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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
  
 โรงเรียนวังยางวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนท้ังหมด 165 คน ครูและบุคลากรท้ังหมด 18 คน เป็นโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนในเขตพื้นที่อำเภอวังยางให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ได้รับการยอมรับ
จากชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังยางวิทยาคมได้จัดการศึกษาท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทุกด้าน จนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นท่ี และระดับชาติ สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงได้ดำเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2562 ปรากฏดังนี้ 

 1. ผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

 

 2. ผลการดำเนินงาน 
 
 ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ 
และตามความสนใจ สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนใน
ห้องเรียน โรงเรียนจัดหาและพัฒนาทั้งในระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามบริบทของชุมชนและสถานศึกษา มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน ที่เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการ
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เปลี่ยนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดีเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เช่น 
ทักษะการสืบค้น การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์นำมาจัดทำเป็นโครงงานด้านอาชีพและเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานการเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการเล่นกีฬา ออกกำลัง
กาย และการแสดงออก 
 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  
 จุดแขง็/จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนำเสนอผลงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และให้
เกียรติเอื ้ออาทรผู้อื ่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีนำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงตนเองในสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง มีความภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย  
 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
เป็นปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกำหนด มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด
ปลอดภัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ ครูมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับนักเรียน น ักเร ียนมีส ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
บริบทชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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 จุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกท่ีทุกเวลา และส่ือรอบ ๆ ตัวให้เป็น
นิสัย พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาต่างปประเทศให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน
และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลท่ีสามารถประเมินผู้เรียนในทุก ๆ 
ด้านได้อย่างรอบด้านตามสภาพจริง จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มากขึ้น สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น พัฒนาครูและ
บุคลากรให้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และ
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น ควรวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  ควรมีการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและนำผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มท่ี 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึน้ 
 
 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  

แผนปฏิบัติงานที่ 1   โครงการที่ 1 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แบบบูรณาการท้ังระบบ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2   โครงการที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรม รัก

การอ่านแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติงานที่ 3   
 
แผนปฏิบัติการที่ 4  

โครงการที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
โครงการที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม 
คนดีศรีวังยาง  

แผนปฏิบัติงานที่ 5    โครงการที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการทำงานวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติงานที่ 6     โครงการที่ 5 เปิดบ้านวิชาการ  
แผนปฏิบัติงานที่ 7     โครงการที ่  6 สร้างเคร ือข่ายพัฒนา (MOU) กับมหาว ิทยาลัย

นครพนม เพื่อช่วยเหลือในด้านวิชาการและบุคลากรที่ขาดแคลน/
ขาดความชำนาญการ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ฯลฯ  

 
 



ง 
 

คำนำ 
 
  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้ มาตรฐานการ ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/2๕๖๑ เมื ่อวัน ศุกร์ ท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.    
๒๕61 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ 
ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  ดังนั้น  โรงเรียนวังยางวิทยาคม ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีกการศึกษา
และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖2 เสนอต่อเขตพื้นท่ี และผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นท่ี 
และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทำรายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
               (นายเทอดไทย หอมสมบัติ) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 

 

 

 

 

 



จ 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษาการจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
        (นายทักษิณ สังชาดี) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        โรงเรียนวงัยางวิทยาคม 

        วันท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 160 หมู่ 2 บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง   จังหวัด

นครพนม โทร. 042-577-011 โทรสาร 042-577-011 website : http://www.wyw.ac.th 
e-mail :  wangyangwit@hotmail.com ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษา เขต 22  
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 

๑.๒ อาคารสถานที่ (ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 1 12 1 1 3 

 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
        จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม 165 คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน ๒๕๖2) 

ระดับชั้นเรียน  จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม  เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง  
 ม.1 1 10 17 27  27.00 
 ม.2 1 12 11  23 23.00 
 ม.3 2 22 19 41 20.50 
 ม.4 1 6 18 24 24.00 
 ม.5 1 14 12 26 26.00 
 ม.6 1 10 16 26 26.00 

