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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
  
 โรงเรียนวังยางวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนท้ังหมด 183 คน ครูและบุคลากรท้ังหมด 17 คน เป็นโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนในเขตพื้นที่อำเภอวังยางให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ได้รับการยอมรับ
จากชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังยางวิทยาคมได้จัดการศึกษาท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทุกด้าน จนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นท่ี และระดับชาติ สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 
 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงได้ดำเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2563 ปรากฏดังนี้ 

 1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 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 ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 

 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 มีระเบียบวนิัย 
ปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานการเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการเล่นกีฬา ออกกำลัง
กาย และการแสดงออก 
 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  
 จุดแข็ง/จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนำเสนอผลงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และให้
เกียรติเอื ้ออาทรผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีนำหนัก ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงตนเองในสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง มีความภูมิใจในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย  
 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่บรรลุตามเป้าหมาย 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 ใช้ส ื ่อและเทคโนโลยีที ่ เหมาะสมกับนักเร ียน 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 ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มากขึ้น สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีหรือเลื ่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และ
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ ้น ควรวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  ควรมีการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและนำผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มท่ี 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น 
 
 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 สร้างเครือข่ายพัฒนา (MOU) กับมหาวิทยาลัย

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 ๒๕๖3 เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นฐานข้อมูล สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขต
พื้นท่ีนำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขต
พื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทำรายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
               (นายเทอดไทย หอมสมบัติ) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 

 

 

 

 

 



จ 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษาการจัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
        (นายทักษิณ สังชาดี) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        โรงเรียนวงัยางวิทยาคม 

        วันท่ี 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
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สารบัญ 
 

ส่วนท่ี หน้า 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ก 

• คำนำ ง 
• ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา จ 

• สารบัญ ฉ 
1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

• ข้อมูลท่ัวไป 1 

• อาคารสถานท่ี (ผังโรงเรียน) 1 

• ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
• ข้อมูลนักเรียน 1 
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• ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 26 
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สวนที่  ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 
  โรงเรียนวังยางวิทยาคม ต้ังอยูเลขที่ 160 หมู 2 บานหนองนางดอน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  
จังหวัดนครพนม โทร. 042-577-011 โทรสาร 042-577-011 website : http://www.wyw.ac.th 
E-mail : wangyangwit@hotmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปดสอน
ต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   
 

๑.๒ อาคารสถานท่ี (ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

ปการศึกษา ๒๕๖3 1 13 1 1 1 

 

๑.๔  ขอมูลนักเรียน 
        จำนวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๖3  รวม 183 คน  (ขอมลู ณ วันที่ 18  กรกฎาคม ๒๕๖3) 

ระดับชั้นเรยีน  จำนวนหอง 
เพศ 

รวม  เฉลี่ยตอหอง ชาย หญิง  
 ม.1 2 31 19 50 25.00 
 ม.2 1 10 17  27 27.00 
 ม.3 1 14 11 25 25.00 
 ม.4 1 16 19 35 35.00 
 ม.5 1 5 16 21 21.00 
 ม.6 1 15 10 25 25.00 

รวมท้ังหมด 7 90 96 183  26.14 
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สวนที่  ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผูเรยีน 
ระดับคุณภาพ  : ดี  
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนวังยางวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวิธีการที่หลากหายอยางเปนระบบ ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีโครงการสงเสริมดานการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีการสงเสริมดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สงเสริมความกาวหนาทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ และการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทำงาน
ดวยการแนะแนวพรอมทั้งสงเสริมพัฒนาทักษะการใชชีวิตเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และเปนผูใหเกียรติตนเองและผูอื่น มีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ มีสุขภาวะ
ทางรางกายและจิตใจใหเขมแข็ง โดยพิจารณาจากการมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย การยอมรับ 
ที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 
จากการดำเนินงานดังกลาวสงผลใหการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
ผูเรียน อยูในระดับคุณภาพดี เปนไปตามคาเปาหมาย  

 

๒. ผลการดำเนนิการพัฒนา 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1. ความสามารถในการอาน เขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 
หลักฐานและรองรอยมีดังตอไปนี้ แบบสรุปผลการอาน การเขียน, บันทึกการอาน, แบบสรุปรายงานการ
ประเมินความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียน, เอกสารการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดบัชั้น, 
ช้ินงานผลงานนักเรียน, เอกสารการวัดและประเมินผลผูเรยีนทุกระดับช้ัน, สมุดแบบฝกหัด ช้ินงาน และผลงาน
นักเรียน 
  2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
หลักฐานและรองรอยมีดังน้ี การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา, การสอนแบบสืบสวนสอบสวน, การ
สอนแบบโครงงาน, การจัดการเรียนแบบแผนผังมโนทัศน, การจัดโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
  3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักฐานและรองรอยมดัีงน้ี แบบบันทกึ
การเขาใชหองคอมพิวเตอร, ผลงานและช้ินงานเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.  ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักฐานและรองรอยมีดังนี้ หลักสูตรของ
สถานศึกษา, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล, แผนการจัดการเรียนรู, สื่อการเรียนรูรายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน, หลักฐานทางวิชาการ เชน ปพ.5 อื่นๆ 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ หลักฐานและรองรอยมี ดังน้ี 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2562, ผล
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การประเมินสมรรถนะของผูเรียน, แบบสรุปผลการอาน คิด วิเคราะหและเขียน, โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน 8 กลุมสาระการเรียนรู, โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน, แผนการจัดการเรียนรู, บันทึกหลังสอนและ
แบบบันทึกการสอนซอมเสริม 
  6. ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรอืการทำงาน หลักฐานและรองรอยมีดังน้ี 
รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนปการศึกษา 2562, ผลการ
ประเมินสมรรถนะของผูเรยีน, แบบสรุปผลการอาน คิด วิเคราะหและเขียน, โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
8 กลุมสาระการเรียนรู, โครงการแนะแนวการศึกษาตอ แบบบันทึกพฤติกรรมการทำงานรวมกัน การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น การรวมกันแกไขปญหาพฤติกรรมการทำงานรวมกัน 
  
