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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 

  ช่ือโรงเรียน  วังงิว้วิทยาคม   ท่ีต้ังเลขท่ี   ๒๒  หมูํ  ๕  ต าบล  วังงิ้วใต๎  อ าเภอ   ดงเจริญ    
จังหวัด   พิจิตร   สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทร   ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙ 
โทรสาร ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙   e-mail  www.wangwit๒@gmail.com  website  www.wangwit.com   เปิดสอนระดับช้ัน   
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อที่  ๒๘ ไรํ  ๖๗  ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ๑๐  หมูํบ๎าน ได๎แก ํ ทําเรือ  
ไดล าพอน  บ๎านใหมํสุขเกษม  วังงิ้ว  วังเรือน  วงักระทะ  บ๎านใหมํวังเรือน วังน้ าใส วังเรือนพัฒนา บ๎านประดํูตํอ 
   

  ประวัติโรงเรียนโดยยํอ 
 

     โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห๎วยพุก  (มัธยม)  ต าบลห๎วยพุก  อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร มาอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวดัวังงิ้ว  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมี นายสุทธิพงษ์    บุญกล๎า  เป็น
ผ๎ูบริหาร  และมีนายทิว   มนูญธรรมเป็นผ๎ูดูแลสาขา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๖ ได๎รับงบประมาณการกํอสร๎างอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ  ก , ข , ค  เป็นจ านวนเงิน  ๑๑  ล๎านบาท  แตํยังหาท่ีในการกํอสร๎างไมํได๎      ดังนั้น  นายส าอางค์   
แตงเล็ก  ต าแหนํงก านันประจ าต าบลวังงิ้วในขณะนั้น    ได๎ประชุมก านัน  ผ๎ูใหญํบ๎าน  และชุมชน  เพื่อจัดหาสถาน
ท่ีต้ังโรงเรียนมัธยม  มติท่ีประชุมเห็นในการ  น าท่ีสาธารณประโยชน์  จ านวน  ๑๕  ไรํ  ๓  งาน  ๔๖  ตารางวา  อยูํ
ในความดูแลของสภาต าบลวังงิ้ว  และยินดีให๎ใช๎จัดต้ังสถานท่ีโรงเรียนได๎  ในทางจัดต้ังมีพื้นท่ีไมํเพียงพอจึงขอท่ี  
นางมะยม  สุวรรณทองจ านวน  ๑  ไรํ  ให๎กับทางราชการเพื่อโรงเรียน  เมื่อวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๕ 

 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมได๎สถาปนาจัดต้ังเมื่อวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๖   เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมี
สภาพแวดล๎อมรํมรื่นด๎วยต๎นไม๎  เน๎นคุณธรรม  จริยธรรม  คํูไปกับความรู๎  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎เข๎าสํูโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให๎นักเรียน  ปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต๎องของชาวพุทธ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎จัดโครงการ
หลายอยํางเพื่อฝึกฝนนักเรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และให๎ความรํวมมือกับชุมชนในการให๎ยืมเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมตํางๆ  หลายอยําง  เชํน  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกตั้ง ฯลฯ  และโรงเรียนกไ็ด๎รับ
ความเอื้อเฟื้อจากชุมชน  เชํน  เมื่อจัดกิจกรรมตํางๆ    จะได๎รับการสนับสนุนจากผ๎ูปกครอง  เชํน  การบริจาคเงิน
และส่ิงของ  หรือผ๎ูปกครองท าอาหารมาให๎โรงเรียนเพื่อไปแจกนักเรียน  
 
 

 
 
 

http://www.wangwit2@gmail.com/
http://www.wangwit.com/
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๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 
   

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑. นายภิญโญ   ขาวพราย ๔๑ ๑๒ คศ. ๓ โท การบริหาร - ๔๐ 
๒. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค ์ ๕๒ ๒๖ คศ. ๓ ตรี คหกรรม การงาน ๑-๖ ๙๐ 
๓. นายวัชระ         สุขเกษม ๔๗ ๒๒ คศ. ๓ ตรี เกษตรศาสตร์ การงาน ๑-๓ ๔๐ 
๔. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลศิ ๔๕ ๒๒ คศ. ๒ ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ม.๑ 

ฟิสิกส์๔-๖ 
๓๐ 

๕. นางสาวปริศนา  อุํยอุทิพย์ ๓๔ ๑๐ คศ. ๒ โท วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคม ีม.๔-๖ 
IS 

๓๐ 

๖. นางภัสวรรณ   กันนา ๓๘ ๗ คศ. ๑ ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ดนตรี ๑-๖ 
หน๎าที่พลเมือง ๒-๓ 

๖๐ 

๗. นายกิตติวัฒน์    พุํมพฤกษ์ ๔๐ ๖ คศ. ๑ ตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
ชีววิทยาม.๔-๖ 

๕๔ 

๘. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม ๓๗ ๖ คศ. ๑ ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ๑-๖ ๔๘ 
๙. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม ๓๓ ๖ คศ. ๑ ตรี สถิติ คณิตศาสตร์ ๓-๖ ๗๘ 

๑๐. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ๒๙ ๕ คศ. ๑ โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ ๑-๖ 
IS 

๗๒ 

๑๑. วําท่ีรต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ ๓๕ ๒ ครูผ๎ูชํวย ตรี พลศึกษา สุขศึกษา ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๔-๕ 

๑๐๘ 

๑๒. นางภาวิณี   บัวพันธ์ ๒๗ ๒ ครูผ๎ูชํวย ตรี นิติศาสตร์ สังคม ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๑-๓ 

๔๘ 

๑๓. นางสาวชนิดา   สินค๎า ๒๗ - พนักการ
ราชการ 

ตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑-๒ 
วิทยาศาสตร์ ม.๒ 

๔๘ 

๑๔. นางสาวปรีชญา  ปาริจฉัตต์ ๓๖ - ครูอัตราจ๎าง โท เทคโนโลยี ฯ คอมพิวเตอร์ ๑-๖ 
หน๎าที่พลเมือง ๑,๕ 

๑๘ 
 

 สรุป ข๎อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ต าแหนํง จ านวน 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
บริหาร

การศึกษา 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

สังคม การงานฯ อ่ืน ๆ 

ผู๎บริหาร ๑  ๑  ๑        
คร ู ๑๑ ๙ ๒   ๑ ๓ ๑  ๑ ๒ ๓ 

พนักงานราชการ ๑ ๑     ๑      
ครูอัตราจ๎าง ๑  ๑        ๑  

เจ๎าหน๎าท่ีอื่น ๆ             
รวม ๑๔ ๑๐ ๔ ๐ ๑ ๑ ๔ ๑ ๐ ๑ ๓ ๓ 
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๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๑๒๗  คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห๎อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตํอห๎อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๔ ๑๔ ๒๘ ๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๖ ๑๓ ๒๙ ๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๗ ๗ ๒๔ ๒๔ 

รวม ๓ ๔๗ ๓๔ ๘๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๙ ๖ ๑๕ ๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๓ ๑๒ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๓ ๑๘ ๒๘ ๔๖  
รวมทั้งหมด ๖ ๖๕ ๖๒ ๑๒๗  

  

 ๒)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………-.…….คน       คิดเป็นร๎อยละ      - 
 ๓)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน    ๔   คน   คิดเป็นร๎อยละ   ๓.๑๔ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   ม.๓               จ านวน      ๒๒    คน  คิดเป็นร๎อยละ    ๙๑.๖๗ 
   ม.๖               จ านวน      ๑๒    คน  คิดเป็นร๎อยละ    ๘๐.๐๐ 
 ๕)  อัตราสํวนครู : นักเรียน =  ๑   :   ๑๐ 
  

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

    ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีการศึกษา ๒๕๕๙         
(ทุกประเด็นให๎จ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) 
 