รวมทั้งหมด 7 74 93 167  23.86 
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ส่วนท่ี  ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  : ดี  
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนวังยางวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหายอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีโครงการส่งเสริมด้านการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีการส่งเสริมด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ และการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
ด้วยการแนะแนวพร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และเป็นผู้ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง โดยพิจารณาจากการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 
จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  
 
๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
หลักฐานและร่องรอยมีดังต่อไปนี้ แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน, บันทึกการอ่าน, แบบสรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน, เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น, 
ช้ินงานผลงานนักเรียน, เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน, สมุดแบบฝึกหัด ช้ินงาน และผลงาน
นักเรียน 
  2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา, การสอนแบบสืบสวนสอบสวน, การ
สอนแบบโครงงาน, การจัดการเรียนแบบแผนผังมโนทัศน์, การจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ แบบบันทึก
การเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์, ผลงานและช้ินงานเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ หลักสูตรของ
สถานศึกษา, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล, แผนการจัดการเรียนรู้, สื่อการเรียนรู้รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน, หลักฐานทางวิชาการ เช่น ปพ.5 อื่นๆ 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ หลักฐานและร่องรอยมี ดังนี้ 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562, ผล
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การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน, แบบสรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน, โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, แผนการจัดการเรียนรู้, บันทึกหลังสอนและ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
  6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562, ผลการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน, แบบสรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน, โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน 
  
 2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา, จัดโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, 
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน, จัดโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย, จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการสถานศึกษาสีขาว, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, โครงการ
โรงเรียนสุจริต, แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย หลักฐานและร่องรอยมีดังนี ้ แบบรายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ, แบบสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว้ ฯลฯ  
  3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ การจัด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย, กิจกรรมวันคริสมาสต์, โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน, แบบบันทึกพฤติกรรม
การทำงานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
  4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล
, ข้อมูลด้านสุขภาพ, ข้อมูลสารสนเทศสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ การเจ็บป่วย การใช้ห้องพยาบาล ข้อมูลจาก
ฝ่ายปกครองสถิติการมาเรียน สถิติการส่งต่อนักเรียน, ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล, เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม, แบบบันทึก
พฤติกรรมทางสังคม, จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ตารางที ่๑ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 

 ๑. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 70 ระดับยอดเยี่ยม 

๒. มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 70 ระดับยอดเยี่ยม 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ระดับดี 
๔. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ร้อยละ 70 ระดับดี 
๕. มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 70 ระดับดี 

๖. มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 70 ระดับดีเลิศ 
สรุปผลการประเมิน ระดับดี 

 
ตารางที ่๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ระดับดีเลิศ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 80 ระดับดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 80 ระดับยอดเยี่ยม 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
 
จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรของสถานศึกษา สามารถอ่านออก เขียนคล่อง เขียน
เพื่อการส่ือสาร สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
 2) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถนทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 3) ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 4) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย 
 6) ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1) โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    
 2) ส่งเสริมสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น 
 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก 
 4) พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
สภาพจริง  
 5) ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและการ
ทดสอบระดับชาติ 
 6) ส่งเสริมในด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และสังคม เช่น 
การรักษาความสะอาดของสถานท่ี  
 7) ส่งเสริมการศึกษาต่อของผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 
 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนวังยางวิทยาคมมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ กำหนดการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยึดหลักการการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รวมท้ังมีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
คุณภาพดี เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 
๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
  1. สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ หลักฐานและร่องรอยมีดังนี ้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 
กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจำปี, ปฏิทินปฏิบัติงานและโครงสร้างการบริหารงาน 
  2. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หลักฐานและร่องรอยมีดังนี ้โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,  
แผนงานวิชาการ, แผนการจัดการเรียนรู ้ , แบบบันทึกหลังสอน, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล,  
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การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล, โครงการสอน, งานวิจัยในช้ันเรียน, โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน 
  3. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หลักฐานและ
ร่องรอยมีดังนี้ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี, แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN), โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  4. การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ, โครงสร้างการบริหารงาน, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจำปี, ข้อมูลสารสนเทศ, รายงานประจำปีของสถานศึกษา, รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  5. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา, โครงการ
ทัศนศึกษา, การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ, การพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม, การพัฒนา
ห้องสมุด, การสร้างบรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  6. การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน, โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจำปี, รายงานประจำปีของ
สถานศึกษา, กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน, โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, รายงานการเย่ียมบ้าน, รายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน, 
รายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 7. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ แผนการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล, แบบบันทึกการนิเทศภายใน, รายงานการนิเทศภายใน 
 
ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดี 
1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ระดับดี 
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 70 ระดับดี 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 ระดับดี 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ระดับดี 

สรุปผลการประเมิน ระดับดี 
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จุดเด่น 
 1) โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและการจัดการเป็นอย่าง
ระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่สม่ำเสมอและหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 2) ผู้บริหารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3) มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 4) โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ 
 5) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 6) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
 7) มีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1) พัฒนาผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงกว่าระดับประเทศ และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  
 2) การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นท่ีเร่งด่วน 
 3) จัดระบบการบริหารงานให้เป็นระบบมากขึ้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน 
 4) พัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการทำงาน 
 5) สนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
 6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนวงัยางวิทยาคมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการจัดการเรียนการสอน
ท่ียึดโยงกับกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย สร้างพื้นฐานให้นักเรียนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศติดตามตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และสนับสนุนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี เป็นไปตามค่าเป้าหมาย  
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๒. ผลการดำเนินการพัฒนา 
 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง จัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน ทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียน
เรียนรู้และนำผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยมีการเปรียบเทียบผลท่ี
เกิดขึ้นกับค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีหลักฐานและร่องรอย ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  
 2. โครงการพัฒนางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และการใช้อาคารสถานท่ีให้เต็ม
ศักยภาพเพื่อการบริการผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 5. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 6. โครงการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 7. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 8. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์งานอาชีพของนักเรียน 
 
ตารางที ่4 ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนสำคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  ระดับดี 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

ร้อยละ 70 ระดับดีเลิศ 

2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 70 ระดับดี 
3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 ระดับยอดเยี่ยม 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 70 ระดับดี 
5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 60 ระดับดี 

สรุปผลการประเมิน ระดับดี 
 
จุดเด่น 
 1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร, วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผล
การวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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 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 ด้านและการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 5) ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่เน้น K,P,A ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการนำหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 6) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 7) ครูผู ้สอนมีการนำผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 

8) ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผล 
 9) ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ครูผู้สอนควรนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 
 2) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 3) ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและนำผลการนิเทศ
ติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 4) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
 6) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
 สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี เนื ่องจากสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยวิธีการที่หลากหายอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการส่งเสริมด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผู้ให้เกียรติตนเอง
และผู้อื่น มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมที่ดี มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดี 
เนื ่องจากสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ยึดหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดี เนื ่องจากครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พัฒนาการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมที่ยึดโยงกับกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย สร้างพื้นฐานให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศติดตามตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลตามสภาพจริง 
 
2.หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นทักษะการคิด ใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูทำวิจัยในช้ัน
เรียน มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบท
สถานศึกษา โรงเรียนวังยางวิทยาคมจัดทำหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ ตามความถนัด และตาม
สักยภาพของนักเรียน มีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนเรียนรู้ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 
ขึ้นไป มีค่าเฉล่ียนท่ีสูงขึ้น 
 
 



11 
 

 

 

 2.2 ผลการสอบระดับชาติของผู้เรียน 
  โรงเรียนวงัยางวิทยาคมมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาระดับผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้ได้ตาม
เกณฑ์ และผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ โดยการจัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ มีกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการสอนซ่อมเสริมของครูให้กับนักเรียนและประยุกต์เข้าในไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน อีกท้ังโรงเรียนยงัจัดกิจกรรมติวโอเน็ตให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 โดยครูผู้สอนแต่ละวิชาเป็นวิทยากรในการติวให้นักเรียน ส่งผลให้คะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ระดับโรงเรียนสูงขึ้นจากปีท่ีแล้วในทุกวิชา 
 
3. แผนการพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  

แผนปฏิบัติงานท่ี 1   พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แบบบูรณาการท้ังระบบ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2   พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีว ิจารณญาณ คิดจำแนกแยกแยะ  ใคร ่ครวญไตร ่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านโครงงาน
เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 (เพิ่มร้อยละ 5)        

แผนปฏิบัติงานท่ี 3    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 60 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างนวัตกรรมได้ร ้อยละ 80 ขึ ้นไป มีทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที ่ดี เพื ่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 100 และผู ้เร ียนมีผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
90 ขึ้นไป               

แผนปฏิบัติงานท่ี 4    การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการทำงานวิจัยใน เรื ่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ต้นแบบได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

แผนปฏิบัติงานท่ี 5     เพิ่มปริมาณนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
โดยแนะแนว ให้ผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นท่ีบริการ อย่างน้อยร้อย
ละ 10 

แผนปฏิบัติงานท่ี 6     สร้างเคร ือข่ายพัฒนา (MOU) กับมหาว ิทยาลัยนครพนม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือในด้านวิชาการและบุคลากรที่ขาดแคลน/ขาด
ความชำนาญการ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ฯลฯ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ระดับยอดเย่ียม 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ระดับดี 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับยอดเย่ียม 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับดีเลิศ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้  
ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
ระดับดี 
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ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 

          สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในองค์กร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหาร
จัดการภาครัฐ" หรือที่เรียกว่า PMOA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบ "KHONG NATEE Model" เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ช่วยให้การดำเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ผู ้รับบริการ ซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence) และเพื่อสร้างคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์การในระยะยาว จึงได้ใช้
หลักการของ Deming คือ วงจร P-D-C-A (Plan, Do ,Check, Act) เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
       "ผู้เรียน ครูและบุคลากรหางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
ก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
พันธกิจ (Mission) 
        ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
        ๒. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและมีความเช่ือมโยงทุกระดับ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างโอกาส ลดความเหล่ือมล้ำ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตา
ระดับประเทศคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรตาม 
หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๒. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและ
เป็นมืออาชีพ 
 ๔. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อความมันคง เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด การบริหา
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษามีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงทุกระดับ 
 
จุดเน้น 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ด้านทักษะท่ีเป็นในศตวรรษท่ี ๒1 (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะอาชีพ) 
 ๓. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน 
 ๔. ด้านหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. ด้านการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมและจิตอาสา 
 ๖. ต้านการประกันคุณภาพ 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
       "บริการท่ีเป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม ครองทีมทำงาน ปฏิบัติการด้วยคุณธรรม" 
 
ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization) 
    FUN        = เป็นสุขสนุกสนาน 
           Foward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู ้
           Unity               = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
           Noble mind      = พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 
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รายงานผลการประเมินมาตรฐานภายนอกรอบท่ีสาม 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.87 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.96 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.27 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.22 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.63 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 85.62 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                         ใช่      ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ี  จาก 12 ตัวบ่งช้ี     ใช่      ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่      ไม่ใช่ 

                      สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 197 15 3 15 10 14 - 28.93 
คณิตศาสตร์ 344 37 23 64 14 21 11 49.42 
วิทยาศาสตร์ 530 45 45 29 31 60 65 51.87 
สังคมศึกษาฯ 573 62 33 77 46 87 36 59.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 348 46 38 72 41 46 48 83.62 
ศิลปะ 167 20 13 26 21 23 22 74.85 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 397 32 49 55 42 45 41 66.50 
ภาษาต่างประเทศ 346 7 5 41 29 17 27 36.42 