 2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   
  1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม หลักฐานและรองรอยมีดังน้ี การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
อันพึงประสงคโดยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา, จัดโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน, 
จัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม, จัดโครงการสงเสริมกิจกรรมสภานักเรียน, จัดโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย, จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการสถานศึกษาสีขาว, โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, โครงการ
โรงเรียนสุจริต, แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
  2. ความภูมิใจในทองถิ ่นและความเปนไทย หลักฐานและรองรอยมีดังนี ้ แบบรายงานการเขารวม
กิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ, แบบสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว ฯลฯ  
  3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายหลักฐานและรองรอยมีดังนี้ การจัด
โครงการสงเสริมประชาธิปไตย, กิจกรรมวันคริสมาสต, โครงการสงเสรมิกจิการนักเรยีน, แบบบนัทึกพฤติกรรม
การทำงานรวมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกันแกไขปญหา 
  4. สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคมหลักฐานและรองรอยมีดังน้ี แฟมเอกสารผูเรยีนรายบคุคล
, ขอมูลดานสุขภาพ, ขอมูลสารสนเทศสถิติของสถานศึกษา ไดแก การเจ็บปวย การใชหองพยาบาล ขอมูลจาก
ฝายปกครองสถิติการมาเรียน สถิติการสงตอนักเรียน, ขอมูลพัฒนาการดานน้ำหนัก สวนสูง สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑของผูเรียนรายบุคคล, เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางรางกาย อารมณ สังคม, แบบบันทึก
พฤติกรรมทางสังคม, จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ และจัดโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดานผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑  คณุภาพของผูเรียน  ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน  ระดับดี 

 ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ รอยละ 70 ระดับดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

รอยละ 70 ระดับดีเย่ียม 

๓.มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 60 ระดับดี 

๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  รอยละ 70 ระดับดี 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 70 ระดับดี 

๖. มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 70 ระดับยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน ระดับดี 
 

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑  คณุภาพของผูเรียน  ระดับดี 
๑.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน   ระดับดีเลิศ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  รอยละ 80 ระดับดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  รอยละ 80 ระดับยอดเย่ียม 

๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  รอยละ 80 ระดับดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางรางกายและจิตสงัคม  รอยละ 80 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
 
จุดเดน 
 1) ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลกัสูตรของสถานศึกษา สามารถอานออก เขียนคลอง เขียน
เพื่อการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีแสวงหาความรูไดดวยตนเอง   
 2) ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถนทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ 
 3) ผูเรียนดำรงชีวิตอยางพอเพียง มีความรู ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 4) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 5) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน และรักความเปนไทย 
 6) ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 1) โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย    
 2) สงเสริมสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศใหดีย่ิงข้ึน 
 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
โลก 
 4) พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับหลักสูตรและมีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
สภาพจริง  
 5) ควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสงูข้ึนทั้งระดับสถานศึกษาและการ
ทดสอบระดับชาติ 
 6) สงเสริมในดานการปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน และสังคม เชน 
การรักษาความสะอาดของสถานที่  
 7) สงเสริมการศึกษาตอของผูเรียนในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน 
 
 
มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 

๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนวังยางวิทยาคมมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศน และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุกกลุมเปาหมาย 
และดำเนินการอยางเปนรูปธรรม และมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ กำหนดการวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ การวางแผนและ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยึดหลักการการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งมีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง จากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ

คุณภาพดี เปนไปตามคาเปาหมาย 

 