กลุํมสาระการเรียนร๎ู 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาตํางประเทศ ๒ ๙.๐๙ ๓ ๑๐.๗๑ ๖ ๒๗.๒๗ 
การงานอาชีพฯ ๓๑ ๗๐.๔๕ ๒๑ ๓๗.๕๐ ๓๒ ๔๘.๔๘ 
ศิลปะ ๑๖ ๗๓.๐๐ ๒๑ ๗๕.๐๐ ๒๐ ๙๐.๙๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒ ๗๒.๗๒ ๒๕ ๔๔.๖๔ ๓๒ ๗๒.๗๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๕ ๒๒.๗๒ ๓๙ ๔๖.๔๓ ๓๗ ๕๖.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕ ๒๒.๗๒ ๑๐ ๓๕.๗๑ ๑๐ ๔๕.๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๗ ๓๘.๖๓ ๑๐ ๓๕.๗๑ ๑๕ ๖๘.๑๘ 
ภาษาไทย ๑๐ ๔๕.๔๕ ๑๐ ๓๕.๗๑ ๘ ๓๖.๓๖ 

หมายเหตุ  กลํุมสาระการเรียนรู๎มีท้ังรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหัสวิชา ให๎ใช๎คําเฉล่ีย  
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    ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙      
(ทุกประเด็นให๎จ าแนกตามระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) 
 

กลุํมสาระการเรียนร๎ู 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.ได๎
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาตํางประเทศ ๑๑ ๓๖.๖๖ ๑๒ ๓๗.๕๐ ๑๘ ๖๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๐ ๓๓.๓๓ ๑๕ ๔๖.๘๗ ๒๗ ๖๐.๐๐ 
ศิลปะ ๙ ๖๐.๐๐ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐ ๖๖.๖๖ ๑๐ ๖๒.๕๐ ๑๒ ๘๐.๐๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๐ ๖๖.๖๖ ๓๓ ๖๘.๗๕ ๑๓ ๘๖.๖๖ 
วิทยาศาสตร์ ๑๕ ๒๕.๐๐ ๓๐ ๔๖.๘๗ ๒๑ ๔๖.๖๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๑ ๓๖.๖๖ ๑๔ ๔๓.๗๕ ๑๖ ๕๓.๓๓ 
ภาษาไทย ๙ ๖๐.๐๐ ๑๑ ๖๘.๗๕ ๗ ๔๖.๖๖ 

หมายเหตุ  กลํุมสาระการเรียนรู๎มีท้ังรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหัสวิชา ให๎ใช๎คําเฉล่ีย  
 
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 

             ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

รายวิชา 
ภาษาไทย คํา

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
สังคมฯ คํา

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ คํา

พัฒนา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

๓๐.๒๒ ๓๘.๐๐ ๗.๗๘ ๒๔.๔๒ ๒๗.๖๔ ๓.๒๒ ๓๒.๖๓ ๓๒.๑๔ -๐.๔๙ ๔๒.๔๐ ๓๗.๕๙ -๔.๘๑ ๒๘.๗๖ ๒๔.๘๓ -๓.๙๓ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัเขตพื้นที ่

๓๔.๖๔ ๔๑.๘๕ ๗.๒๑ ๒๘.๖๘ ๓๑.๕๕ ๒.๘๗ ๓๘.๕๗ ๓๖.๘๑ -๑.๗๖ ๔๖.๓๒ ๔๔.๙๖ -๑.๓๖ ๒๖.๑๙ ๒๙.๔ ๓.๒๑ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ 

๓๕.๒๐ ๔๒.๖๔ ๗.๔๔ ๒๙.๖๕ ๓๒.๔๐ ๒.๗๕ ๓๘.๖๒ ๓๗.๖๓ -๐.๙๙ ๔๖.๗๙ ๔๖.๒๔ -๐.๕๕ ๒๗.๔๖ ๓๐.๖๒ ๓.๑๖ 

              
 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
 

รายวิชา 
ภาษาไทย คํา

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ คํา

พัฒนา 
สังคมฯ คํา

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ คํา

พัฒนา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

๓๖.๐๕ ๔๑.๓๓ ๕.๒๘ ๑๕.๐๘ ๒๒.๗๘ ๗.๗ ๒๖.๘๑ ๓๒.๓๓ ๕.๕๒ ๒๙.๗๙ ๓๖.๘๓ ๗.๐๔ ๑๗.๖๗ ๑๗.๙๔ ๐.๒๗ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัเขตพื้นที ่

๔๘.๕๔ ๔๖.๙๑ -๑.๖๓ ๑๙.๐๖ ๒๔.๓๓ ๕.๒๗ ๓๑.๕ ๓๒.๔๙ ๐.๙๙ ๓๔.๓๘ ๓๗.๘๑ ๓.๔๓ ๒๐.๖๘ ๒๒.๐๐ ๑.๓๒ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ 

๕๐.๗๖ ๔๙.๓๖ -๑.๔๐ ๒๑.๗๔ ๒๖.๕๙ ๔.๘๕ ๓๒.๕๔ ๓๓.๔ ๐.๘๖ ๓๖.๕๓ ๓๙.๗ ๓.๑๗ ๒๓.๑๔ ๒๔.๙๘ ๑.๘๔ 
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๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๖.๑) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
๒. ห๎องสมุด 
๓. ห๎องอาเซียน 

ฯลฯ 

๗๐๒ 
๓,๒๙๓ 
๙๖๒ 

๑,๓๙๒ 
๓,๐๗๑ 
๗๒๙ 

๑,๑๑๖ 
๒,๒๒๒ 
๕๖๔ 

๘๕๘ 
๒,๐๗๕ 
๔๘๑ 

๖๘๘ 
๒,๐๘๘ 
๕๙๒ 

๗๙๒ 
๒,๐๙๘ 
๔๐๕ 

๖,๙๐๐ 
๑๔,๘๔๗ 
๓,๗๖๓ 

 

  ๖.๒) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อ.บางมูลนาก 
จ.พิจิตร 
๒. วัดสุขุมาราม ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
๓. ทัศนศึกษา ณ. อนุสรณ์สถานแหํงชาติ กทม. 
๔. วัดวังเรือน 
๕. วัดเขาฝาง 

ฯลฯ 

 
 

 
๒๘ 
๒๘ 
๒๘ 

 
 

 
๒๙ 
๒๙ 
๒๙ 

๒๒ 
 

๒๒ 
๒๔ 
๒๔ 
๒๔ 

 

 
 

 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

๑๕ 
 

๑๕ 
๑๖ 
๑๖ 
๑๖ 

 

 
 

 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

๓๗ 
 

๓๗ 
๑๒๗ 
๑๒๗ 
๑๒๗ 
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ตอนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

๙๐.๙๘ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผ๎ูเรียน 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎
และจัดโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
  โครงการสํงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมรณรงค์ต๎านภัย
ไข๎เลือดออก  
- กิจกรรมวันตํอต๎านยา
เสพติด 
- กิจกรรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับยาเสพติด  
- กิจกรรม อ.ย.น๎อย 
- กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ภายใน – ภายนอก 
- กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 
- มีน้ าหนัก สํวนสูง ทุก
ภาคเรียน 
- เกียรติบัตร
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๑.๒  มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๘๔.๙๖ 

๑.๓  ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให๎โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตํอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ           

๙๓.๒๓ 

๑.๔  เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม  

๙๖.๒๔ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผ๎ูอื่น  ๙๓.๙๘ 
๑.๖  สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 

๙๐.๙๘ 

 
 

๑.   วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต๎านภัย

ไข๎เลือดออก กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรม 
อ.ย.น๎อย กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน-ภายนอก กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมโรงเรียนสีขาว มีการ
ช่ังน้ าหนัก วัดสํวนสูง เป็นประจ าทุกภาคเรียน มีสถิติการเข๎ารับบริการการใช๎ห๎องพยาบาล มีกิจกรรมชุมนุมกีฬา 
เพื่อให๎นักเรียนได๎ออกก าลังกาย และสํงเสริมให๎นักเรียนท่ีมีความสามารถเข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
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๒.  ผลการพัฒนา  
จากการด าเนินโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ท่ีจัดให๎ ท าให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และรักการ

ออกก าลังกาย ไมํเสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตํอความ
รุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุตํางๆ รวมท้ังปัญหาทางเพศ ท๎องกํอนวัยอันควร  มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสม และให๎เกียรติผ๎ูอื่น และมีความรําเริงแจํมใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครู และผ๎ูอื่น พร๎อมท้ังได๎รับ
เกียรติบัตรจากการเข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑  ใน
ระดับดีเย่ียม 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

ครูควรกระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และรักการออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน ท้ังท่ีอยูํโรงเรียน
และท่ีบ๎านของนักเรียนเอง  และโรงเรียนควรจัดกจิกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถ และมี
การทดสอบสมรรถภาพของผ๎ูเรียนเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘๔.๒๑ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผ๎ูเรียน 

- คํายคุณธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
-  กิจกรรมคํานิยม ๑๒ 
ประการ 
- กิจกรรมท าบุญ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมวันพํอ 
- กิจกรรมวันแมํ 
- กิจกรรมไหว๎ครู 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมเขตพื้นท่ี (๖ สี ) 
- กิจรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อมและพลังงาน 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี รด. 

