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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

  ช่ือโรงเรียน วังงิ้ววิทยาคม  ท่ีต้ังเลขท่ี ๒๒  หมู่  ๕ ต าบลวังงิ้วใต้  อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๑ โทร. ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙ โทรสาร ๐๕๖-๙๐๔๔๕๙            
e-mail  wangwit.school@gmail.com  website  www.wangwit.ac.th    เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   มีเนื้อท่ี  ๒๘ ไร่  ๖๗  ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ ๑๐  หมู่บ้าน  ได้แก่  ท่าเรือ      
ไดล าพอน  บ้านใหม่สุขเกษม  วังงิ้ว  วังเรือน  วังกระทะ  บ้านใหม่วังเรือน วังน้ าใส วังเรือนพัฒนา บ้านประดู่ต่อ 
   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพุก  (มัธยม)  ต าบลห้วยพุก  อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร  มาอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดวังงิ้ว  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมี นายสุทธิพงษ์   บุญกล้า        
เป็นผู้บริหาร   และมีนายทิว  มนูญธรรม  เป็นผู้ดูแลสาขา  ปีพ.ศ.  ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก , ข , ค  เป็นจ านวนเงิน  ๑๑  ล้านบาท  แต่ยังหาท่ีในการก่อสร้างไม่ได้  ดังนั้น  นายส าอางค์   
แตงเล็ก  ต าแหน่งก านันประจ าต าบลวังงิ้วในขณะนั้น  ได้ประชุมก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และชุมชน  เพื่อจัดหาสถาน
ท่ีต้ังโรงเรียนมัธยม  มติท่ีประชุมเห็นในการ  น าท่ีสาธารณประโยชน์  จ านวน  ๑๕  ไร่  ๓  งาน  ๔๖  ตารางวา    
อยู่ในความดูแลของสภาต าบลวังงิ้ว  และยินดีให้ใช้จัดต้ังสถานท่ีโรงเรียนได้  ในทางจัดต้ังมีพื้นท่ีไม่เพียงพอจึงขอท่ี  
นางมะยม  สุวรรณทองจ านวน  ๑  ไร่  ให้กับทางราชการเพื่อโรงเรียน  เมื่อวันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๕ 

 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้สถาปนาจัดต้ังเมื่อวันท่ี  ๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่ไปกับความรู้  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เข้าสู่
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้องของชาวพุทธ   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้จัด
โครงการหลายอย่างเพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการให้ยืมเป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ  หลายอย่าง  เช่น  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกต้ัง ฯลฯ  และโรงเรียน  
ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากชุมชน  เช่น  เมือ่จัดกิจกรรมต่างๆ  จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  เช่น  การบริจาค
เงินและส่ิงของ  หรือผู้ปกครองท าอาหารมาให้โรงเรียนเพื่อไปแจกนักเรียน  
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๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 
    

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๑. นายภิญโญ   ขาวพราย ๔๒ ๑๓ คศ. ๓ โท การบริหาร - ๗๘ 
๒. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค ์ ๕๓ ๒๗ คศ. ๓ ตรี คหกรรม การงาน ๑-๖ ๔๒ 
๓. นายวัชระ         สุขเกษม ๔๗ ๒๓ คศ. ๓ ตรี เกษตรศาสตร์ การงาน ๑-๓ 20 
๔. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลศิ ๔๖ ๒๓ คศ. ๒ ตรี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ม.๑ 

ฟิสิกส์๔-๖ 
๔๔ 

๕. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์ ๓๕ ๑๒ คศ. ๒ โท วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี ม.๔-๖ 
IS 

๖๖ 

๖. นางภัสวรรณ   กันนา ๓๙ ๘ คศ. ๑ ตรี ดนตรีศึกษา ศิลปะ/ดนตรี ๑-๖ 
หน้าที่พลเมือง ๒-๓ 

๕๔ 

๗. นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์ ๔๑ ๗ คศ. ๑ ตรี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
ชีววิทยาม.๔-๖ 