รวมจำนวน 2,902 264 209 379 234 313 250 56.39 
 
 2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไประดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 245 41 10 40 11 21 6 52.65 
คณิตศาสตร์ 364 26 33 40 23 45 35 55.49 
วิทยาศาสตร์ 565 43 23 33 59 68 49 48.67 
สังคมศึกษาฯ 588 76 46 85 84 91 65 76.02 
สุขศึกษาและพลศึกษา 340 48 40 68 42 48 48 86.47 
ศิลปะ 194 24 27 31 21 23 23 76.80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 341 29 23 40 27 43 45 60.70 
ภาษาต่างประเทศ 340 22 18 33 24 33 30 47.06 

รวมจำนวน 2,977 309 220 370 291 372 301 62.98 
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 3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 27  2 - - 25 25 92.59 
ม.2 23 3   20 20 86.96 
ม.3 47 13 - 4 30 34 72.34 
ม.4 24 2 - 5 17 22 83.33 
ม.5 26 3 - 1 22 23 88.46 
ม.6 24 - - 4 20 24 100 
รวม 171 17 - 14 134 148 86.55 

 

 4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 27  3 - - 24 24 88.89 
ม.2 23 4 - - 19 19 82.61 
ม.3 47 13 - 3 31 34 72.34 
ม.4 24 2 3 2 17 19 79.17 
ม.5 26 3 - - 23 23 88.46 
ม.6 24 - - - 24 24 100 
รวม 171 25 3 5 138 143 83.63 
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 5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 27  2 - 7 18 25 92.59 
ม.2 23 5 - 1 17 18 78.26 
ม.3 47 13 2 10 24 34 72.34 
ม.4 24 2 2 5 15 20 83.33 
ม.5 26 3 - 5 18 23 88.46 
ม.6 24 - - 7 17 24 100 
รวม 171 17 4 35 109 144 84.21 

  

 6) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 27  3 - 2 22 24 88.89 
ม.2 23 4 - 1 18 19 82.61 
ม.3 47 17 - 10 20 30 63.83 
ม.4 24 2 7 1 14 15 62.50 
ม.5 26 3 - - 23 23 88.46 
ม.6 24 - - 3 21 24 100 
รวม 171 29 7 17 118 135 78.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 6
ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 48.89 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 18.63 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 27.50 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 26.80 32.98 33.25 

  

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/-ลด 
(ปีการศึกษา 

60-61) 

+เพิ่ม/-ลด 
(ปีการศึกษา 

61-62) 
ภาษาไทย 35.09 43.18 48.89 +8.09 +5.71 

คณิตศาสตร์ 20.50 22.18 18.63 +1.68 -3.55 
วิทยาศาสตร์ 29.19 30.40 27.50 +1.23 -2.90 
ภาษาอังกฤษ 24.56 25.70 26.80 +1.14 +1.10 

ค่าเฉลี่ย 27.34 30.37 30.46 +3.04 +0.09 
 

 

35.09

20.5
29.19

24.56
27.34

43.18

22.18
30.4

25.7

30.37

48.89

18.63
27.5

26.8
30.46

๑. ภาษาไทย ๒. คณิตศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ ๔. ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง(ปีการศึกษา 2560 – 2562)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 32.79 43.02 42.21 

คณิตศาสตร์ 17.29 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 27.17 29.40 29.20 
ภาษาอังกฤษ 21.46 28.97 29.20 
สังคมศึกษา 30.13 36.10 35.70 

  
 4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างปี 60 และ

61) 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่างปี 61 และ

62) 
ภาษาไทย 30.98 34.44 32.79 +3.46 -1.65 

คณิตศาสตร์ 13.75 16.56 17.29 +2.81 +0.73 
วิทยาศาสตร์ 22.21 24.63 27.17 +2.42 +2.54 
ภาษาอังกฤษ 20.68 21.02 21.46 +0.34 +0.44 
สังคมศึกษา 26.88 29.50 30.13 +2.62 +0.63 
ค่าเฉลี่ย 22.90 25.23 25.77 +2.33 +0.54 
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๑. ภาษาไทย ๒. คณิตศาสตร์ ๓. วิทยาศาสตร์ ๔. ภาษาอังกฤษ ๕. สังคมศึกษาฯ เฉลี่ย

ค่าเฉล่ียคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 – 2562)

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
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ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 2561 - 2562 
 