๒.๒ เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ  ๘๖.๔๗ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง  ๗๘.๙๕ 
๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อม  

 

๘๗.๙๗ 
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๑. วิธีการพัฒนา 
  สํงเสริมผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์  โดยจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียนมีคํานิยม ๑๒ ประการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎และกิจกรรมโดย
มีกระบวนการเพื่อฝึกการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ 
ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อมสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการท ากิจกรรมตําง ๆ เชํน   
กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมท าบุญสถานศึกษา กิจกรรมวันส าคัญแบะประเพณีของไทย 
กิจกรรมงานสักการะหลวงพํอเขียนเย่ียมเยียนดงเจริญ  กิจกรรมเขตพื้นท่ี ( ๖ สี )  กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมและ
พลังงาน  กิจรรมสภานักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี รด. เป็นต๎น 
 
๒. ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนท่ีจัดให๎ผ๎ูเรียนมีคํานิยม ๑๒ ประการ
คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึงประสงค์ สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญู
กตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อมมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ในระดับ ดีมาก 
 
  
๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อให๎ครูจัดการเรียนการสอน  โดยมีการสอดแทรกเรื่องคํานิยม ๑๒ 
ประการ คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนอยํางตํอเนื่อง และจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมในการด าเนินกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                 อย่างต่อเนื่อง    
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และส่ือตํางๆ 
รอบตัว  

๘๔.๒๑ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

๑. แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม การสัมภาษณ์ 
หลักฐาน รํองรอย  การ
เข๎ารํวมหรือมีสํวนปฏิบัติ
กิจกรรมเชํน 
โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู ๎
-  ห๎องสมุดมีชีวิต 
-  โครงงาน ๘ กลํุมสาระ 
-  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมวันสุนทรภูํ 
-  กิจกรรมวันภาษาไทย 
-  กิจกรรมทัศนศึกษา 
-  กิจกรรมรักการอําน 
๒.สรุปผลการปฏิบัติ    
กิจกรรมแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเพื่อเรียนรู๎ 
-  โครงงาน 
-  ผลงานนักเรียน 
-  เกียรติบัตร  ภาพถําย 

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  

๗๗.๔๔ 

๓.๓ เรียนรู๎รํวมกนัเป็นกลํุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู๎ระหวํางกัน  

๘๗.๒๒ 

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน  
 

๙๒.๔๘ 

 
 
๑.  วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได๎ด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ให๎แกํผ๎ูเรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  จัดแหลํงเรียนรู๎และส่ือตําง ๆ  ได๎แกํ จัดกิจกรรมศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ภายใน – ภายนอกสถานศึกษา  ห๎องสมุดมีชีวิต โครงงาน ๘ กลํุมสาระ    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวันสุนทรภูํ  กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมรักการอําน 
 
 



๑๐ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๒.  ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลายท่ีจัดให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู 
พูด และเขียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีทักษะรักการอําน แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎รอบตัว 
และเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุม เพื่อการเรียนรูร๎ะหวํางกัน 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนปฏิบัติการ ส าหรับการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ให๎มากยิ่งขึ้นเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเน๎นทักษะการฟัง ดู พูด อําน เขียน เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องโดยจัด
กิจกรรมท่ีสํงเสริมนิสัยรักการอําน จัดการเรียนการสอน จัดแหลํงเรียนรู๎ และส่ือตําง ๆ 
 
 

มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
           ได้อย่างมีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และดู และ
ส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

๗๖.๖๙ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎
และจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังนี ้
-  กิจกรรมตามรอยเท๎าพํอ
หลวง 
-  โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิด 
-  กิจกรรมโครงงาน ๘ 
กลํุมสาระ 
-  กจิกรรมการสอนโดยใช๎
เทคนิคผังกราฟฟิก 
- กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
-  ห๎องสมุดมีชีวิต 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

๘๑.๒๐ 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ  

๗๒.๙๓ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ 

 

๗๙.๗๐ 

 
 
  



๑๑ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความคิดอยํางเป็นระบบ  คิด
สร๎างสรรค์ เชํน กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต กิจกรรมวันสุนทรภูํ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมรักการอําน  กิจกรรม
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการสอนโดยใช๎เทคนิคผังกราฟฟิก  
กิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎  นอกจากนี้ครูผ๎ูสอนยังวางแผนและออกแบบการเรียนรู๎  
น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎คิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ และสามารถตัดสินใจ 
แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 
 
๒. ผลการพัฒนา  

นักเรียนมีความสาสารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอําน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด ของ
ตนเอง  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิด 
เพื่อพัฒนานักเรียน การคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล  ได๎แกํ การ
จัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน, การสรุปความคิดโดยใช๎ผังกราฟฟิก ฯลฯ  และมีการติดตามนิเทศการสอนของ
ครูอยํางเป็นระบบ จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถ  ความรู๎  และความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 



๑๒ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแตํละกลํุมสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  

๔.๐๐ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎
และจัดโครงการ/กิจกรรม  
ดังนี ้
-   โครงการพัฒนากลํุม
สาระการเรียนรู๎  
(ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน) 
 -   โครงการพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ 
-   ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  ผลการประเมิน O-net  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
-  ผลการประเมิน
คุณลักษณะปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 
-  ผลการประเมินการอําน  
คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์  

๕.๐๐ 

๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์  

๕.๐๐ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๑.๖๐ 

 
 
 
 
   
 
 
 
  



๑๓ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๑.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่  ๕ 
สถานศึกษาสํงเสริม  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ  ทักษะท่ีจ าเป็นตาม 

หลักสูตร  โดยด าเนินกิจกรรมโครงการในการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ตรงตามหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  กิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลายตรงตามความ
ต๎องการของผ๎ูเรียน  โครงการผลิตส่ือ  การใช๎ส่ือแหลํงการเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานท่ี  ห๎องสมุด  ห๎องคอมพิวเตอร์  
ห๎องกลํุมสาระการเรียนรู๎ทั้ง  ๘  กลํุมสาระ  กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด  กิจกรรมวันสุนทรภูํ  กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  
กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  กิจกรรมคํายคณิตศาสตร์  กิจกรรมเข๎าคํายพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการรักการอําน  กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด  โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน  โครงการแขํงขันกีฬาสํงเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวนัเยาวชนแหํงชาติ  โครงการสํงเสริมการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน โครงการสํงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
 
๒.  ผลการพัฒนา  

จากกิจกรรม  โครงการท่ีสถานศึกษาด าเนินการ  ผ๎ูเรียนมีทักษะความรู๎  ความสามารถ 
ท่ีจ าเป็นตรงตามหลักสูตร  ผ๎ูเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอด  สามารถส่ือความคิดของตนเองออกมา  โดยผําน
ส่ือการพูด  การเขียน  หรือน าเสนอด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน  รูปแบบโครงงาน  สามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารได๎ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู๎  มีการสืบค๎น
ข๎อมูลทางการศึกษาผํานทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 
๓.  แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นทักษะ การ
คิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล  ได๎แกํ การจัด
กิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอยํางเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผ๎ูเรียนด๎านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด๎านการคิด
ของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร๎อยละ) ของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๔ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี  
                ต่ออาชีพสุจริต    
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๙๔.๗๔ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