๕๔ 

๘. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม ๓๘ ๗ คศ. ๑ ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย ๑-๖ ๓๐ 
๙. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม ๓๔ ๘ คศ. ๑ ตรี สถิติ คณิตศาสตร์ ๓-๖ ๑๐๒ 

๑๐. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ๓๑ ๖ คศ. ๑ โท หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ ๑-๖ 
IS 
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๑๑. ว่าท่ีรต.ทศพร  จันทวงษ์สิงห์ ๓๖ ๒ คศ. ๑ ตรี พลศึกษา สุขศึกษา ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๔-๕ 

๕๔ 

๑๒. นางภาวิณี   บัวพันธ์ ๒๘ ๒ คศ. ๑ ตรี นิติศาสตร์ สังคม ๑-๖ 
ประวัติศาสตร์ ๑-๓ 

๖๘ 

๑๓. นายเอกชัย  ศิลป์วัลย์ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ตรี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ ๑-๖ ๒๐ 

๑๔. นางสาวชนิดา   สินค้า ๒๘ - พนักการ
ราชการ 

ตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑-๒ 
วิทยาศาสตร์ ม.๒ 

36 

๑๕. นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์ ๒๘ - ครูอัตราจ้าง ตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๖
ประวัติศาสตร์ ๑-๒ 

๒ 
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๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๑๒๓  คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑ ๑๗ ๑๕ ๓๒ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๓ ๑๐ ๒๓ ๒๓ 

รวม ๓ ๔๔ ๓๘ ๘๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๖ ๔ ๑๐ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๗ ๖ ๑๓ ๑๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๖ ๑๒ ๑๘ ๑๘ 

รวม ๓ ๑๙ ๒๒ ๔๑  
รวมทั้งหมด ๖ ๖๓ ๖๐ ๑๒๓  

  

  

วิสัยทัศน์ 
 

โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทย 
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่ความเป็นสากล 
 

พันธกิจ 
 

๑.  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
๒.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน สู่ความเป็นสากล 
 