๒. ผลการดำเนนิการพัฒนา 
  1. สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคลองกับ
สภาพปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ หลักฐานและรองรอยมีดังนี้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, 
กำหนดคาเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏบิัตกิาร
ประจำป, ปฏิทินปฏิบัติงานและโครงสรางการบริหารงาน 
  2. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพของผูเร ียนรอบดานทุกกลุ มเปาหมาย  
และดำเนินการอยางเปนร ูปธรรม หลักฐานและรองรอยมีดังนี ้โครงการพัฒนาหลักส ูตรสถานศึกษา,  
แผนงานวิชาการ, แผนการจัดการเรียนรู , แบบบันทึกหลังสอน, ระเบียบการวัดผลและประเมินผล,  
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การวิเคราะหนักเรียนรายบุคคล, โครงการสอน, งานวิจัยในช้ันเรียน, โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ, โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน, การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
  3. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หลักฐานและ
รองรอยมีดังน้ี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย
เทคโนโลยี, แผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN), โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  4. การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ หลักฐานและรองรอยมีดังน้ี
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ, โครงสรางการบริหารงาน, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจำป, ขอมูลสารสนเทศ, รายงานประจำปของสถานศึกษา, รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  5. การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
หลักฐานและรองรอยมีดังนี้การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา, โครงการ
ทัศนศึกษา, การพัฒนาสภาพแวดลอมและการใหบริการ, การพัฒนาภูมิทัศนใหรมรื่น สวยงาม, การพัฒนา
หองสมุด, การสรางบรรยากาศทางวิชาการในหองเรียน, โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 
  6. การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน หลักฐานและรองรอยมีดังน้ี โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน, โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจำป, รายงานประจำปของ
สถานศึกษา, กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน, โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, รายงานการเย่ียมบาน, รายงานการประชุมผูปกครองเครือขายนักเรียน, 
รายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 7. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาหลักฐานและรองรอยมีดังน้ีแผนการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล, แบบบันทึกการนิเทศภายใน, รายงานการนิเทศภายใน 
 

ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินคุณภาพดานกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดี 
1) มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  รอยละ 80 ระดับดีเลิศ 
2) มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 80 ระดับดี 
3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ 70 ระดับดี 

4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ รอยละ 80 ระดับดีเลิศ 
5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

รอยละ 80 ระดับดี 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ 80 ระดับดี 

สรุปผลการประเมิน ระดับดี 
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จุดเดน 
 1) โรงเรียนใชหลักการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลสงผลใหการบริการและการจัดการเปนอยาง
ระบบ โดยใชเทคนิคการประชุมที่สม่ำเสมอและหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุม
กลุมยอย เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 
 2) ผูบริหารพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และเปนตนแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3) มีการสนับสนุนใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 4) โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจนโดยทุกฝายมีสวนรวม
ในการจัดทำ 
 5) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปที ่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  และมีการรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 6) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง 
 7) มีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1) พัฒนาผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงกวาระดับประเทศ และเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองทุก ๆ ป  
 2) การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจำป เน่ืองจากมีกิจกรรมอื่นที่เรงดวน 
 3) จัดระบบการบริหารงานใหเปนระบบมากข้ึนเพื่อลดความซ้ำซอนของงาน 
 4) พัฒนาครูในการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการทำงานและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สามารถนำมาใชพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 
 5) สนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนเขามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาใหมากข้ึน 
 6) สรางเครือขายความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลศิ 
 
๑. วิธีดำเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนวังยางวิทยาคมดำเนินการสงเสรมิและสนับสนุนใหครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ พฒันาการเรียนการสอนทีส่รางโอกาสใหผูเรียนทกุคนมีสวนรวม มีการจัดการเรียนการสอน

ที่ยึดโยงกบักับบรบิทของชุมชนและทองถ่ิน มีการใชสื่อการสอนทีห่ลากหลาย สรางพื้นฐานใหนักเรียนสามารถ

พึ่งพาตนเองได โดยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศติดตามตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

และสนับสนุนกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง จากการดำเนินงานดังกลาวสงผลใหการประเมิน
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คุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูใน

ระดับคุณภาพดีเลิศ สูงกวาคาเปาหมายที่ต้ังไว  

๒. ผลการดำเนนิการพัฒนา 
 ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดปรบัรปูแบบการเรียนการสอนทีห่ลากหลายเพื่อรองรบัสถานการณ
การแพรระบาดของเช้ือไวรสัโควิด 2019 (COVID-2019) โดยเนนกระบวนการใหครมูีจัดการเรียนการสอนที่
สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมสีวนรวมผานกระบวนการคิด จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชน
และทองถ่ิน มีการใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรูของผูเรียน มีวิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรียนรูผูเรียนอยางเปนระบบและมปีระสทิธิภาพ ครูมีแผนการจัดการเรียนรูและโครงการสอน 

ทำใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา บรหิาร

จัดการช้ันเรียนเชิงบวก รวมทัง้รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำผลที่ไดมาใหขอมลูปอนกลับเพื่อพฒันาและ

ปรับปรงุการจัดการเรียนรูโดยมีการเปรียบเทียบผลทีเ่กิดข้ึนกับคาเปาหมายที่กำหนดไว มีหลักฐานและ

รองรอย ดังน้ี  
 1. โครงการพัฒนา ปรับปรงุ และพฒันาสือ่การเรียนการสอน  
 2. โครงการพัฒนางานในกลุมสาระการเรียนรู 
 3. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสงัคมแหงการเรยีนรู 
 4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู สภาพแวดลอม ภูมิทัศน แหลงเรียนรูและการใชอาคารสถานที่ใหเต็ม
ศักยภาพเพื่อการบริการผูเรียนอยางทั่วถึง 
 5. โครงการสงเสรมิการจัดกจิกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและสงเสรมิ
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 6. โครงการสงเสรมิคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล 
 7. โครงการสงเสรมิพัฒนาความรูทักษะครูใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล 
 8. โครงการเสรมิสรางประสบการณงานอาชีพของนักเรียน 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพดานกระบวนการดานจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสำคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคญั  ระดับดีเลิศ 
1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได  