- โครงการตามรอยพํอ
หลวง 
-  ผลงานของผ๎ูเรียน
รายบุคคลและผลงานกลํุม 
-  ภาพถํายกิจกรรมของ
ผ๎ูเรียน 
-  โครงงานนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
-  โครงงานของแตํละกลํุม
สาระ 
-  โครงการหารายได๎
ระหวํางปิดภาคเรียนฤดู
ร๎อน 
-  กิจกรรมสภานักเรียน 
-  โครงงานอาชีพ 
-  กิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ใน
ท๎องถิ่น 

๖.๒ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๙๖.๙๙ 

๖.๓ ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ๙๗.๗๔ 
๖.๔ มีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

๙๖.๙๙ 

 

๑.  วิธีการพัฒนา   
           โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายอยํางเป็นระบบมีการก าหนดเปูาหมายของกิจกรรม   
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎รู๎จักการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ท างานอยํางมีความสุขและภูมิใจในการ 
ท างาน สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  ตลอดจนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต และศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพ  
ท่ีตนเองสนใจ  เชํน  กิจกรรมโครงงานอาชีพ และกิจกรรมแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น  เป็นต๎น  
 

๒.  ผลการพัฒนา  
           จากการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อฝึกผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน    
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต  ชํวยพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะในการวางแผนการท างานให๎ส าเร็จ     
สามารถท างานอยํางมีความสุข  พัฒนางานและภมูิใจในการท างาน  และสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  
 

๓.  แนวทางการพัฒนา 
           โรงเรียนควรจัดให๎มีกิจกรรมชุมนุมท่ีสํงเสริมอาชีพในแตํละห๎องเรียนและส ารวจความสนใจในการประกอบ
อาชีพ  เพื่อสํงเสริมความรู๎ให๎กับนักเรียน  



๑๕ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

ด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้) 
 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบํงช้ี 
ร๎อยละ 
ท่ีได๎ 

สอดคล๎องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎าน
ความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

๑๐๐.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส าคัญ  
 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ 
ดังนี ้
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผล 
- โครงการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู๎ 
-  จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรกลํุม
สาระการเรียนรู ๎
-  แผนการจัดการเรียนรู๎ 
-  ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-  ทะเบียนแหลํงเรียนรู๎ 
- แฟูมข๎อมูลผ๎ูเรียน
รายบุคคล 
- รายงานวิจัยช้ันเรียน 
- แบบส ารวจส่ือ 
นวัตกรรม 
- บันทึกลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ 
- ค าส่ังปฏิบัติการสอน 
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานครู 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผ๎ูเรียน  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๑๐๐.๐๐ 

๗.๔ ครูใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู๎  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหา
ให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วย
ความเสมอภาค  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับ
การสอน  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎อยํางเต็มความสามารถ  ๑๐๐.๐๐ 

 
 



๑๖ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๑.  วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗ 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีหลากหลาย โดยได๎ด าเนินโครงการและกิจกรรมเชํน 

โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน  กิจกรรมศึกษาและจัดท าข๎อมูลนักเรียน โครงการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน  การจัดปูายนิเทศ  โครงการนิเทศภายใน โครงการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน โครงการปรับปรุงห๎องเรียน/ห๎อง
ประกอบ โครงการพัฒนาการใช๎แผนจัดการเรียนรู๎/แผนการจัดประสบการณ์ โครงการสํงเสริมการมีสํวนการบริหาร  
โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

๒.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินโครงการ กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ท่ีจัดให๎ ครูมีความเข๎าใจเปูาหมายการจัด

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผ๎ูเรียนและเข๎าใจผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ มีความสามารถใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของตนเองและผ๎ูเรียน  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ที่จัดให๎ผ๎ูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผ๎ูเรียน มีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน และน าผลไปใช๎พัฒนาผ๎ูเรียน 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นทักษะ
การคิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล  ได๎แกํ การ
จัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอยํางเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผ๎ูเรียนด๎านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด๎าน
การคิดของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร๎อยละ) ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

มาตรฐานที่ ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๘.๑ ผ๎ูบริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิด
ริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียน 

๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนา ดังนี ้
-  การจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- บันทึกการประชุม 

-  ค าส่ังปฏิบัติงานตําง ๆ 
- สมุดนิเทศ สมุดตรวจ
เย่ียม 
- รายงานผลการประเมิน
ภายนอกของ สมศ. 
- รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน 
- แฟูมรางวัลตําง ๆ 
- รายงานโครงการตําง ๆ 
- สถิติการใช๎ห๎องสมุด และ
แหลํงเรียนรู๎ 
- โครงสร๎างการ
บริหารงาน 
- สรุปประเมินความ     
พึงพอใจการบริหาร 

๘.๒ ผ๎ูบริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและ
ใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ท้ังด๎านวิชาการและการจัดการ  

๕.๐๐ 

๘.๓ ผ๎ูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎
บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ  

๕.๐๐ 

๘.๔ ผ๎ูบริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ  

๔.๐๐ 

๘.๕ นักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕.๐๐ 

๘.๖ ผ๎ูบริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  

 
๔.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๑.   วิธีการพัฒนา 
 ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม บริหารงานโดยการ

ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีสํวนรํวมในการบริหาร มีความมุํงมั่นในการบริหารงานอยํางจริงจังและตํอเนื่อง  เพื่อ
ผลประโยชน์ตํอผ๎ูเรียนและผ๎ูปกครองนักเรียน มีทิศทางการด าเนินงานอยํางชัดเจน  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน  แผนกลยุทธ์  เป็นผ๎ูมีความรอบรู๎ทางด๎าน
วิชาการ  หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  สํงเสริมให๎ครูจัดท าส่ือการเรียนการสอน  จัดท าวิจัยในช้ัน
เรียน  และมีการประชุมอยํางตํอเนื่อง  รวมถึงการเน๎นมีสํวนรํวมกับชุมชน สนับสนุนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  
และมีการประสานความรํวมมือกับวิทยากรท๎องถิ่นเพื่อรํวมกันพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
๒.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการสํงผลให๎สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเป็นอยํางมาก โรงเรียนได๎รับรางวัลมากมาย   ครูได๎รับ
รางวัลครูดีเดํน และรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษาสํงบุตรหลานเข๎าศึกษาตํอเป็นจ านวน
มากขึ้น  สถานศึกษามีระบบการท างานท่ีชัดเจน 
   
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 มุํงมั่นพฒันาการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผ๎ูเรียน โดยใช๎กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวมและ
ใช๎กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจท้ัง ๔ ด๎าน ได๎แกํ งาน
บริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ให๎บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผน 
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสํ
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผ๎ูเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่  
                    อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

- ค าสั่งแตํงต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- การประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  กิจกรรมประชุม
ผ๎ูปกครอง 
- ประชุมกรรมการเพื่อท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ประชุมเพื่อเขียน
หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมท าบุญ
สถานศึกษา 
- พัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
    

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคล่ือน การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย      

๕.๐๐ 

๙.๓ ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  

 

๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



๒๐ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

 
๑.   วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนรวํมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผ๎ูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี

อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยศึกษาความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด และรํวม
พัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนตามวัตถุประสงค์   โดยศึกษาผลการประเมิน น ามาวิเคราะห์ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยการเขียนโครงการ และจัดกิจกรรมท่ีท าให๎คณะกรรมการสถานศึกษาบรรลุตามตัวบํงช้ี  ปฏิบัติงานตาม
แผน ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ และแบํงหน๎าท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
อยํางชัดเจน รับฟังการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 
ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงจนนักเรยีนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
 

๒.  ผลการพัฒนา              
           คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีของตนเองได๎เป็น
อยํางดี คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษารํวม
ก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องในการพัฒนาสถานศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษา เชํน รํวมจัดท ามาตรฐานการศึกษา และให๎การสนับสนุนกิจกรรมตํางๆของโรงเรียนอยําง
สม่ าเสมอผลการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี
ของตนเองได๎เป็นอยํางดี คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษารํวมก าหนดอัตลักษณ์  