เป้าหมาย 
 

๑.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน 
๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตาม  
     มาตรฐานวิชาชีพ 
๓.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๔.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.  ครูและนักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และพัฒนานักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ระดบัคณุภาพ:  ด ี
   1. กระบวนการพฒันา 
    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  จัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆท่ีหลากหลายท้ังแบบให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องและเขียนคล่องในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค
และวิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพ  ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเน้นการใช้
ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  นอกจากนี้  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม ศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการ
แกไขปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครู จัดท าแผน          
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถาม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และรู้เท่าทันส่ือและส่ิงไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน    
จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน 
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญา
ในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความสนใจของผู้เรียน เช่น การร้อยพวงมาลัย 
กระทงใบตอง กีฬาตามความถนัด เป็นต้น  สถานศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมร่วมประเพณีทาง 
ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมทอดผ้าปุาเพื่อการศึกษา กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน การคัดกรองนักเรียน ตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว  เพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการจัด
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กิจกรรมการเลือกต้ังประธานสภา นักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตามสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา เพื่อท าความดี โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม BIG Cleaning Day ใน โรงเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ี
หลากหลาย โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมวันคริสต์มาส อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม กีฬาภายใน กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานศึกษา กิจกรรมอบรมการปูองกันยาเสพติดและโรค
เอดส์  
   ๒. ผลการด าเนินงาน 
   ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถเขียน
ส่ือสารได้ดี รู้ จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก แสดง         
ความคิดเห็นแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองและวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ และตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของส่ิงเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของ สถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีความภูมิใจในท้องถิ่น และมีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่
ให้กับคนท่ีสนใจได้รับทราบได้ นอกจากนั้นยังท าให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคม บนความแตกต่าง
ท่ีหลากหลายอย่างมีความสุขและยังท าให้ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม รู้จักวางตนให้อยู่
ในสังคมได้ ปูองกันตนเองจากปัญหา ภัยต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดี และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน มีความสุข และพร้อมท่ี
จะให้ส่ิงท่ีดีต่อสังคมได้ 
   ๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน โดยจัด
ให้นักเรียนได้ยึดมั่นจงรักภักดีในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  โดยจัดกิจกรรมในพิธีหน้าเสาธงทุกเช้า เช่น ขับ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สวดมนต์ แผ่เมตตา ท่องค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมท่ี
เน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมยอดนักค้นคว้าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา อีกท้ังสนับสนุนให้นักเรียนสอบธรรมะ
สนามหลวงท่ีจัดขึ้นทุกปีการศึกษา และยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วัน
เข้าพรรษา  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน จน
ประสบผลส าเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  
นอกจากนั้น  ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนได้สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย  โรงเรียนได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดให้มี
กิจกรรมท่ีหลายหลาย เช่น การจัดสอนติวเสริมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลายตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานเพื่อพัฒนาผลการเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  การจัดกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
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ร่วมกันติดตามแก้ไข  และส่งเสริมนักเรียนทางด้านวิชาการ  แก้ไขปัญหาการขาดเรียน  แก้ไขปัญหาการพัฒนาทาง
อารมณ์ของผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้
จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนให้เป็นท่ี
ประจักษ์  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ฝึกซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียน  เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ระดับเขตพื้นท่ี จนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งผลให้เป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ีเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
และได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขันระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองอีกด้วย 
   ๔. จุดควรพัฒนา 
   ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาการใช้สมาร์ทโฟนหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง พัฒนาทักษะ           
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับขั้น ม.๑ - ม.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย  ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย  อีกท้ังควรพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
   ๑. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา     
มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา              
มีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละฝุาย 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม วางแผน วางนโยบายให้ท างานร่วมกัน ระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร      
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ สถานีต ารรวจภูธรดงเจริญ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมจะมีการประเมินระหว่าง   
การปฏิบัติงาน  และประเมินโครงการท่ีท าทุกครั้ง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน ด าเนินการ
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันวางแผน  ด าเนินการ  และพัฒนาสถานศึกษา  มีการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีการตรวจสอบถ่วงดุล มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
ท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
    



๗ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

   ๒. ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ปรับโครงสร้างการบริหารงาน มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน       
การร่วมวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมและยึดหลัก  
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่ งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา       
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
   ๓. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตาม จัดให้มีการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  จัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ท้ังด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เป็นรูปธรรม  น าข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้ปกครอง ภาคี ๔ ฝุาย เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มาปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนา  เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียนผ่านส่ือต่างๆ และน าข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน  ควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน ให้ต่อเนื่องและ
หลากหลายวิธีการ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ : ดี  
   ๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนิน
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
แผนการจัดการเรียนรู้และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีการศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน           
วังงิ้ววิทยาคมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยบูรณาการกับสาระท้องถิ่น 
เศรษฐกิจพอเพียง และอาเซียนในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาและรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ด าเนินการ
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมติว
เข้มสอนซ่อมเสริม ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปองค์ความรู้ ไ ด้ด้วยตนเอง เน้นทักษะ 
กระบวนการคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต่ใข้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงาน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1 – IS3)     
ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ จัดแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน มีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิ นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ ส่ือและนวัตกรรม วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่อมเสริม
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครูจัดท างานวิจัยในขั้นเรียน จัดท าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงานผลการ
พัฒนาตนเอง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้แล้วโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร 