รอยละ 70 ระดับดีเลิศ 

2) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีอ่ื้อตอการเรียนรู รอยละ 70 ระดับดีเลิศ 
3) มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ 70 ระดับยอดเย่ียม 
4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ 70 ระดับดี 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ 60 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
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จุดเดน 
 1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลกัสูตร, วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและนำผล
การวิเคราะหมาใชในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไลน รูปแบบ Onsite และ
รูปแบบ On-Air 
 2) ครูผูสอนมีการวิเคราะหขอสอบ O–NET ตามตัวชี้วัดและบูรณาการขอสอบ O–NET มาใชในการ
จัดการเรียนรู, ออกขอสอบจุดประสงค ขอสอบกลางภาคขอสอบปลายภาคตามแนวขอสอบ O–NET ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 3) ครูผูสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบของสถานศึกษา และมีการสงแผนกอนสอนและ
ตรวจแกไขอยางนอย 2 สัปดาหและสงแผนหลังสอนเพื่อตรวจสอบรองรอยการใช 
 4) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการสอนโดยเนน K,P,A สมรรถนะ ๕ ดานและการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน 
 5) ครูผูสอนมีการวัดและประเมินผลที่เนน K,P,A ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการนำหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช รวมทั้งประเมินผลการเรียนแบบองครวมและตามสภาพจริงของนักเรียน 
 6) ครูผูสอนจัดกิจกรรมการสอนเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 7) ครูผู สอนมีการนำผลการประเมินมาแกไข/พัฒนาใหนักเรียนผานทุกคนดวยสื ่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่หลากหลาย 

8) ครูผูสอนไดรับการสนับสนุนใหเขารับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมีการรายงานผล 
 9) ครูผูสอนมผีลงานวิจัยในช้ันเรียนทุกภาคเรียนเพื่อใชพฒันาการเรียนรูใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1) ครูผูสอนควรนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 
 2) ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
 3) ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอและนำผลการนิเทศ
ติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 4) ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะหอยางหลากหลาย 
และใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 
 5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา 
 6) ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ดี 
 สถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียนอยู ในระดับดี เนื ่องจากสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดวยวิธีการที่หลากหายอยางเปนระบบ ผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการสงเสริมดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พัฒนาการของคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติที่สูงข้ึน มีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปนผูใหเกียรติตนเอง
และผูอื่น มีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและ
ลักษณะจิตสังคมที่ดี มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการอยู ในระดับดี 
เนื่องจากสถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและดำเนินการอยางเปนรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ วางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ  
ยึดหลักการการบริหารแบบมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และมีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนรูที่เนน
ผู เร ียนเปนสำคัญอยู ในระดับดี เนื ่องจากครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ 

พัฒนาการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมที่ยึดโยงกับกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู มีการใชสื่อการสอนที่หลากหลาย สรางพื้นฐานใหนักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได 

สงเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศติดตามตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและสนับสนุนกจิกรรม

ชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรยีนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบคุคล 

และการประเมินผลตามสภาพจริง 

 
2.หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 สรปุขอมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  โรงเรียนไดดำเนินการสงเสริมใหครูจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคัญ โดยการดำเนินการ/
กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนตน ครูผูสอนจัดการเรียนการ
สอนที่เนนทักษะการคิด ใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน ครูทำวิจัยในช้ัน
เรียน มีการวิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรู ที ่เปนไปตามความตองการของหลักสูตรและบริบท
สถานศึกษา โรงเรียนวังยางวิทยาคมจัดทำหลักสูตรจากความตอบสนองความตองการ ตามความถนัด และตาม
สักยภาพของนักเรียน มีการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแกปญหาโดยใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนเรียนรู อยาง
นอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง นำความรูภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษาของนักเรยีนที่ไดระดับ 3 
ข้ึนไป มีคาเฉลี่ยนที่สูงข้ึน 
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 2.2 ผลการสอบระดับชาติของผูเรียน 
  โรงเรียนวังยางวิทยาคมมีเปาหมายทีจ่ะพฒันาระดับผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนใหไดตาม
เกณฑ และผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ โดยการจัดทำโครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ มีกระบวนการ
วิเคราะหขอสอบโอเน็ต เพื่อเปนแนวทางในการสอนซอมเสริมของครูใหกบันักเรียนและประยุกตเขาในไปใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนในทุกระดับช้ัน อีกทัง้โรงเรียนยังจัดกจิกรรมติวโอเน็ตใหกบันักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 โดยครูผูสอนแตละวิชาเปนวิทยากรในการติวใหนักเรียน สงผลใหคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ระดับโรงเรียนสงูข้ึนจากปที่แลวในทุกวิชา 
 
3. แผนการพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ 
  

แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แบบบูรณาการทั้งระบบ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2   พัฒนาทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห คิด

อยางมีว ิจารณญาณ คิดจำแนกแยกแยะ ใคร ครวญไตรตรอง 
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสนิใจ อภิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแกปญหาของผู เรียนผานโครงงาน
เพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรม รอยละ 65 (เพิ่มรอยละ 5)        

