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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังยางวิทยาคม ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำ
ทุกปเีพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่ง
เป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  
ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ี
ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และ
เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 
2561  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังยางวิทยาคม  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
                   โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
            22 เมษายน 2562 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือโรงเรียนวังยางวิทยาคม  ท่ีต้ัง 160 หมู่ 2  ตำบลวังยาง   อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม   สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22   โทร  042-577-011     โทรสาร 042-577-011      
e-mail:  wangyangwit@hotmail.com      website: http://www.wyw.ac.th/ 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายเทอดไทย  หอมสมบัติ  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา บริหาร
การศึกษา 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 11 1 1 3 17 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 2 11 4 - 17 

 3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 5 
2. ภาษาไทย 2 20 
3. คณิตศาสตร์ 2 20 
4. วิทยาศาสตร์ 4 20 
5. ภาษาอังกฤษ 2 21 
6. สังคมศึกษา 2 23 
7. ดนตรี 1 19 
8. อุสาหกรรมศิลป์ 1 19 
9. ลูกจ้างประจำ 2 - 

รวม 17 147 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 192 คน 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 1 12 11 23 23.00 
ม.2 2 32 20 52 26.00 
ม.3 2 16 25 41 20.50 
รวม 5 60 56 116 23.20 
ม.4 1 17 15 32 32.00 
ม.5 1 9 17 26 26.00 
ม.6 1 9 9 18 18.00 
รวม 3 35 41 76 25.34 

รวมทั้งหมด 8 95 97 192 24.00 

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

วิชา 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 19 19 15 14 10 18 38.8 
คณิตศาสตร์ 14 15 12 10 8 13 29.4 
วิทยาศาสตร์ 20 22 25 18 13 18 47.4 
สังคมศึกษา 29 32 31 17 11 20 57.2 
ประวัติศาสตร์ 25 30 30 18 15 25 58.4 
ศิลปะ ดนตรี 32 35 39 25 16 26 70.7 
การงานฯ 33 32 38 28 16 26 70.7 
ภาษาอังกฤษ 15 14 16 10 7 14 31.1 
สุขศึกษาและพลฯ 40 40 43 28 16 26 78.8 
รวมจำนวน 227 239 249 168 112 186 53.6 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 23 1 0 22 0 22 95.65 
ม.2 52 3 3 40 6 46 88.46 
ม.3 41 5 4 27 5 32 78.04 
ม.4 32 2 3 20 7 27 84.37 
ม.5 26 0 2 19 5 24 92.30 
ม.6 18 0 0 10 8 18 100.00 

รวม 192 11 12 138 31 169 88.02 

 
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 23 1 0 10 12 22 95.65 
ม.2 52 3 0 29 20 49 94.23 
ม.3 41 5 0 18 18 36 87.80 
ม.4 32 2 0 8 22 30 93.75 
ม.5 26 0 0 0 26 26 100.00 
ม.6 18 0 0 8 10 18 100.00 

รวม 192 11 0 73 108 181 94.27 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 9 7 90 10 100 86.20 
2. ความสามารถในการคิด 9 5 95 7 102 87.93 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 9 7 95 5 100 86.20 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 9 4 51 52 103 88.79 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 9 6 11 90 101 87.06 

รวม 45 29 342 164   

5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 2 8 35 31 66 86.84 
2. ความสามารถในการคิด 2 20 10 44 54 71.05 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 2 25 39 20 59 77.63 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2 0 44 30 74 97.36 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2 0 32 42 74 97.36 

รวม 10 53 160 167   

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 43.18 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 22.18 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 30.40 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 25.70 29.10 29.45 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ระดับประเทศผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 35.09 43.18 +8.09 
คณิตศาสตร์ 20.50 22.18 +1.68 
วิทยาศาสตร์ 29.19 30.40 +1.23 
ภาษาอังกฤษ 24.56 25.70 +1.14 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 34.44 48.16 47.31 
คณิตศาสตร์ 16.56 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 24.63 30.75 30.51 
ภาษาอังกฤษ 21.02 31.15 31.41 
สังคมศึกษา 29.50 35.48 35.18 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2560 - 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 30.98 34.44 +3.46 
คณิตศาสตร์ 13.75 16.56 +2.81 
วิทยาศาสตร์ 22.21 24.63 +2.42 
ภาษาอังกฤษ 21.02 21.02 +0.34 
สังคมศึกษา 29.50 29.50 +2.62 