มีวุฒิการศึกษาตรงตามเอก สอนตรงตามรายวิชาและความถนัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยคนละ ๓๐ 
ช่ัวโมงต่อปี จัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสอดแทรกการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถในการคิด  
จัดท าโครงงานท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยมีครูให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก  มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีคอยให้ค าแนะน า ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาและส่งเสริมศักยภาพทางการเรียน การจัดการเรียน
การสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
“งานสักการะหลวงพ่อเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ” สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ งานวัดและ
ประเมินผลได้ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดภารกิจต่างๆ ของงานวัดและประเมินผล พร้อมท้ังก าหนดปฏิทินปฏิบัติการ
งานวัดและประเมินผลของโรงเรียน มีการก ากับติดตามให้การวัดและประเมินผลด าเนินไปตามปฏิทินท่ีก าหนด 
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พร้อมท้ังมีการตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  การสอบระหว่างภาค       
การสอบปลายภาค มีการก ากับติดตามให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการและวิธีการ อย่างหลากหลายในการประเมิน
ผู้เรียน มีการประเมินตามสภาพจริง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด  การสอบข้อสอบกลางน าผล
จากการสอบข้อสอบกลางไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนในรายวิชาหลัก และน าผลการสอบไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
  ๓. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด        
ได้ปฏิบัติจริง  ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอก
ห้องเรียน  ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน ท่ีผ่านการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการภายในโรงเรียน ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

๔. จุดควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เช้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น และควร

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดบัคณุภาพ : ด ี
   1. กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการ
และบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ี
เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               
๕) ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา        
๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน 
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูบุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของ    
ทุกฝุาย โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 



๑๐ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

  ๒. ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น 

ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี   และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี       
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  3. จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยยึดหลักการ ๓ 

ประการ คือ ๑) การกระจายอ านาจ ๒) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน และ ๓) การแสดงภาระ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับมีกระบวนการด าเนินการท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ๓ ขั้น คือ    
๑)การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          
๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เน้นการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกัน 

  4. จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  และควรจัดให้มี
การประเมินความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 

สรุปผลการประเมนิในภาพรวม  
      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 3 ดี 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมใช้การส ารวจและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
จากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ เพื่อทบทวนพันธกิจ พัฒนากิจกรรมและงาน 
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยค านึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล สถานท่ี ซึ่งมีอยู่จ ากัดมาก การใช้
งบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมท้ังมีการติดตาม ประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนทราบเป็นประจ า 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาไว้ ๔ มาตรฐาน  
ได้ผลด าเนินการดังนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                             ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดี 

 



๑๑ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดการศึกษา  ยึดหลักการบริหารแบบผสมผสานระหว่างหลักธรรมาภิบาล  
หลักจิตวิทยาและหลักประชาธิปไตย  มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  
ชุมชน  และสาธารณชน 

โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน                             ๑. การสนับสนุนจากฝุายบริหารและบุคลากรใน
โรงเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง
และชุมชน 
๓. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียงและ
ชัดเจน 
๔. การด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีการก ากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  

ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ       
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล         
การประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรี ยนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

1. สรุปผล 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

1. จุดเด่น 2. จุดควรพัฒนา 
      ● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถ
เขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น  
2) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร 
และมีวิ สัยทัศน์ ท่ี ดีในการบริหารงาน  สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างาน  และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น   
การประชุมแบบมี ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง       
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิ สัยทัศน์   พั นธกิจ เปูาหมายท่ี ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา    

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน 
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

      ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1–ม.6 
ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สม เห ตุสมผล  และมี ทั กษะ ในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๑–ม.6 
ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
      ● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม   โดย
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาด
การติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นราย
คน 

 
 
2. แนวทางการพัฒนา 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้

และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
3. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
2) การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
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ส่วนที่ ๔ 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
คณะผู้จัดท า และค าสั่งโรงเรียนวังงิ้ววทิยาคม 
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                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

คณะผู้จัดท า 
 
 

ทีป่รกึษา 
 

 ๑. นายภิญโญ ขาวพราย ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 ๒.  นายมงคล พุกเป่ียม ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