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

           โรงเรียนจะเปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องและคณะกรรมสถานศึกษาเข๎ามามีบทบาทในการสํงเสริม 
สนับสนุน ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอยํางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เชํน 
 ๑. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒.รายงานประเมินโครงการ 
 ๓. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๔. บันทึกการประชุมคณะกรรมการเครือขํายผ๎ูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน            
            อย่างรอบด้าน 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับท๎องถิ่น 

๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการวัดผล 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดท าโครงสร๎าง
รายวิชาเพิ่มเติม 
- การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม 
- กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
- แผนงาน โครงการ 
- แผนการจัดการเรียนรู๎
ของครู 
- ภาพถําย 
- ค าส่ัง 
- ปฏิทินการนิเทศ 
- เครื่องมือส าหรับการ
นิเทศภายใน 
- เอกสารข๎อมูลสารสนเทศ
ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล 
- การจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 
- การเยี่ยมบ๎าน 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให๎ผ๎ูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ  

๕.๐๐ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผ๎ูเรียน  

๕.๐๐ 

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎
ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง  

๕.๐๐ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ  

๕.๐๐ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผ๎ูเรียนทุกคน 

 
๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
   
 



๒๒ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 

  โรงเรียนได๎ด าเนินการให๎มีงาน/โครงการ/กิจกรรมสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ ความสามารถในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับพัฒนาผ๎ูเรียนตามศักยภาพ
และสนองผลการเรียนรู๎ของหลักสูตร ครูมีการน าแผนไปใช๎จัดการเรียนการสอนหรือจัดสถานการณ์การเรียนรู๎ การ
ใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองและผ๎ูเรียน และมีการประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู๎
ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น  จัดตารางการนิเทศการใช๎หลักสูตรของโรงเรียนอยํางเป็นระบบ มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผ๎ูเรียนทุกส้ินปีการศึกษา การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนในทุกส้ินปีการศึกษาและรํวมกัน
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการของชุมชน  ตลอดจนผ๎ูสอนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและน าผลไปใช๎พัฒนาผ๎ูเรียน  โดยมีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคลด๎วยวิธีที่หลากหลาย  มีการ
คัดกรอง  แก๎ไข  พัฒนาผ๎ูเรียน 

  ๒. ผลการพัฒนา  
จากการด าเนินในโครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะครูให๎มีความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ชํวยพัฒนาครูวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็น
รายบุคคลโดยใช๎ข๎อมูลอยํางหลากหลายและเป็นจริง  น าผลการศึกษามาพัฒนานักเรียนมีการเรยีนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  สามารถใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการรู๎ของตนเองและผ๎ูเรียน  มีการประเมินผลการ
เรียนท่ีสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ที่จัดให๎ผ๎ูเรียนและอิงพัฒนาการของผ๎ูเรียน ตลอดจนน าผลการประเมิน
พัฒนาการมาปรับปรุงเปล่ียนการสอนเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เต็มศักยภาพ 
 
 ๓ . แนวทางการพัฒนา 
   
          โรงเรียนจัดให๎มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียนและท๎องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลายให๎
ผ๎ูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีการสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ ท่ีตอบสนองความถนัด และ
ความสามารถของผ๎ูเรียน มีการสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ และส่ืออุปกรณ์ การเรียนท่ีเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสํงตํอข๎อมูลของผ๎ูเรียน  มีระบบการนิเทศการสอน และ
น าผลไปปรับปรุงการสอนอยํางสม่ าเสมอ มีการน าแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน  
โรงเรียนควรก าหนดแผนการนิเทศและด าเนินการนิเทศตามแผนงาน มีการบันทึกการนิเทศ และน าผลการนิเทศไป
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน    
 

 
 

 
 



๒๓ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํม
รื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียน  

๔.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๕๙ 
- ค าส่ังการปฏิบัติงาน 
 - บันทึกการประชุม 
 - โครงการการจัด
สภาพแวดล๎อมและการ
บริหารที่สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและ
สภาพแวดล๎อม 
- กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
อนามัยและความปลอดภัย
ของผ๎ูเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาห๎องสมุด
และแหลํงเรียนรู๎  
- กิจกรรมเขตพื้นท่ี 
- กิจกรรมอบรมปลูก
จิตส านึกอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล๎อม 
- อาคารเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ 
- สภาพแวดล๎อม แหลํง
เรียนรู ๎
- โครงการห๎องสมุดมีชีวิต 
- สภาพและบรรยากาศ
ของห๎องสมุด ส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ห๎องสมุด 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผ๎ูเรียน  

๔.๐๐ 

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดท่ีให๎บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  

 
๕.๐๐ 

                         
 



๒๔ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๑. วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนได๎ด าเนินการงาน / กิจกรรม / โครงการให๎แกํผ๎ูเรียนโดยใช๎ชุมชนและหนํวยงานอื่นมา 

มีสํวนรํวม ในการให๎บริการ/อ านวยความสะดวกให๎กับผ๎ูเรียนงาน อาคารสถานท่ีให๎บริการ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
หอประชุม โรงอาหารและห๎องส๎วม  ห๎องพยาบาลให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   ห๎องสมุด
ให๎บริการ ส่ือ สารสนเทศ และICT    
                                             

๒. ผลการพัฒนา   
 จากการด าเนินการงาน / กิจกรรม/โครงการ ดังกลําวสํงผลให๎โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
ห๎องปฏิบัติการกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ   หอประชุม โรงอาหาร ห๎องสมุด  ห๎องพยาบาล และห๎องส๎วมนักเรียน    
มีสภาพแวดล๎อม สะอาด รํมรื่น ปลอดภัยและเป็นระเบียบ  ห๎องพยาบาลให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนการสอนของผ๎ูเรียน ด๎านสุขภาพและอนามัย สํงผลให๎ผ๎ูเรียน มีสุขภาพอนามัย แข็งแรง 
สมบูรณ์ ห๎องสมุดให๎บริการส่ือและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ICT อยํางดี สํงผลให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยําง
ศักยภาพของตนเอง      
                                                        

๓. แนวทางการพัฒนา   
 โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม จะต๎องด าเนินการระดมทุนและทรัพยากร จากผ๎ูปกครองนักเรียน ชุมชน หนํวยงาน
อื่นๆ มามีสํวนรํวมในการพัฒนาด๎านอาคารสถานท่ี  ห๎องเรียน  ห๎องสมุด และห๎องพยาบาลของโรงเรียน ให๎ดี
กวําเดิม  ในเรื่องการจัดท าแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียนและปรับปรุงระบบ ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให๎มี
ประสิทธิภาพดีข้ึนกวําเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๔.๐๐ มาตรฐานท่ี ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
 

โรงเรียนได๎ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดการศึกษา 
ดังนี ้
- แบบรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๔.๐๐ 

๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๔.๐๐ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๔.๐๐ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง  

๔.๐๐ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  

๔.๐๐ 

 
 
          ๑. วิธีการพัฒนา   
   โรงเรียนได๎จัดท าแบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา , แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

๒.ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานจัดท าแบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา , แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ อยูํในระดับ ดีมาก 
 

          ๓. แนวทางการพัฒนา    
   ควรเพิ่มการฝึกอบรมการจัดท าแบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา , แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให๎มากขึ้น 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่  ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๓.๑  มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง 

๔.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

-โครงการการศึกษาแหลํง
เรียนภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
-คํูมือแหลํงเรียนรู๎ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 
-การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ภายในกลํุมสาระ 
-สวนการเรียนรู๎กลํุมสาระ
การเรียนรู ๎
-การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต 
-การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอน 
-ห๎องสืบค๎น และ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-การนิเทศภายใน 
-ห๎องศูนย์อาเซียนศึกษา 