 

 
 
 
 
 
 



6 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  พบว่ามาตรฐานท่ี  1  มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โรงเรียนมีโครงการส่งเสริม
ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  
เขียน  การส่ือสาร  และการคิดคำนวณตามเกณฑ์กาส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีการส่งเสริมด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  และการเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทำงานด้วยการแนะแนว  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
โดยพิจารณาจากการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
2. ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
หลักฐานและร่องรอยมีดังต่อไปนี้ แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน, บันทึกการอ่าน, แบบสรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน, เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน
,ช้ินงานผลงานนักเรียน, รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้, แบบ
สรุปผลการคิดคำนวณของนักเรียน, เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน, สมุดแบบฝึกหัด
ช้ินงาน และผลงานนักเรียน 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา, การสอนแบบสืบสวน
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สอบสวน, การสอนแบบโครงงาน, การจัดการเรียนแบบแผนผังมโนทัศน์, การจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้    
แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์, แบบบันทึกการส่งงานทาง E-mail, ผลงานและช้ินงานเกี่ยวกับการ
ใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ, แบบประเมินความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 4.  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ หลักสูตร
ของสถานศึกษา, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล , แผนการจัดการเรียนรู้, ส่ือการเรียนรู้รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, หลักฐานทางวิชาการ เช่น ปพ.5 อืน่ๆ 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ หลักฐานและร่องรอยมี
ดังนี้ รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2560, ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน,  แบบสรุปผลการอ่าน คิด  วิเคราะห์และเขียน, โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้, โครงการติวเข้ม O-NET, โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน, แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกหลังสอนและแบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
 6.  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  2560, ผล
การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน,  แบบสรุปผลการอ่าน คิด  วิ เคราะห์และเขียน, โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้, โครงการติวเข้ม O-NET, โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  แบบ
บันทึกพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การทำงานร่วมกัน 
 2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  การจัดการเรียนการสอน  สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา, จัดโครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน, 
จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง, จัดโครงการพัฒนาค่านิยมหลักของคน
ไทย  12  ประการ, โครงการสถานศึกษาสีขาว,  โครงการวิถีพุทธ, โครงการโรงเรียนสุจริต, แบบสรุปผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ, แบบสรุปผลการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย  12  
ประการ 
 2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  โครงการพัฒนาค่านิยม
หลักของคนไทย  12  ประการ, แบบสรุปผลการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ, แบบ
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ, แบบสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงความเคารพ  การ
พูดจา  กิริยามารยาท  การไหว้  ฯลฯ  
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 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ การ
จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, กิจกรรมวันคริสมาสต์, โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน, แบบบันทึก
พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 4.  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคมหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แฟ้มเอกสารผู้เรียน
รายบุคคล,  ข้อมูลด้านสุขภาพ, ข้อมูลสารสนเทศสถิติของสถานศึกษา  ได้แก่ การเจ็บป่วย  การใช้ห้อง
พยาบาล  ข้อมูลจากฝ่ายปกครองสถิติการมาเรียนสถิติการส่งต่อนักเรียน, สมุดเยี่ยมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข, 
ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ำหนัก  ส่วนสูง  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล, เอกสาร
หลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม,  แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม, จัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ และจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร โดยจัดให้มี

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนคล่อง 
เขียนเพื่อการส่ือสาร นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดสรรครูให้สอนตรงตาม
เอกและมีความเพียงพอ พร้อมท้ังพัฒนาครูให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน  ครูมีการจัดเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการเรียนรู้แบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  เน้นการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนเป็นหลักและโรงเรียนดำเนินการตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้เทคโนโลยีและส่ือสารได้ทุกคน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนยู่ ในระดับดีเย่ียมผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในการทำงาน  รัก
การทำงาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตนเอง และยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 

4. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  มีความสามารถในการนำเสนอและความกล้า

แสดงออก  ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการแก้ปัญหาได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม,  ส่งเสริมสมรรถนะด้านการส่ือสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ, พัฒนากระบวนการแก้ผลการเรียนท่ีมีปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ,  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน, พัฒนาระบบการวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามสภาพจริง ,  ควรมีการนำ
กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา,  พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความชัดเจน
และเป็นระบบ,  จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมควรแยกกิจกรรมหลัก, กิจกรรมรองและกิจกรรม
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สนับสนุนให้ชัดเจน โดยคำนึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ,  ควรส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วัฒนธรรม ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของชุมชน รวมไปถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมพื้นฐานของแต่ละชุมชน  และควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติ 
 

