวัดและประเมินผล
หลากหลายรูปแบบ มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ O-Net โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เป็นต้น  
 จากผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
สามารถอ่านออก เขียนได้ สามารถแสวงหาความรู้จากส่ือโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดท่ีควรพัฒนา   กล่าวคือนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ควรเร่งพัฒนา
ทักษะทางด้านการส่ือสาร การค านวณ คิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดและแก้ปัญหา คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการส่ือสาร พัฒนาการน าเสนอ การพูดในท่ีชุมชน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ควร
เร่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการใช้ส่ือในทางท่ีผิด ควรส่งเสริมในด้านการรู้เท่าทันส่ือ เช่นกัน 
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หลักฐาน/ร่องรอย  
 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
1. รายงานผลการประเมินทักษะในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์    

 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมินทกัษะ                 
ในการอ่าน เขียน และคดิวิเคราะห์ฯ 

 
2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์    

 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมิน         
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ฯ 

 
3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯ  
 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมิน          
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ 

5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

6. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานการทดสอบระดับชาต ิ

7. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติท่ีดี 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมินผู้เรียน                
มีความรู้ทกัษะพ้ืนฐานในการจดัการ เจตคติทีด่ ี

 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักการเป็น คนดี และมีคุณภาพ จึงได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การไหว้ต้อนรับนักเรียนก่อน
เข้าโรงเรียนทุกวัน การเดินแถว การรับผิดชอบความสะอาดเขตพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่
ไหว้น้อง กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มี
คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นการช่วยผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองท่ีดี ด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าท่ีของพลเมืองไทยทุกคน 

จากผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นข้างต้น   ท าใหโ้รงเรียนดงมะไฟพิทยาคมเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ 

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดท่ีควรพัฒนา   กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องของการมาเรียนและ
การเข้าเรียนตรงตามเวลาและสม่ าเสมอ รวมท้ังเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

 
หลักฐาน/ร่องรอย 

 
QR CODE 

1. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมิน                     
คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์

 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๑ 
 

หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

2. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมิน                          
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

3. รายงานผลการประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่าง 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมินผู้เรียน          
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

 
 
 
 
 

4. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ฯ  
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมินผู้เรียน                
มีการรักษาสุขภาพกาย จติ อารมณ์ฯ 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :   ดีเลิศ 
 
  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน  มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างดีเลิศ 
 จากผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยสถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการ
จัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลจากการนิเทศติดตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และการประชุมระดมความคิดเห็นในโรงเรียน ในการวางแผนร่วมกัน มีการก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ  และกล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
  ในการนี้  พบว่ายังมีจุดท่ีควรพัฒนา   กล่าวคือการสร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็งเพื่อมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษา 
 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

๑. การส่งเสริมให้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ี
ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ 
แผนปฏบิตัิการประจ าป ี

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ 
ค าสั่งแม่บท 
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หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

2. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ระบบการบริหารจดัการคุณภาพ 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 

 
คิวอาร์โคด้ หลักสตูรสถานศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ รายงานผลกิจกรรม 
พัฒนาครูและบคุลากรฯ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 

 
คิวอาร์โคด้ 

รายงานผลการด าเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คิวอาร์โค้ด 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารฯ 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ดีเลศิ 
 
 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่าง
ดีเลิศ 
 จากผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความสามารถในการ
ส่ือสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม สามารถอ่านออก เขียนได้ สามารถแสวงหาความรู้จากส่ือโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่า
ทันส่ือ  

ในการนี้  พบว่ายังมีจุดท่ีควรพัฒนา   กล่าวคือครูควรพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อตอบรับ
การการเปล่ียนแปลงอนาคต 

 
หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 

1. การจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ รายงานการนิเทศ การจดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
คิวอาร์โคด้ ทะเบียนนวัตกรรมของโรงเรียนผู้บริหาร/ครู   

รายงานนวัตกรรมของครูฯ 
 
 
 
 
 
 

 



ห น้ า  | ๑๕ 

 

หลักฐาน/ร่องรอย QR CODE 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          คิวอาร์โคด้ บนัทึกการใช้สื่อฯ /แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 

 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการประเมิน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 

 
 
 
 

 
คิวอาร์โคด้ รายงานการนิเทศ การจดัการเรียนการสอน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้ รายงานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คิวอาร์โคด้รายงานผลการด าเนินกจิกรรม PLC 
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๓. แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสูงข้ึน 
  
 ๓.๑ แผนพัฒนาล าดับท่ี  ๑   

พัฒนาครู/ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการด าเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๒    

 ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๓ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๓   
       พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดต่างๆมากข้ึน โดยมีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมนิความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๓.๔ แผนพัฒนาล าดับท่ี ๔   
       พัฒนาระบบ Internet และ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

 
หลักฐาน/ร่องรอย 

 

QR CODE 

 

แผนพัฒนาล าดับที่  ๑   
 

 

 
 
 
 

 
 
 

คิวอาร์โค้ด 
 

แผนพัฒนาล าดับที่  ๒  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คิวอาร์โค้ด 
 

แผนพัฒนาล าดับที่ ๓   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คิวอาร์โค้ด 
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หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

 

แผนพัฒนาล าดับที่ 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คิวอาร์โค้ด 
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ส่วนท่ี  ๓  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
           อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

              ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี  ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีการปรับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และ มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา    
ทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ี ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต้องมีการ
รายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

          โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                  

                              ( นายวิทยา  กรแก้ว ) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

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

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี  ๖  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

             มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

                                 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                                 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

             มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

             มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

               ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

                   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

                       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

                   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

                   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

                   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

                ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

                   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

                   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

                   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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          มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                          ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

                          ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                          ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

                          ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

                          ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

                          ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

                                 เรียนรู้   

          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

                          ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

                                 ในชีวิตได้ 

                          ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

                          ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

                          ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

                          ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

                                 จัดการเรียนรู้ 

....................................... 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ ) 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดี 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

ดี 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ ) 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา 

 

ระดับ ๕ ระดับ  ยอดเย่ียม ร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป 

ระดับ ๔ ระดับ  ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙ 

ระดับ ๓ ระดับ  ดี ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

ระดับ ๒ ระดับ  ปานกลาง ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ 

ระดับ ๑ ระดับ  ก าลังพัฒนา ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
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ค าสั่งโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

ท่ี    ๖๖  / ๒๕๖๔   
เร่ือง   แต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

......................................................................................................................................... 
 ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน  

คุณภาพภายในของสถานศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร มีการติดตาม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการประเมิน โรงเรียนดงมะไฟ
พิทยาคม จึงขอแต่งต้ัง คณะกรรมการด าเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (SAR) ดังต่อไปนี้   
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายวิทยา  กรแก้ว      ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ
   ๑.๒ นายค าตัน    ป้องศรี     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
              ๑.๓ นายบุญเพียร   เยี่ยมรัมย์         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ       กรรมการ 

  ๑.๔ นายบุญศักด์ิ   ทานะเวช          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป                กรรมการ 
  ๑.๕ นายชุมพร  เวชกามา               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล               กรรมการ 
  ๑.๖ นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา     หัวหน้างานวิชาการ                             กรรมการและเลขานุการ           

มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ดูแล 
ประสานงาน และวินิจฉัยปัญหา  ตลอดจนแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย               
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายค าตัน   ป้องศรี         ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายบุญเพียร  เย่ียมรัมย์         ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายบุญศักด์ิ   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 

มีหน้าท่ี  ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจาปี (Self-Assessment 
Report: SAR) และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๓.  คณะกรรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ  

๑. นางอุไร  พุ่มดี                 ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา   กรรมการและเลขานุการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๑. นางอุไร  พุ่มดี                 ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา   กรรมการและเลขานุการ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๑. นายค าตัน  ป้องศรี              ประธานกรรมการ 
๒. นางวีรณา  หลายวิวัฒน์        กรรมการและเลขานุการ 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
๑. นางวีรณา  หลายวิวัฒน์        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริพร  รูปทอง        กรรมการและเลขานุการ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๑. นายค าตัน  ป้องศรี              ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยณรงค์  บัวจันทร์        กรรมการ 
๓. นางสาวสุจิตรา ดวงสนิท       กรรมการและเลขานุการ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑. นายบุญศักด์ิ  ทานะเวช         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนราวดี  ศรีเนตร        กรรมการ 
๓. นางสาวศิริพร  รูปทอง          กรรมการ 
๔ นางวีรณา  หลายวิวัฒน์        กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรม
เป้าหมาย และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

๑. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง        กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๑. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนาพร ผุดผ่อง         กรรมการและเลขานุการ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

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 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

๑. นายบุญศักด์ิ  ทานะเวช         ประธานกรรมการ 
๒. นายชุมพร  เวชกามา            กรรมการ 
๓. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์       กรรมการ 
๔ นายค าตัน  ป้องศรี              กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑. นายค าตัน  ป้องศรี               ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญศักด์ิ  ทานะเวช        กรรมการ 
๓. นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์       กรรมการ 
๔ นายชุมพร  เวชกามา            กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๑. นายค าตัน  ป้องศรี               ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา     กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
๑. นายชุมพร  เวชกามา          ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจันทร์ทิมา ภะวัง    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๑. นายบุญศักด์ิ  ทานะเวช        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนาพร  ผุดผ่อง        กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

๑. นางวีรณา  หลายวิวัฒน์        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริพร  รูปทอง        กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๑. นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง     ประธานกรรมการ 
๒. นางณัฏตยา  บุตรดี             กรรมการ 
๓. นางสาวธนาพร  ผุดผ่อง        กรรมการ 
๔. นางสาวนรมน ศรีตะบุตร      กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ (ต่อ) 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  

๑. นางวีรณา  หลายวิวัฒน์        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริพร  รูปทอง         กรรมการและเลขานุการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๑. นายค าตัน  ป้องศรี             ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา     กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน  

๑. นายค าตัน  ป้องศรี              ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุจิตรา  ดวงสนิท      กรรมการ 
๓. นายชัยณรงค์  บัวจันทร์        กรรมการ 
๔. นางสาวชญาภา โสมณวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๑. นายค าตัน  ป้องศรี             ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
   ๔.๑ นายค าตัน   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 ประเมินผลการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
        ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่จนเกิดผลดีต่อผู้เรียน และทาง
ราชการต่อไป 

 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๙   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

          
              (นายค าตัน  ป้องศรี) 
            ต าแหน่ง ครู คศ.๓ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