๑๓.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
๔.๐๐ 

 
       ๑.วิธีการพัฒนา  

   โรงเรียนวังงิว้วิทยาคมได๎มีจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีหลากหลายมุํงเน๎นให๎นักเรียนสามารถพัฒนาความรู๎
ได๎ด๎วยตนเองด าเนินโครงการและกิจกรรมหาความรู๎นอกช้ันเรียนจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน และนอกสถานศึกษา
โดยได๎มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนจากกิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระท่ีให๎ทุกกลํุมสาระการ
เรียนรู๎มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎พร๎อมตํอการศึกษา เชํน  ห๎องสมุดมีชีวิต  พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  ห๎องสืบค๎น 
และปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห๎องสาระการเรียนรู๎  สวนกลํุมสาระการเรียนรู ๎  ห๎องศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นต๎น เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียน และบุคคลภายนอกสถานศึกษาท่ีมีความสนใจพร๎อมท้ังให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํวม
กิจกรรมกับชุมชนหรือหนํวยงานอื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา เชํน การเข๎ารํวมกิจกรรมงานสักการะหลวงพํอเขียน
เย่ียมเยียนดงเจริญ เป็นต๎น 

สํวนการเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษานั้น โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน-
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให๎นักเรียนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายท๎องถิ่น พร๎อมท้ังการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน 
เชํนการศึกษาดูงาน การเข๎ารํวมประชุมสัมมนา เป็นต๎น 



๒๗ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

๒. ผลการพัฒนา 
    จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์เพื่อการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎นั้นสํงผลให๎ทุกกลํุมสาระทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎มีแหลํงเรียนรู๎ที่มีความพร๎อมให๎นักเรียนศึกษา
หาความรู๎ด๎วยตนเองจากการจัดกิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระท่ีให๎ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎มีการพฒันา
แหลํงเรียนรู๎ให๎พร๎อมตํอการศึกษาสํงผลให๎โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ มีอาคาร
สถานท่ีเหมาะสม รํมรื่น สะอาด ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ท าให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนด๎านอาคารสถานท่ี ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎พร๎อม และกิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา
ท าให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ที่เกี่ยวกับท๎องถิ่นของตนเอง ท้ังการแลกเปล่ียนข๎อมูลกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาใน
ท๎องถิ่นและเช่ือมโยงกับชุมชนหรือหนํวยงานอื่นๆภายนอกสถานศึกษา  
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
   สถานศึกษามีความต๎องการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา เชํนการจัดโครงการท่ีตอบสนองตํอในการพัฒนาดังกลําว 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข๎อง โดยการสํงเสริมบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถในด๎านตํางๆมาให๎ความรู๎ด๎านตํางๆให๎กับนักเรียน และ
บุคลากร เป็นต๎น พร๎อมท้ังหาทุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีพอเพียงแกํความต๎องการมากข้ึน  ท้ังจากหนํายงานต๎น
สังกัด  และหาทุนจากภายนอก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ
ตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

๔.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผ๎ูบริหาร
สถานศึกษา  
 

- โรงเรียนได๎ด าเนินการ
จัดท า  โครงการท่ีสํงเสริม
ให๎ผ๎ูเรียนบรรลุ เปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน๎นของสถานศึกษา 
- โลํประกาศเกียรติคุณ 
- ใบประกาศนียบัตร 
-  กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู๎บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง/ศูนย์การเรียนรู ๎

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของ
สถานศึกษา  

 
๕.๐๐ 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎น
ของสถานศึกษา  เชํน การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศูนย์การ
เรียนรู๎พอเพียง  กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และกิจกรรมคํานิยม ๑๒ ประการ เป็นต๎น 
  
 ๒. ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินการโครงการดังกลําว  สํงผลให๎โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได๎บรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนวงังิว้วิทยาคมควรจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎น
ของสถานศึกษาให๎เพิ่มมากกวํานี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม  
                     สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
 

ตัวบํงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล๎องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุรํองรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓.๐๐ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผ๎ูเรียน 

-  เพาะเห็ดนางฟูา 
-  ปลูกผักสวนครัว 
-  คํานิยม ๑๒ ประการ 
-  To be number one 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๓.๐๐ 

 
  

๑. วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนมีการด าเนินงานจัดท าโครงการ ตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

สํงเสริมให๎โรงเรียนระดับคุณภาพที่สูงขึ้น โดยมีโครงการ To be number one จัดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟูา  
ปลูกผักสวนครัว    และคํานิยม ๑๒ ประการ  เป็นต๎น 
 
๒. ผลการพัฒนา    

จากการด าเนินงานจัดท าโครงการดังกลําว สํงผลให๎โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม มีคุณภาพการเรียนการสอนท่ีดี 
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
   ๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนวงังิ้ววิทยาคมควรจัดกิจกรรม/โรงเรียน ตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสํงเสริมให๎โรงเรียนระดับคุณภาพที่สูงขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

                                                      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
   
 

ตอนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  
  ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมใช๎การส ารวจและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน
จากสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ เพื่อทบทวนพันธกิจ พัฒนากิจกรรม งาน 
โครงการตํางๆ อยํางตํอเนื่อง  โดยค านึงถึงความพร๎อมด๎านทรัพยากรบุคคล สถานท่ี ซึ่งมีอยูํจ ากัดมาก การใช๎
งบประมาณให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด พร๎อมท้ังมีการติดตาม ประเมินตนเองให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องและชุมชนทราบเป็นประจ า 
 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได๎ก าหนดมาตรฐานการศึกษาไว๎ ๑๕ มาตรฐาน  
ได๎ผลด าเนินการดังนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน                            ๖  มาตรฐาน ดีเย่ียม 
ด๎านการจัดการศึกษา                          ๖  มาตรฐาน ดีเย่ียม 
ด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎           ๑  มาตรฐาน ดีเย่ียม 
ด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา               ๑  มาตรฐาน ดีเย่ียม 
ด๎านมาตรการสํงเสริม                         ๑  มาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมบริหารจัดการศึกษาโดยเน๎นการปฏิรูปการเรียนรู๎แบบเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดคุณลักษณะเป็นคนดี  คนเกํง และมีความสุข  ใช๎หลักการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  เน๎นการมี
สํวนรํวมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องรํวมกันจัดการศึกษา  ยึดหลักการบริหารแบบผสมผสานระหวํางหลักธรรมาภิบาล  
หลักจิตวิทยาและหลักประชาธิปไตย  มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให๎โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผ๎ูปกครอง  
ชุมชน  และสาธารณชน 
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โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

๑. โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพของผ๎ูเรียน ๑. การสนับสนุนจากฝุายบริหารและ
บุคลากรในโรงเรียน 
๒. การมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎อง เชํน 
ผ๎ูปกครองและชุมชน 
๓. มีการจัดสรรงบประมาณอยําง
พอเพียงและชัดเจน 
๔. การด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมี
การก ากับติดตามอยํางเป็นระบบ 

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
๓. โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู๎และพัฒนาตนเอง
ของผ๎ูเรียน 
๔. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 
๕. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖. โครงการผ๎ูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 
๗. โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
หน๎าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการสถานศึกษา 
๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  2551 
๙. โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการ 
๑๐. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๑. โครงการสถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎
สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
๑๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  ท่ีก าหนดขึ้น 
๑๓. โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษา                                    
๑๔. โครงการพัฒนาความรู๎ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรของ
ผ๎ูเรียน 
๑๕. โครงการสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการท่ี
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
 ๑) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
  ๑) โรงเรียนได๎จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมอันพึงประสงค์อยํางชัดเจน โดย
จัดให๎นักเรียนได๎ยึดมั่นจงรักภักดีในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  โดยจัดกิจกรรมในพิธีหน๎าเสาธงทุกเช๎า เชํน 
ขับร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สวดมนต์ แผํเมตตา ทํองคํานิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนสํงเสริมการด าเนินกิจกรรม
ท่ีเน๎นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให๎นักเรียนสอบธรรมะสนามหลวงท่ีจัดขึ้นทุกปีการศึกษา และยัง
สํงเสริมให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เชํน วันเข๎าพรรษา  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเข๎าคําย
คุณธรรม และคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ให๎กับนักเรียนทุกระดับช้ัน จนประสบผลส าเร็จได๎รับรางวัลเหรียญทองใน
การประกวดการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ  นอกจากนั้นในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนได๎
สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผ๎ูเรียนด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด๎วย 
  ๒) โรงเรียนได๎จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดให๎มีกิจกรรมท่ีหลายหลาย เชํน 
การจัดสอนติวเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได๎จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ 
เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  เปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎พัฒนาผลงานเพื่อพัฒนาผลการเรียน การจัดกิจกรรมสํงเสริมการใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลํา
เรียนท้ังทางตรงและทางอ๎อม  การจัดกิจกรรมของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีรํวมกันติดตามแก๎ไข  และสํงเสริม
นักเรียนทางด๎านวิชาการ  แก๎ไขปัญหาการขาดเรียน  แก๎ไขปัญหาการพัฒนาทางอารมณ์ของผ๎ูเรียน ซึ่งกิจกรรม
ดังกลําวชํวยให๎นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓) โรงเรียนได๎จัดโครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการให๎กับผ๎ูเรียน เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ความสามารถของผ๎ูเรียนให๎เป็นที่ประจักษ์  สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านนาฏศิลป์ ฝึกซ๎อมทุกเย็นหลัง
เลิกเรียน  เพื่อเข๎ารํวมแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๖ ระดับเขตพื้นท่ี จนได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองในการแขํงขันร าวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  และเป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ีเข๎าแขํงขันระดับ
ภาคเหนือ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง อีกด๎วย 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรพัฒนาผ๎ูเรียนด๎านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในระดับท่ีสูงขึ้น เชํน ทักษะการคิดอยําง
วิจารณญาณ ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ 
  