5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1   พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แบบบูรณาการท้ังระบบ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2   พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ คิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่าน
โครงงานเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 (เพิ่มร้อยละ 5)      

แผนปฏิบัติงานท่ี 3    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 56  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างนวัตกรรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 100 และผู้เรียนมีผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
90 ขึ้นไป               

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่ามาตรฐานท่ี  2  มีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีเย่ียม ผู้บริหารมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  มี
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  และมีการวางแผน
และดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  กำหนดการวางแผนการบริหารและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ยึดหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมท้ังมีการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
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2. ผลการดำเนินงาน 
 1.  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจำปี, ปฏิทินปฏิบัติงานและโครงสร้างการบริหารงาน 
 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา,  แผนงานวิชาการ,  แผนการจัดการเรียนรู้, แบบบันทึกหลังสอน, ระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล, การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล,  การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET, โครงการสอน, งานวิจัยในช้ัน
เรียน,  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
  2.2  การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  โครงการพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี,  แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN), โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง   
  2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบหลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้แผนบริหารจัดการสารสนเทศ, โครงสร้างการบริหารงาน,  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 
แผนปฏิบัติการประจำปี, ข้อมูลสารสนเทศ,  รายงานประจำปีของสถานศึกษา, รายงานการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
  2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา, โครงการทัศนศึกษา,  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ,  การพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่ม
รื่น  สวยงาม,  การพัฒนาห้องสมุด,  การสร้างบรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน, โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3.  การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน, โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,  แผนปฏิบัติการประจำปี,  รายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา,  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน, โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,  รายงาน
การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน, รายงานการเยี่ยมบ้าน, รายงานการประชุม
ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน, รายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 4.  การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้
แผนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล,  แบบบันทึกการนิเทศภายใน,  รายงานการนิเทศภายใน 
3. จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และใช้
หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและการจัดการเป็นระบบ 
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 2. ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 4. โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจนโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ 
 5. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 6. โรงเรียนมีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง 
 7. มีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. สนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1    การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการทำงานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ต้นแบบได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2     เพิ่มปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
โดยแนะแนว  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นท่ีบริการ  อย่างน้อย
ร้อยละ 10 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่ามาตรฐานท่ี 3 มีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม, การจัดการเรียนการสอนท่ี
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นและการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ 



12 
 1.  โครงการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 2.  กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 
 3.  โครงการพัฒนางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 4.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 5.  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 7.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ฯ 
 8.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 9.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 10.  โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 11.  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการศึกษา 
 12.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 13.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 14.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีกำหนด 
 15.  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 16.  โครงการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 17.  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และการใช้อาคารสถานท่ี
ให้เต็มศักยภาพเพื่อการบริการผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
3. จุดเด่น 
 1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร, วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 2. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ O–NET ตามตัวชี้วัดและบูรณาการข้อสอบ O–NET มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้, ออกข้อสอบจุดประสงค์  ข้อสอบกลางภาคข้อสอบปลายภาคตามแนวข้อสอบ O–NET 
 3. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของสถานศึกษา และมีการส่งแผนก่อนสอนและ
ตรวจแก้ไขอย่างน้อย 2 สัปดาห์และส่งแผนหลังสอนเพื่อตรวจสอบร่องรอยการใช้ 
 4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A สมรรถนะ ๕ ด้านและการนำหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 5. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลท่ีเน้น K,P,A  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และการนำ
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 6. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
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 7. ครูผู้สอนมีการนำผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยส่ือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

8. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผล 
 9. ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
4. จุดควรพัฒนา 
 1.  ครูผู้สอนควรนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 
 2.  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 3.  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและนำผลการนิเทศ
ติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 4.  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 5.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
 6.  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1     สร้างเครือข่ายพัฒนา (MOU) กับมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือในด้านวิชาการและบุคลากรท่ีขาดแคลน/ขาด
ความชำนาญการ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ฯลฯ วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านแพ้ว วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มสนใจในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น      
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
      ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
พบว่าโรงเรียนดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จผู้เรียนสามารถ
อ่าน  เขียน  ส่ือสารและคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับ ช้ัน   ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  มี
ประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พร้อม
ท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัยผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม   และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดปรากฎชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม  ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิต 
ประจำวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  
รักษาอารมณ์และสุขภพจิตให้ดีอยู่เสมอ  ผู้เรียนรู้และมีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง  รังแก  ผู้เรียนไม่
เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม    