แผนปฏิบัติงานที่ 3    ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงกวา
ระดับ 3 ขึ้นไป อยางนอยรอยละ 65 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรางนวัตกรรมไดรอยละ 80 ขึ ้นไป มีทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที ่ดี เพื ่อเปนแนวทางในการศึกษาตอหรือการ
ประกอบอาชีพ รอยละ 100 และผู เร ียนมีผลการประเมินดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมอยูในระดับ ดีเยี่ยม รอยละ 
90 ข้ึนไป               

แผนปฏิบัติงานที่ 4    การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรดานการทำงานวิจัยใน เรื ่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปน
ตนแบบไดอยางนอยรอยละ 5 

แผนปฏิบัติงานที่ 5     เพิ่มปริมาณนักเรียนเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 
โดยแนะแนว ใหผูปกครองและนักเรยีนในพื้นที่บริการ อยางนอยรอย
ละ 10 

แผนปฏิบัติงานที่ 6     สรางเคร ือขายพัฒนา (MOU) กับมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2563 เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดและองคการบริหารสวน
จังหวัด เพื่อชวยเหลือในดานวิชาการและบุคลากรที่ขาดแคลน/ขาด
ความชำนาญการ เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ฯลฯ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรยีน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ระดับดี 

 ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สารและการคิดคำนวณ ระดับยอดเย่ียม 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

ระดับยอดเย่ียม 

๓.มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับดี 
๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ระดับดี 
๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี 
๖. มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  ระดับดีเลิศ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ระดับดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  ระดับยอดเย่ียม 
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ระดับดีเลิศ 
๔. สุขภาวะทางรางกายและจิตสงัคม  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ  
ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

ระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคญั ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกตใช

ในชีวิตได  
ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีอ่ื้อตอการเรยีนรู ระดับดีเลิศ 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับยอดเย่ียม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพฒันาผูเรียน ระดับดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูปอนกลับเพื่อปรับปรงุและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 
ระดับดีเลิศ 
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ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในองคกร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ "การบริหาร
จัดการภาครัฐ" หรือที่เรียกวา PMOA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกตใชใน
รูปแบบ "KHONG NATEE Model" เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน เปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
ชวยใหการดำเนินงานไดรับการพัฒนาและกาวไปขางหนา โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่ ดวยการมีสวนรวมในการปรบัปรุงคุณภาพของการบริการใหสามารถตอบสนองความ
ตองการและสรางความพอใจใหแกผู รับบริการ ซึ่งจะทำใหเปนปจจัยสำคัญในการกาวไปสู ความเปนเลิศ 
(Excellence) และเพื่อสรางคุณภาพอยางตอเนื่อง กอใหเกิดพัฒนาการขององคการในระยะยาว จึงไดใช
หลักการของ Deming คือ วงจร P-D-C-A (Plan, Do ,Check, Act) เปนแนวรวมในการปรับปรุงคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 
       "ผูเรียน ครูและบุคลากรหางการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีคุณภาพคูคุณธรรม 
กาวทันเทคโนโลยี ดวยเครือขายทีเ่ขมแข็ง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
พันธกิจ (Mission) 
        ๑ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับประเทศ 
        ๒. เสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงค มีโอกาสและเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

๓. พัฒนาผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

๔. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล จากการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมัยและมีความเช่ือมโยงทุกระดับ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และปลกูฝงคุณธรรมจริยธรรม ตา
ระดับประเทศคุณลักษณะพงึประสงค 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การสงเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การพฒันาและสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการองคกรตาม 
หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทกุภาคสวน 
 
เปาประสงค (Goals) 
 ๑. ผูเรียนมีคุณภาพ เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและเปนเลิศทางวิชาการ 
 ๒. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางครอบคลุม เสมอภาค เปนคนดีและมีความสุขในสังคม 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเปนครูและ
เปนมืออาชีพ 
 ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาเพื่อความมันคง เปนแหลงเรียนรูที่
ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑทีก่ำหนด การบริหา
จัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมขอทกุภาคสวนอยางเขมแข็งระบบขอมลูสารสนเทศเพือ่
การศึกษามีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงทุกระดับ 
 
จุดเนน 
 ๑. ดานคุณภาพผูเรียน 
 ๒. ดานทักษะที่เปนในศตวรรษที่ ๒1 (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจทิลั ทักษะอาชีพ) 
 ๓. ดานสวัสดิภาพผูเรียน 
 ๔. ดานหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. ดานการสรางเครือขาย การมสีวนรวมและจิตอาสา 
 ๖. ตานการประกันคุณภาพ 
 
วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 
       "บรกิารทีเ่ปนมิตร พิชิตดวยรอยย้ิม ครองทมีทำงาน ปฏิบัติการดวยคุณธรรม" 
 
คานิยมหลักองคกร (Core Values Organization) 
    FUN        = เปนสุขสนุกสนาน 
           Foward thinking = หัวกาวหนา รักการเรียนรู 
           Unity               = อยูอยางสามัคคี มีความเปนหน่ึง ประสานความรวมมือ 
           Noble mind      = พึงมีคุณธรรม นำจิตใจ 
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รายงานผลการประเมินมาตรฐานภายนอกรอบทีส่าม 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุมตัวบงชี ้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ีที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 10.00 9.87 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 8.96 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน 10.00 9.27 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 9.22 พอใช 
ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 4.63 ดีมาก 
กลุมตัวบงชีอั้ตลักษณ    
ตัวบงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลกัษณ
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 12 ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รกัษา
มาตรฐาน และพฒันาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 85.62 ดี 
การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต 80 คะแนนข้ึนไป                         ใช      ไมใช 

 มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย  10  ตัวบงช้ี  จาก 12 ตัวบงช้ี     ใช      ไมใช 

 ไมมีตัวบงช้ีใดที่มรีะดับคุณภาพตองปรบัปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช      ไมใช 
                      สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                      สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
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ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1) รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2563 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 185 30 - 3 4 12 5 29.73 
คณิตศาสตร 370 61 25 25 15 17 19 43.78 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 774 75 28 43 93 62 97 51.42 
สังคมศึกษาฯ 614 113 46 45 96 51 56 66.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 370 94 46 40 57 38 47 87.03 
ศิลปะ 185 47 23 2 35 19 23 90.81 
การงานอาชีพ 236 28 29 29 22 13 20 59.75 
ภาษาตางประเทศ 370 42 17 22 35 22 38 47.57 

รวมจำนวน 3,104 490 214 209 357 234 305 58.28 
 
 2) รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไประดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2563 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 233 64 20 12 18 12 20 62.66 
คณิตศาสตร 358 28 23 19 28 17 37 42.46 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 718 71 45 41 94 63 101 57.80 
สังคมศึกษาฯ 619 114 50 50 86 58 87 71.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 333 96 44 36 29 32 44 84.38 
ศิลปะ 211 48 47 19 30 18 22 87.20 
การงานอาชีพ 320 65 37 38 55 19 22 73.75 
ภาษาตางประเทศ 368 41 19 24 43 24 37 51.09 

รวมจำนวน 3,160 527 285 239 383 243 370 64.78 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ชั้น ม. 1 - ม. 6
ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

 3) รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 49 1 - - 48 48 97.96 
ม.2 27 5 - - 22 22 81.48 
ม.3 24 3 - - 21 21 87.50 
ม.4 35 1 - 6 28 34 97.14 
ม.5 24 5 - - 19 19 79.17 
ม.6 26 2 - 1 23 24 92.31 
รวม 185 17 - 7 161 168 90.81 

 

 4) รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 49 1 - - 48 48 97.96 
ม.2 27 5 - - 22 22 81.48 
ม.3 25 5 1 - 19 19 76.00 
ม.4 35 - - 2 33 35 100.00 
ม.5 23 4 - - 19 19 82.61 
ม.6 25 1 2 - 22 22 88.00 
รวม 184 16 3 2 163 165 89.67 
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 5) รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 49 1 - - 48 48 97.96 
ม.2 27 5 - - 22 22 81.48 
ม.3 25 6 - - 19 19 76.00 
ม.4 35 0 - - 35 35 100.00 
ม.5 24 5 - - 19 19 79.17 
ม.6 26 3 - - 23 23 88.46 
รวม 185 20 - - 165 165 89.67 

  

 6) รอยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ไมผาน ผาน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 49 1 - 2 46 48 97.96 
ม.2 27 5 - - 22 22 81.48 
ม.3 25 4 1 - 20 20 80.00 
ม.4 35 1 - 6 28 34 97.14 
ม.5 23 4 - - 19 19 82.61 
ม.6 25 3 - - 22 22 88.00 
รวม 184 18 1 8 157 165 89.67 
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ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ของนักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 6
ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563

ภาคเรียนท่ี ๑

ภาคเรียนท่ี ๒
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 31.35 45.22 44.36 

คณิตศาสตร 17.39 26.33 26.04 
วิทยาศาสตร 29.88 33.04 32.68 
ภาษาอังกฤษ 19.89 29.73 29.94 
สังคมศึกษา 30.13 36.32 35.93 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

คาเฉลี่ยคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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ผลงานเชิงประจักษปการศึกษา 2562 - 2563 
 
1. ดานสถานศึกษา  
 1.1) ไดรบัคัดเลือกเปนโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 1.2) รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ประจำป 2562  
 1.3) รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำป 2563 
 

2. ดานนักเรียน   
 2.๑) รางวัล เข็มลกูเสือบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2562 จากสำนักงานลูกเสือแหงชาติ 
   1. นางสาวพิมลพัชร เพชรสัมฤทธ์ิ 
   2. นางสาวจริาวรรณ   เพชรดีคาย 
 2.2) รางวัล เข็มลกูเสือบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2562 จากสำนักงานลูกเสือแหงชาติ 
   1. นางสาวณัฐกาญจน หน่ึงคำม ี 
   2. นายวรวุฒิ วงคคำแพง  

   2.3) รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา(มวยสากลสมัครเลน) ระดับช้ัน ม.1-3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จงัหวัดศรีษะเกษ 

1. เด็กชายเจนภพ    ไกยะฝาย  
2. เด็กชายคติศักด์ิ    ตวงครบรุ ี
3. เด็กชายวิมล    หน่ึงคำม ี
4. เด็กชายจิรพฒัน    คำคนของ 
5. เด็กชายพีรณัฐ    พรหมดี 
6. เด็กชายรติกรณ    อาญาเมือง 
7. เด็กชายปภังกร    ศรีพลลา 
8. เด็กชายธนะชัย    สิมสินธ 
9. เด็กชายภานุวัฒน    หน่ึงคำม ี
10. เด็กชายภูริภัส    ยะตะโคตร 