 ๒. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนจัดการศึกษาแบบมีสํวนรํวม ใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการ  มีเครือขํายรํวมกันในการน าโรงเรียนสํูความเป็นเลิศด๎านคุณธรรมและจริยธรรม  
  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีการจัดองค์กร โครงสร๎าง และการบริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจร  ให๎
บรรลุเปูาหมายการศึกษา  มีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน  มีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลาย  มีการ
จัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน  โดยให๎มีคณะกรรมการ
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ด าเนินงานในฝุาย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รํวมประชุม วางแผน วางนโยบายให๎ท างานรํวมกัน  โดยได๎รับ
การสนับสนุนจากองค์กรตํางๆ ในชุมชน เชํน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารสํวนต าบลวังงิ้วใต๎ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ สถานีต ารวจภูธรดงเจริญ ในระหวํางการปฏิบัติงานตามโครงการ  กิจกรรมจะมีการ
ประเมินระหวํางการปฏิบัติงาน  และประเมินโครงการท่ีท าทุกครั้ง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการ
บริหารงาน ด าเนินการประชุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียเพื่อรํวมกันวางแผน  ด าเนินการ  และพัฒนาสถานศึกษา  มีการ
บริหารงานท่ีมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีกี่ตรวจสอบถํวงดุล 
  สถานศึกษามีความพร๎อมในทุกๆ ด๎านท่ีจะสํงเสริมและสนับสนุนให๎การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ ประกอบด๎วย ด๎านบุคลากร มีวุฒิการศึกษาตรงตามเอก สอนตรงตามรายวิชาและความถนัดได๎รับการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่องอยํางน๎อยคนละ ๓๐ ช่ัวโมงตํอปี จัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส าคัญ โดยสอดแทรกการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลํุมสาระ         การเรียนรู๎  การ
สํงเสริมให๎นักเรียนแสดงความสามารถในการคิด  จัดท าโครงงานท่ีสํงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยมีครูให๎
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก  มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนท่ีคอยให๎ค าแนะน า ดูแล ชํวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ปัญหาและสํงเสริมศักยภาพทางการเรียน 
  การจัดสภาพแวดล๎อม และบริการท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ เชํน 
การจัดสถานท่ีให๎สวยงาม ปลอดขยะ เสริมสร๎างอนามัยของนักเรียน  ดูแลระบบสาธารณูปโภคได๎ดี สะอาด และ
ปลอดภัยแกํนักเรียน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรน าผลข๎อมูลจากการติดตามด าเนินงานในโครงการและกิจกรรมตํางๆ มาเป็นข๎อมูลย๎อนกลับใน
การพัฒนาโรงเรียนสํูความเป็นสากล และตอบสนองความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง  พัฒนาระบบการบริหารโดยใช๎
ข๎อมูลสารสนเทศเป็นข๎อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
  ครูควรศึกษาความสอดคล๎องระหวํางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ของโรงเรียนกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับการเรียนเปล่ียน     การสอนของครู 
และครูควรปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบระดับชาติซึ่งผลการประเมินจะสะท๎อนความส าเร็จของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม 
 

 ๓. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีเป็นหลักสูตรนอกห๎องเรียนให๎กับผ๎ูเรียน เชํน กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คํายคุณธรรม  ซึ่งนอกจากผ๎ูเรียนจะได๎รับความรู๎ทางวิชาการ การอบรมด๎านคุณธรรมแล๎ว  ยัง
ท าให๎ผ๎ูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ฝึกทักษะการท างานรํวมกัน  และยัง
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎วิธีการแก๎ปัญหาจากสถานการณ์จริงได๎   

โรงเรียนยังจัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนในสะอาด  สวยงามนําอยูํ และปลอดภัยส าหรับ 
นักเรียนและบุคลากร  จัดห๎องเรียนให๎สะอาด  สวยงาม  และมีแสงสวํางเพียงพอเอื้อตํอการเรียนรู๎  จัดและปรับปรุง
พื้นท่ีและสถานท่ีให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เชํน สวนภาษาไทย  สวนคณิตศาสตร์  เป็นต๎น ปรับปรุงห๎อง
คอมพิวเตอร์ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่นักเรียนสามารถศึกษา สืบค๎นข๎อมูลได๎ด๎วยตนเอง  ปรับปรุงเครือขํายอินเตอร์เน็ต  
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สามารถกระจายสัญญาณได๎ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังโรงเรียน  มีแหลํงเรียนรู๎ท้ังในและนอกสถานศึกษาให๎ผ๎ูเรียนได๎ศึกษา
เรียนรู๎และแลกเปล่ียนประสบการณ์  มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให๎ผ๎ูเรียนได๎สืบค๎นข๎อมูลอยํางเพียงพอ  สถานศึกษามี
การสนับสนุนและใช๎แหลํงเรียนรู๎เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอยํางสูงสุด การจัดกิจกรรมสํงเสริมห๎องสมุดมีชีวิต  
กิจกรรมรักการอําน  เป็นผลท าให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดกิจกรรมห๎องมสมุดมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสํงเสริมผ๎ูเรียนในรูปแบบตํางๆ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสนใจ และเข๎ารํวมกิจกรรม  
และเข๎ารํวมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภายนอกด๎วยตนเอง  โดยผ๎ูปกครองเป็นผ๎ูควบคุมดูแล และให๎ความส าคัญกับการใช๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎มากขึ้น  เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร  และแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียนให๎บุคคลภายนอกรับรู๎และมีสํวน
รํวมในการพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ให๎มากขึ้นอยํางเป็นระบบ  สํงเสริมผ๎ูปกครองให๎มีสํวนรํวมใน
การเป็นวิทยากรท๎องถิ่น  และควรเสริมสร๎างสังคมการเรียนรู๎แบบออนไลน์ 
 