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียน

มีนิสัยรักการอ่าน  มีความสามารถใน
การนำเสนอและความกล้าแสดงออก  
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้  มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
การแก้ปัญหาได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม,  ส่งเสริมสมรรถนะด้านการ
ส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ, 
พัฒนากระบวนการแก้ผลการเรียนท่ีมี
ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิ 
ภาพ  ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
ท้ังระดับสถานศึกษาและการทดสอบ
ระดับชาติ 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บ ริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่มมั่น  มีหลักการบริหาร 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตาม
หน้าท่ี  ตามบทบาทหน้าท่ีและสถาน ศึกษามี เป้ าหมาย  
วิ สัยทัศน์  และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐาน  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  สถานศึกษามีการกำกับ  ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ กำหนดเนื้อหา กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ          
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา       
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับ เค ล่ือน คุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
สำคัญ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน  
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้าน

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.  ครูผู้สอนควรนำผลการประเมินมา
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 
2.  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามี ส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น 
3.  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการ
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ต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  
ส่ือการเรียน  และอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  มีขั้นตอนตรวจสอบและ
ประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียน
การสอน  และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง    
 

เรี ย น ก ารสอ น อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ งแ ล ะ
สม่ำเสมอและนำผลการนิเทศติดตามไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
4.  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
5.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธี ท่ีหลากหลายตาม
สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
6.  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1   พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แบบบูรณาการท้ังระบบ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2   พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ คิดจำแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่าน
โครงงานเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 (เพิ่มร้อยละ 5)        

แผนปฏิบัติงานท่ี 3    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 56  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างนวัตกรรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 100 และผู้เรียนมีผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
90 ขึ้นไป               

แผนปฏิบัติงานท่ี 4    การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการทำงานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ต้นแบบได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

แผนปฏิบัติงานท่ี 5     เพิ่มปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
โดยแนะแนว  ให้ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นท่ีบริการ  อย่างน้อย
ร้อยละ 10 
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แผนปฏิบัติงานท่ี 6     สร้างเครือข่ายพัฒนา (MOU) กับมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือในด้านวิชาการและบุคลากรท่ีขาดแคลน/ขาด
ความชำนาญการ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ฯลฯ วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านแพ้ว วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มสนใจในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น      
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 คำส่ังแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2561 
 คณะทำงาน 
 ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา  2561 
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คำสั่งโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
ท่ี   48  / 2561 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีกำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายคำส่ังนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายเทอดไทย  หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา  ครู   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสิริกร  ไชยราช   ครู   กรรมการ 
1.4 นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาณ  ครู   กรรมการ 
1.5 นายไชยันต์  ศรีสุวะ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
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ด้านท่ี 1  มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน และ 
ด้านท่ี 3  มาตรฐานด้านการกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.1 นายไชยันต์  ศรีสุวะ   ครู     ประธานกรรมการ 
2.2 นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา  ครู     รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสิริกร  ไชยราช   ครู     กรรมการ 
2.4 นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาณ  ครู     กรรมการ 
2.5 นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง   ครู     กรรมการ   
2.6 นางโสภาวรรณ  หารธงไชย  ครู     กรรมการ 
2.7 นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว  ครู     กรรมการ 
2.8 นายพนม  คำเพชรดี   ครู     กรรมการ 
2.9 นายกฤษขจร    เหล่าทะนนท์  ครู     กรรมการ 
2.10 นายวีรศักดิ์  มหาวงค์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.11  นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
2.12  นางชญาญ์พัฏช์  จันทร์ชนะ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

   

ด้านท่ี 2  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 นางสิริกร  ไชยราช   ครู    ประธานกรรมการ 
2.2 นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา  ครู    รองประธานกรรมการ 
2.3 นายเอกลักษณ์  ใจดี   ครู    กรรมการ 
2.4 นายวีรศักดิ์  มหาวงค์   พนักงานราชการ   กรรมการ 
2.5 นางสาวมาศสุภา ธะนะฤทธิ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

 