 2.4) รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง  ระดับช้ัน ม.4-6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จงัหวัดศรีษะเกษ 
   1. นางสาวปยะธิดา วงศศรีชา  

 2.5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเปตอง ประเภทชายคู การแขงขันกีฬานักเรียนการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สพม. 22 เกมส ตานภัยยาเสพติด To Be Number 1 ครัง้ที่ 3 ประจำป 2563 
   1. นายสุรวุธ แกวจินดา 
   2. นายผดุงเกียรติ นามาจอมศร ี 

 2.6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเปตอง ประเภทชายเด่ียว การแขงขันกีฬานักเรยีน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สพม. 22 เกมส ตานภัยยาเสพติด To Be Number 1 ครัง้ที่ 3 ประจำป 2563 
   1. นายสรุเซษฐ แสนสรุิยวงค 
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3. ดานคร ู 
 3.1) รางวัลครูฝกสอนการแขงขันมวยสากลสมัครเลน  ระดับช้ัน ม.1 - 3 เหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จงัหวัดศรีษะเกษ 
   1. นายเทอดไทย หอมสมบัติ    ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 
   2. นายเอกลกัษณ ใจดี    ตำแหนงครู  
   3. นายศิริชัย ลี้พล    ตำแหนงครูอัตราจาง  

 3.2) รางวัลครูฝกสอนการแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญงิ ระดับช้ัน ม.4-6  เหรียญทองแดง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จงัหวัดศรีษะเกษ 
   1. นายอลงกรณ แกนแกว  ตำแหนงครชูำนาญการ 

 3.3) รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจำป 2562 

   1. นางนุชจิรา หลานเศรษฐา  ตำแหนงคร ูชำนาญการพิเศษ 
   2. นางดวงพร กำลงัหาญ   ตำแหนงคร ู 
 3.4) รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจำป 2563 

   1. นางแพใบ เทือกตาทอง   ตำแหนงคร ูชำนาญการพิเศษ 
   2. นางสาวจารุวรรณ ศรีอสิาณ  ตำแหนงคร ูชำนาญการพิเศษ 
   3. นางชญาญพัฏฐ จันทรชนะ  ตำแหนงคร ูชำนาญการ 
   4. นางสาวศิริรัตน โนจิตร  ตำแหนงคร ูชำนาญการ 
   5. นายเลอศักด์ิ ตามา   ตำแหนงคร ู
 
4. ดานผูบริหาร   
 4.1) รางวัลครูฝกสอนการแขงขันมวยสากลสมัครเลน  ระดับช้ัน ม.1 - 3 เหรียญทอง  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับชาติ 
 4.2) รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจำป 2562 
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คำสั่งโรงเรยีนวังยางวิทยาคม 
ท่ี   18 / 2564 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
ปการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบดวยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษา จัดใหมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื ่อง และตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที ่กำหนดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหไดมาตรฐานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ อันสงผลตอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอกโรงเรียนวังยางวิทยาคม จึงแตงตั้งบุคคลในทายคำสั่งนี้เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแลวเสร็จ ดังตอไปน้ี 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 
1.1 นายเทอดไทย หอมสมบัติ  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา  คร ู  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางโสภาวรรณ หารธงไชย  คร ู  กรรมการ 
1.4 นางสาวจารุวรรณ ศรีอสิาณ คร ู  กรรมการ 
1.5 นางชญาญพัฏฐ จันทรชนะ  คร ู  กรรมการ 
1.6 นายเลอศักด์ิ ตามา    คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ ใหคำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แกไขปญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา แกคณะกรรมการดำเนินงาน เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

ดานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียน และ 
ดานที่ 3  มาตรฐานดานการกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 

2.1 นางชญาญพัฏฐ จันทรชนะ คร ู ประธานกรรมการ 
2.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา คร ู รองประธานกรรมการ 
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2.3 นางโสภาวรรณ หารธงไชย คร ู กรรมการ 
2.4 นางสาวจารุวรรณ ศรีอสิาณ คร ู กรรมการ 
2.5 นางสาวแพใบ เทอืกตาทอง  คร ู กรรมการ   
2.6 นายพนม คำเพชรดี คร ู กรรมการ 
2.7 นางสาวศิริรัตน โนจิตร คร ู กรรมการ 
2.8 นายอลงกรณ แกนแกว คร ู กรรมการ 
2.9 นางดวงพร กำลงัหาญ คร ู กรรมการ 
2.10 นายเอกลักษณ ใจดี คร ู กรรมการ 
2.11 นายกฤษขจร เหลาทะนนท คร ู กรรมการ 
2.12 นายธนัทพงษ วังทะพันธ คร ู กรรมการ 
2.13 นายวีรศักด์ิ มหาวงค พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.14 นายณัฐพล เพชรดีคาย ครูอัตราจาง  กรรมการ 
2.15 นายเลอศักด์ิ ตามา คร ู กรรมการและเลขานุการ 

   

ดานที่ 2  มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา 
2.1 นางโสภาวรรณ หารธงไชย คร ู ประธานกรรมการ 
2.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา คร ู รองประธานกรรมการ 
2.3 นางดวงพร กำลงัหาญ คร ู กรรมการ  
2.4 นายวีรศักด์ิ มหาวงค พนักงานราชการ    กรรมการ 
2.5 นายเลอศักด์ิ ตามา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2.6 นางสาวมาศสุภา ธะนะฤทธ์ิ เจาหนาที่ธุรการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562
ประกอบดวย 