1. ด้านสถานศึกษา  
 1.1) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   
 1.2) รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ประจำปี 2562  
 

2. ด้านนักเรียน  
 2.1) รางวัลเหรียญทอง การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องด้านร่างกาย  ระดับช้ัน ม. 1-3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   1. เด็กชายธนพล   บุตรดี 

 2.2) รางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางด้านร่างกาย ม. 1-3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   1. เด็กชายนันทวัฒน์   ศรีสุธรรม 

 2.3) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.1-3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 
2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   1. เด็กหญิงปิยะธิดา   วงศ์ศรีชา   
 2.4) รางวัล เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. นางสาวพิมลพัชร เพชรสัมฤทธิ์ 
   2. นางสาวจิราวรรณ   เพชรดีคาย 
 2.5) รางวัล เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   1. นางสาวณัฐกาญจน์ หนึ่งคำมี  
   2. นายวรวุฒิ วงค์คำแพง  

   2.6) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับช้ัน ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ 

1. เด็กชายเจนภพ    ไกยะฝ่าย  
2. เด็กชายคติศักด์ิ    ตวงครบุรี 
3. เด็กชายวิมล    หนึ่งคำมี 
4. เด็กชายจิรพัฒน์    คำคนข้อง 
5. เด็กชายพีรณัฐ    พรหมดี 
6. เด็กชายรติกรณ์    อาญาเมือง 
7. เด็กชายปภังกร    ศรีพลลา 
8. เด็กชายธนะชัย    สิมสินธ์ 
9. เด็กชายภานุวัฒน์    หนึ่งคำมี 
10. เด็กชายภูริภัส    ยะตะโคตร 
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 2.7) รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ระดับช้ัน ม.4-6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ 
   1. นางสาวปิยะธิดา วงศ์ศรีชา  

 2.8) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปตอง ประเภทชายคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สพม. 22 เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด To Be Number 1 ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2563 
   1. นายสุรวุธ แก้วจินดา 
   2. นายผดุงเกียรติ นามาจอมศรี  

 2.9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง ประเภทชายเด่ียว การแข่งขันกีฬานักเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สพม. 22 เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด To Be Number 1 ครั้งท่ี 3 ประจำปี 2563 
   1. นายสุรเซษฐ์ แสนสุริยวงค์ 
  

3. ด้านครู  
 3.1) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี  2561  

  1. นางสิริกร ไชยราช     ตำแหน่งครูชำนาญการ    

   3.2) รางวัลครูฝึกสอนการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องด้านร่างกาย เหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   1. นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณ     ตำแหน่งครู ชำนาญการ   

 3.3) รางวัลครูฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม. 1-3 เหรียญทอง  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งท่ี 68  
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   1. นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว  ตำแหน่งครู 

 3.4) รางวัลครูฝึกสอนการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  ระดับช้ัน ม.1 - 3 เหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ 
   1. นายเทอดไทย หอมสมบัติ    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
   2. นายเอกลักษณ์ ใจดี     ตำแหน่งครู  
   3. นายศิริชัย ล้ีพล     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  

 3.5) รางวัลครูฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับช้ัน ม.4-6  เหรียญทองแดง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีษะเกษ 
   1. นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว   ตำแหน่งครูชำนาญการ 