4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย 

2.1 นายไชยันต์  ศรีสุวะ   ครู     ประธานกรรมการ 
2.2 นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา  ครู     รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสิริกร  ไชยราช   ครู     กรรมการ 
2.4 นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง   ครู     กรรมการ   
2.5 นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาณ  ครู     กรรมการ    
2.6 นางโสภาวรรณ  หารธงไชย  ครู     กรรมการ 
2.7 นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว  ครู     กรรมการ 
2.8 นายพนม  คำเพชรดี   ครู     กรรมการ 
2.9 นายกฤษขจร    เหล่าทะนนท์  ครู     กรรมการ 
2.10 นายวีรศักดิ์  มหาวงค์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.11  นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
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2.12  นางชญาญ์พัฏช์  จันทร์ชนะ  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 
เล่ม ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง
และวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

(ลงช่ือ)               
 (นายเทอดไทย  หอมสมบัติ) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนวังยางวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
.......................................... 

 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวงัยางวิทยาคม   เมื่อวันท่ี 19 เมษายน  

พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2561   
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 

 
 

(นายประเดิม  ล้ีพล) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวงัยางวิทยาคม 
 
 

        
 (นายเทอดไทย  หอมสมบัติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัยางวิทยาคม 
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คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 
นายเทอดไทย  หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัยางวิทยาคม 
 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นายไชยันต์  ศรีสุวะ  ครูโรงเรียนวงัยางวิทยาคม 

     

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 1 นายไชยันต์  ศรีสุวะ   ครู      ประธานกรรมการ 
 2 นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา  ครู      รองประธานกรรมการ 
 3 นางสิริกร  ไชยราช   ครู      กรรมการ 
 4 นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง   ครู      กรรมการ   
 5 นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาน  ครู      กรรมการ    
 6 นางโสภาวรรณ  หารธงไชย  ครู      กรรมการ 
 7 นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว  ครู      กรรมการ 
 8 นายพนม  คำเพชรดี   ครู      กรรมการ 
 9 นายกฤษขจร    เหล่าทะนนท์  ครู      กรรมการ 
 10 นายวีรศักดิ์  มหาวงค์   พนักงานราชการ     กรรมการ 
 11 นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน  ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
 12 นางชญาญ์พัฏช์  จันทร์ชนะ  ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้พิมพ์รายงาน 
นายไชยันต์  ศรีสุวะ  ครูโรงเรียนวงัยางวิทยาคม 

 

ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
 

      นางสิริกร  ไชยราช  ครูโรงเรียนวงัยางวิทยาคม 
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ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา  2561 

 

ด้านสถานศึกษา  
1. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2555-พ.ศ 2558) จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
2. ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
3. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   
4. เป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมจริยธรรม จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   
5. ชนะเลิศการประกวดโครงการ อย.น้อย ปี 2561 จังหวัดนครพนม 

 

ด้านนักเรียน ปี 2561 
1.  นางสาวพิมลพัชร    เพชรสัมฤทธิ์ 
2.  นางสาวจิราวรรณ   เพชรดีคาย  

รางวัลท่ีได้รับ  เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ประจำปี 2561 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ     
3.  เด็กชายธนพล   บุตรดี 

รางวัลท่ีได้รับ การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องด้านร่างกาย  ม.1-3  เหรียญทอง ระดับภาค ปีการศึกษา 
2561 

4.  เด็กชายนันทวัฒน์   ศรีสุธรรม 
รางวัลท่ีได้รับ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย ม.1-3 เหรียญทอง   ระดับ
ภาค  ปกีารศึกษา 2561   

5.  เด็กหญิงปิยะธิดา   วงศ์ศรีชา   
รางวัลท่ีได้รับ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.1-3 เหรียญทอง   ระดับภาค  ปีการศึกษา 
2561  
 

ด้านครู 
1. นางสิริกร ไชยราช     ตำแหน่งครู ชำนาญการ    

รางวัลท่ีได้รับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี  2561 
   2. นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณ    ตำแหน่งครู ชำนาญการ   
รางวัลท่ีได้รับ  ครูฝึกสอนการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องด้านร่างกาย เหรียญทอง ระดับภาค ปี 2561 

3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว ตำแหน่งครู 
รางวัลท่ีได้รับ  ครูฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  เหรียญทอง ระดับภาค  ปี 2561 
 

ด้านผู้บริหาร  ปี 2561 
รางวัลท่ีได้รับ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561  