3.1 นางชญาญพัฏฐ จันทรชนะ คร ู ประธานกรรมการ 
3.2 นางนุชจิรา หลานเศรษฐา คร ู รองประธานกรรมการ 
3.3 นางโสภาวรรณ หารธงไชย คร ู กรรมการ 
3.4 นางสาวจารุวรรณ ศรีอสิาณ คร ู กรรมการ 
3.5 นางสาวแพใบ เทอืกตาทอง  คร ู กรรมการ   
3.6 นายพนม คำเพชรดี คร ู กรรมการ 
3.7 นางสาวศิริรัตน โนจิตร คร ู กรรมการ 
3.8 นายอลงกรณ แกนแกว คร ู กรรมการ 
3.9 นางดวงพร กำลงัหาญ คร ู กรรมการ 
3.10 นายเอกลักษณ ใจดี คร ู กรรมการ 
3.11 นายกฤษขจร เหลาทะนนท คร ู กรรมการ 
3.12 นายธนัทพงษ วังทะพันธ คร ู กรรมการ 
3.13 นายวีรศักด์ิ มหาวงค พนักงานราชการ    กรรมการ 
3.14 นายณัฐพล เพชรดีคาย ครูอัตราจาง  กรรมการ 
3.15 นายเลอศักด์ิ ตามา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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3.16 นางสาวมาศสุภา ธะนะฤทธ์ิ เจาหนาที่ธุรการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี ดำเนินการรวบรวมขอมูล จ ัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ปการศึกษา 2563 เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั ้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ใหไดขอมูลครบถวน ถูกตองตามสภาพความเปนจริงที่สุด จัดสงหนวยงานตนสังกัด จำนวน 1 เลม 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเรียบรอย อันจะยังสงผลใหเปนไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงคการพัฒนาการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาตอไป 
  

  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง ณ วันที ่8 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(ลงช่ือ)               
 (นายเทอดไทย  หอมสมบัติ) 

      ผูอำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------- 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั ้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องใหใช
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองกัน 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ 2545  
มาตรา 9 (3) ไดกำหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญขอหน่ึง คือ มี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนำไปสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนวังยางวิทยาคม ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียน
วังยางวิทยาคมจึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานและกำหนดคาเปาหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปน
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสำหรับการสงเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมนิผล 
และการประกันคุณภาพทางการศึกษาใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับน้ี 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

         (นายเทอดไทย หอมสมบัติ) 
   ผูอำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก 
  มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคญั 

 
รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังน้ี  
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผูเรยีน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางม ีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา  
  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

  1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
   ๑) การมีคุณลกัษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  
   ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
   ๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ หลากหลาย  
   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่น้ันคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอ การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร จัดการและการจัดการเรียนรู 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคญั  
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และ สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  
  ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  
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  ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพฒันาผูเรียน  
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลบั เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู 
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การกำหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศ โรงเรยีนวังยางวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 

มาตรฐานการศึกษา คาเปาหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผูเรยีน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคญั ดี 
(ระดับ 3) 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  ๑  คณุภาพของผูเรยีน  ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  ดี 

 ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสือ่สารและการคิดคำนวณ รอยละ 70 ดี 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  

รอยละ 70 ดี 

๓.มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 60 ดี 
๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  รอยละ 70 ดี 
๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 70 ดี 
๖. มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ รอยละ 70 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   ดี 
 ๑. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  รอยละ 80 ดี 

๒. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  รอยละ 80 ดี 
๓. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  รอยละ 80 ดี 
๔. สุขภาวะทางรางกายและจิตสงัคม  รอยละ 80 ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  รอยละ 80 ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา รอยละ 80 ดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
รอยละ 70 ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  รอยละ 80 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ  
รอยละ 80 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ 80 ดี 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคญั  ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได  
รอยละ 70 ดี 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูทีอ่ื้อตอการเรยีนรู รอยละ 70 ดี 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รอยละ 70 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพฒันาผูเรียน รอยละ 70 ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูปอนกลับเพื่อปรับปรงุและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 
รอยละ 60 ดี 
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ที่  ศธ ๐๔30๕.๐๒๗/ว29         โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
       ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง 
              จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๓๐  
 
      19 เมษายน ๒๕๖4 
 

เรื่อง สงเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา  ๒๕๖3 
 

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)   
      ปการศึกษา  ๒๕๖3     จำนวน ๑ เลม 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ไดกำหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกำหนดให
สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำป ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพิจารณาเปดเผยรายงานตอสาธารณชน เปนประจำทุกป  

บัดน้ี โรงเรียนวังยางวิทยาคมไดจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปของสถานศึกษา  
ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงเอกสารดังกลาว มาพรอมหนังสือฉบับน้ี รายละเอียด
ดังแนบ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาดำเนินการตอไป 

 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 

                               
                    

                 (นายเทอดไทย หอมสมบัติ) 
                                     ผูอำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม 

 
 
 
กลุมงานบริหารงานวิชาการ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม 
โทรสาร ๐๔๒-๕๗๗๐๑๑ 