 ๔. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ “สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง” และได๎ด าเนินงานสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเปูามาย โดยด าเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนรักท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเอง  จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมสุขภาพพลานามัยของผ๎ูเรียน เชํน กีฬา
ภายในโรงเรียน  กีฬากลํุมโรงเรียน  โครงการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผ๎ูเรียน  กิจกรรมสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ  กิจกรรมค๎ุมครองผ๎ูบริโภค อีกท้ังยังปรับปรุงห๎องพยาบาลของโรงเรียน  และยังได๎รับการ
สนับสนุนจากหนํวยงานภายนอก ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนต าบลวังงิ้วใต๎ ในการจัดโครงการสุขภาพดีมีพลานามัย 
เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับโภชนาการท่ีเหมาะกับวัย  สํงเสริมและค๎ุมครองสุขภาพนักเรียน
ด๎านอาหารให๎ได๎รับประทานอาหารท่ีปลอดภัยได๎มาตรฐาน สํงเสริมการรักการออกก าลังกาย  จากโครงการและ
กิจกรรมดังกลําวข๎างต๎น  ท าให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจ าอ าเภอดงเจริญ และ
ได๎รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเต๎น Dance your fat off ระดับอ าเภอ  นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดโครงการ
และกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีวิถีชีวิตพอเพียง  โดยการจัดโครงการพัฒนาขับเคล่ือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสํูสถานศึกษาอยํางยั่งยืน เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง  อาทิเชํน การจัดท าบัญชีครัวเรือน เกษตรทฤษฎีใหมํ  การเพาะเห็ดนางฟูา  การท าปุ๋ย
หมัก  เป็นต๎น ซึ่งโครงการนี้ยังได๎รับการอนุเคราะห์วิทยากรภายนอกโรงเรียนจากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร 
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มาให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับผ๎ูเรียนอีกด๎วย  ผลสะท๎อนจากโครงการและกิจกรรม
ดังกลําวแล๎ว จึงท าให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี และมีวิถีชีวิตพอเพียง  มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมปัจจุบันได๎อยํางมีความสุข 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสํงเสริมเพื่อให๎ผ๎ูเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพท่ีดี และจัด
กิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง อยํางตํอเนื่อง  และให๎ผ๎ูปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
ผ๎ูเรียน เพื่อจะได๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
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 ๕. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนมีจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทาง                   
การปฏิรูปการศึกษา โดยเน๎นการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู๎พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพเพื่อก๎าวสํูความ
เป็นสากล เป็นคนดีและมีคุณธรรม จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลาย ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
การจัดสํงนักเรียนเข๎ารํวมแขํงขันทักษะทางวิชาการตํางๆ การเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา การจัดกิจกรรมคํายสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต เพื่อน าไปสํูคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข ซึ่งกิจกรรมตํางๆ มีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางมากมาย ทุกฝุายมีความพึงพอใจ โรงเรียนมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียนครบท้ัง ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ และสํงเสริมให๎มี
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนให๎มีคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น   
โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาขับเคล่ือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสํูสถานศึกษาอยํางยั่งยืน  มีการ
สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู๎ท้ัง ๘ กลํุมสาระ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ให๎กับผ๎ูเรียน โดยเน๎นการสร๎างแรงจูงใจนักเรียนให๎มีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ จัดการ
เรียนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  ออกแบบ
กิจกรรมเพิ่มเวลารู๎ ส่ือ แหลํงเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลตามหลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู๎”  มีการประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตํละคน   นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ด าเนินการจัดท าแผน       การจัดการเรียนรู๎บูรณาการเพศวิถี ศึกษาในทุกระดับช้ัน เพื่อตอบสนองนโยบายระดับ
จังหวัดพิจิตร ตามพระราชบัญญัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุํน พ.ศ. ๒๕๕๙  โรงเรียน
ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการชํวยเหลือนักเรียนออกกลางคัน ตามกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
ประจ าปี ๒๕๕๙  รวมถึงการดแูลนักเรียนท่ีออกจากระบบการศึกษา เพื่อให๎กลับสํูระบบการศึกษา เชํน ติดตามเด็ก
ออกกลางคัน ท่ีมีปัญหาด๎านการเรียน ด๎านสุขภาพ ด๎านครอบครัว โดยให๎ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับช้ันออกเยี่ยม
บ๎านนักเรียนให๎ครบถ๎วน ๑๐๐% 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ โดยบูรณาการให๎ครบท้ัง ๘ กลํุม
สาระการเรียนรู๎  และจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร๎างความสามารถด๎านการคิดสร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ  การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น สํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงาน ให๎นักเรี ยน
สามารถคิดแก๎ไขปัญหาได๎ด๎วยตนเอง โดยมีครูเป็นผ๎ูช้ีแนะและอ านวยความสะดวก 
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑. ผ๎ูปกครองสํวนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใสํให๎นักเรียนด๎านการเรียน ต๎องมีระเบียบวินัยการ
รับผิดชอบของนักเรียนรํวมกับโรงเรียน   

๒. ผ๎ูเรียนควรได๎รับการวัดผลท่ีหลากหลายด๎วยเครื่องมือท่ีมีหลายรูปแบบ เน๎นการปฏิบัติจริง  
เน๎นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรองและมีวิสัยทัศน์ความสามารถ
ในการส่ือสาร ปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎มากขึ้น การใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอก โรงเรียนอยํางค๎ุมคํา และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. ควรพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีความพากเพียรพยายาม  ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบตํอ                     
การท างาน และสามารถทางานจนส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  และผ๎ูเรียนควรได๎รับ                     
การปลูกฝังนิสัยด๎านอยูํอยํางพอเพียง ใฝุเรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน และ มีจิตสาธารณะมากขึ้น  

ด้านการจัดการศึกษา  
๑. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช๎หลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็น

ประจ าทุกปีการศึกษา สํงเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ติดตามผลและใช๎ผล พัฒนาผ๎ูเรียนอยํางเต็มศักยภาพ  
๒. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนอยํางเข๎มแข็ง  และท่ัวถึง รวมท้ัง สํงเสริม

การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผ๎ูเรียนให๎เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น  
๓. ควรพัฒนาการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง พัฒนาผ๎ูรับผิดชอบให๎มี 

ความรู๎และเข๎าใจระบบการประกันคุณภาพอยํางชัดเจน สร๎างความตระหนักให๎ครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม ก ากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น  

๔. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อน ามาใช๎ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจ๎างบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน  

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ๑. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับแหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน

การจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น  
๒. โรงเรียนควรสร๎างกิจกรรมเพื่อสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย  เชํน แหลํงเรียนรู๎

วัฒนธรรมพื้นบ๎าน ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การทํองเทียวเชิงการเรียนรู๎ เป็นต๎น   
๓. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎รู๎จักท๎องถิ่น รักท๎องถิ่น เรียนรู๎และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูํใน สังคมได๎

อยํางมีความสุข และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม  
๔. มีการวางแผนให๎นักเรียนทุกระดับช้ันได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบ  
๕. ควรสํงเสริมให๎มีการวิจัยแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  
๖. ส ารวจข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน  และจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ เพื่อสะดวกใน                 

การจัดการเรียนการสอน 
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ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสํงเสริมเพื่อให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพท่ีดี รัก

การออกก าลังกาย และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัย  พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวันของตนเอง 

ด้านมาตรการส่งเสริม  
  ๑. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ท่ีเสริมสร๎างความสามารถด๎านการคิด  

สร๎างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น สํงเสริม
การเรียนรู๎แบบโครงงาน  

๒. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ ในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  
๓. โรงเรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎มีคําเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น  

ผํานเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑. ผ๎ูปกครองสํวนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใสํให๎นักเรียนด๎านการเรียน ต๎องมี ระเบียบวินัย การ
รับผิดชอบของนักเรียนรํวมกับโรงเรียน  

๒. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ เพื่อจะ
ได๎น าผลการประเมินไปพัฒนาผ๎ูเรียนตํอไป  

๓. ศึกษานิเทศก์ ควรมาชํวยเหลือโรงเรียน นิเทศติดตามเป็นระยะ  
ด้านการจัดการศึกษา  
  ๑. การจัดอบรมให๎ความรู๎ครูในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎  ทักษะกระบวนการคิดสํูการปฏิบัติจริงใน

ช้ันเรียน และองค์ความรู๎ใหมํๆ ในศตวรรษที่ ๒๑  ท่ีจะเป็นประโยชน์กับครูผ๎ูสอน 
   ๒. ด๎านงบประมาณ โรงเรียนต๎องการงบประมาณเพิ่มเติมในการน ามาบริหารจัดการในด๎าน  
ตํางๆ ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๓. ด๎านทุนการศึกษาของนักเรียน นักเรียนสํวนใหญํยังขาดแคลนทุนการศึกษา เนื่องจากผ๎ูปกครอง
สํวนใหญํมีรายได๎น๎อย ต๎องไปทางานตํางจังหวัดไมํได๎พักอยูํกับนักเรียน 
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