 3.6) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 

   1. นางนุชจิรา หลานเศรษฐา   ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ 
   2. นางดวงพร กำลังหาญ    ตำแหน่งครู  
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4. ด้านผู้บริหาร   
 4.1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 
 4.2) รางวัลครูฝึกสอนการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  ระดับช้ัน ม.1 - 3 เหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
 4.3) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 
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คำสั่งโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
ท่ี 37/2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที ่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอตอ่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นายเทอดไทย หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา  ครู   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางโสภาวรรณ หารธงไชย  ครู  กรรมการ 
 1.4 นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณ ครู   กรรมการ 
 1.5 นางชญาญ์พัฏฐ์ จันทร์ชนะ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน และ 
 ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2.1 นางชญาญ์พัฏฐ์ จันทร์ชนะ  ครู     ประธานกรรมการ 
  2.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา   ครู     รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางโสภาวรรณ หารธงไชย  ครู     กรรมการ 
  2.4 นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณ  ครู     กรรมการ 
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  2.5 นางสาวแพใบ เทือกตาทอง   ครู     กรรมการ   
  2.6 นายพนม คำเพชรดี    ครู     กรรมการ 
  2.7 นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว   ครู     กรรมการ 
  2.8 นางดวงพร กำลังหาญ    ครู     กรรมการ 
  2.9 นายเอกลักษณ์ ใจดี    ครู     กรรมการ 
  2.10 นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์ ครู     กรรมการ 
  2.11 นายธนัทพงษ์ วังทะพันธ ์  ครู     กรรมการ 
  2.12 นายวีรศักดิ์ มหาวงค์    พนักงานราชการ    กรรมการ 
  2.13 นายณัฐพล เพชรดีคาย   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
  2.14 นายเลอศักดิ์ ตามา    ครู     กรรมการและเลขานุการ 
   

 ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.1 นางโสภาวรรณ หารธงไชย  ครู    ประธานกรรมการ 
  2.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา   ครู    รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางดวงพร กำลังหาญ    ครู    กรรมการ  
  2.4 นายวีรศักดิ์ มหาวงค์    พนักงานราชการ   กรรมการ 
  2.5 นางสาวมาศสุภา ธะนะฤทธิ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย 

3.1 นางชญาญ์พัฏฐ์ จันทร์ชนะ  ครู     ประธานกรรมการ 
3.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา   ครู     รองประธานกรรมการ 
3.3 นางโสภาวรรณ หารธงไชย  ครู     กรรมการ 
3.4 นางสาวจารุวรรณ ศรีอิสาณ  ครู     กรรมการ 
3.5 นางสาวแพใบ เทือกตาทอง   ครู     กรรมการ   
3.6 นายพนม คำเพชรดี    ครู     กรรมการ 
3.7 นายอลงกรณ์ แก่นแก้ว   ครู     กรรมการ 
3.8 นางดวงพร กำลังหาญ    ครู     กรรมการ 
3.9 นายเอกลักษณ์ ใจดี    ครู     กรรมการ 
3.10 นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์ ครู     กรรมการ 
3.11 นายธนัทพงษ์ วังทะพันธ ์  ครู     กรรมการ 
3.12 นายวีรศักดิ์ มหาวงค์    พนักงานราชการ    กรรมการ 
3.13 นายณัฐพล เพชรดีคาย   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
3.14 นายเลอศักดิ์ ตามา    ครู     กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพ่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน 
ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด และจัดส่ง
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หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 เล่ม ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยัง
ส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(ลงช่ือ)               
 (นายเทอดไทย  หอมสมบัติ) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ 2545  
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนวังยางวิทยาคม ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียน
วังยางวิทยาคมจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื ่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

         (นายเทอดไทย หอมสมบัติ) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 
  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

  1.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย  
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีนั้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
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  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดี 
(ระดับ 3) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ 70 ดี 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 70 ดี 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 ดี 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ร้อยละ 70 ดี 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 70 ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 70 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 80 ดี 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 80 ดี 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 80 ดี 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ร้อยละ 80 ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 80 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
ร้อยละ 80 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ร้อยละ 70 ดี 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 70 ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 70 ดี 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 60 ดี 
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ท่ี  ศธ ๐๔๒๕๒.๐๒๗/๖๙            โรงเรียนวงัยางวิทยาคม 
         ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง 
         จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๓๐  
 

            31 มีนาคม ๒๕๖3 
 

เรื่อง ส่งเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)   
    ปีการศึกษา  ๒๕๖2      จำนวน ๑ เล่ม 

 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ลง
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้
สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน เป็นประจำทุกปี  

บัดนี้ โรงเรียนวังยางวิทยาคมได้จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปีของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียด
ดังแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 

                               
                      (นายเทอดไทย  หอมสมบัติ) 

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
งานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนวงัยางวิทยาคม 
โทรสาร ๐๔๒-๕๗๗๐๑๑ 