คณะท างาน 
 

 ๑. นางภัสวรรณ   กันนา   คณะท างาน  
 ๒. นางสาวปริศนา อุ่ยอู่ทิพย์   คณะท างาน 
 ๓. นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  คณะท างาน 
 ๔.  นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์   คณะท างาน 
 ๕.  นางภาวิณี บัวพันธ ์   คณะท างาน 
 ๖.  นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค ์   คณะท างาน 
 ๗.  นายวัชระ สุขเกษม   คณะท างาน 
 ๘.  นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ   คณะท างาน 
 ๙.  นางสาวสุกัญญา จ านงพรม   คณะท างาน 
 ๑๐.นางสาวจิราพร สินเอี่ยม                                 คณะท างาน 
 ๑๑.ว่าท่ีร.ต.ทศพร จันทวงษ์สิงห์   คณะท างาน 
        ๑๒.นายเอกชัย         ศิลป์วัลย์                            คณะท างาน 
        ๑๓.นางสาวชนิดา         สินค้า                   คณะท างาน 
        ๑๔.นายพีรพงศ์         บัวพันธ์          คณะท างาน 
        ๑๕.นางจุฑามาศ         น้อยใจ          คณะท างาน 
        ๑๖.นางสาวสุนันทา        เขียนทิม          คณะท างาน 
        ๑๗.นางสาวอังค์วรา       แสนสี          คณะท างาน 
        ๑๘.นายวิทยา              ซาสอนตา          คณะท างาน 
        ๑๙.นางสาววีรยา          รอดข า          คณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ท่ี ๐๕๐ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
----------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วย
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖    และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงแต่งต้ังบุคคลต่อนี้เป็นคณะกรรมการฯ ดังนี ้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

๑. นายภิญโญ               ขาวพราย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธาน  
๒. นายมงคล  พุกเป่ียม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    กรรมการ 
๓. นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค ์ ครู    กรรมการ 
๔. นายสมาน  ทับเถื่อน เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
๕. นางสาวสุนันทา เขียนทิม  ประธานสภานักเรียน  กรรมการ 
๖. นางภัสวรรณ   กันนา  ครู    กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้าท่ี ให้ค าแนะน า ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวบรวม และ จัดท าเอกสารใน
แต่ละมาตรฐาน 

๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑. นายภิญโญ    ขาวพราย   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธาน  
๒. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์   ครู      กรรมการ 
๓. นายวัชระ สุขเกษม   ครู    กรรมการ 
๔. นางสาวปริศนา  อุย่อู่ทิพย์  ครู    กรรมการ 
๕. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  ครู    กรรมการ 
๖. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ  ครู    กรรมการ 
๗. นายกิตติวัฒน ์  พุ่มพฤกษ์  ครู    กรรมการ 
๘. นางภาวิณี       บัวพันธ์  ครู    กรรมการ 
๙. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  ครู    กรรมการ 
๑๐.ว่าท่ีรต.ทศพร   จันทวงษ์สิงห์  ครู    กรรมการ 
๑๑.นายเอกชัย   ศิลป์วัลย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.นางสาวชนิดา   สินค้า  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๓. นายพีรพงศ์   บัวพันธ ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



๑๙ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

๑๔. นางภัสวรรณ   กันนา  ครู   กรรมการและเลขานุการ  
๑๕. นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครู            ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี รวบรวม และ จัดท าเอกสารในแต่ละมาตรฐาน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัด 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์               หัวหน้ามาตรฐาน            
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์     หัวหน้ามาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    นางอรุณรักษ์   เนียมสวรรค ์     หัวหน้ามาตรฐาน   
          มาตรฐานท่ี  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   

 นางภัสวรรณ   กันนา      หัวหน้ามาตรฐาน  
มีหน้าท่ี รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดท าเป็น แฟ้มข้อมูลพร้อม

ท้ังรายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งช้ี 
 

  ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
และเกิดผลดีแก่ทางราชการและสถานศึกษาสืบไป  

 
ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 

                 (นายภิญโญ    ขาวพราย) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข. 

ประมวลภาพกิจกรรม  และผลงานดีเด่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม ได้เป็นตัวแทนแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 – ม.3 
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 ระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2560 



๒๒ 
 

                                       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม  ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมยอดนักค้นคว้า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 


