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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

Self-Assessment Report : SAR 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวงัง้ิววิทยาคม 
ต าบลวงัง้ิวใต ้ อ าเภอดงเจรญิ  จงัหวดัพิจิตร 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิจิตร 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ต าบลวังงิ้วใต้                     
อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งท่ี ๒/๒๕๖3 เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖3  และให้
น าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
 
                                             ลงช่ือ 

        ( นายสมศักดิ์   จันทรคณา ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       โรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัด 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561  โดยโรงเรียนได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต           
ซึ่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี                  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน               
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ปีการศึกษา 
2563 ฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานท่ีจัดท าขึ้นนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบ                      
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า  บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาได้ 
 

                                      

(นายธนพล   ฉ่ าเพียร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

สารบัญ 

 
                                                                                                  หน้า 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา         ก 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐาน          2 

๑.ข้อมูลท่ัวไป                 ๒                   
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                  ๒ 

 ๓. ข้อมูลนักเรียน                   ๓ 
 ๔. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     ๔   
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       6 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                  ๖ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                ๑3 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             ๑๕ 
 

คณะผู้จัดท า          17 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา    18 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

บทสรปุของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1                 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 126 คน  ครูผู้สอน 12 คน จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                      
(Self– Assessment Report : SAR) ประจ าปปีีการศึกษา 2563 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ                 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน                  
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา (O-NET) ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย
ระดับชาติทุกรายวิชา  แต่เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) เพิ่มขึ้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึนทุกรายวิชา  ท้ังนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีการสอนงานอาชีพให้กับนักเรียน  ส าหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีสุข
ภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ท่ีถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียน โดยค านึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน ผู้บริหา ร
สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดสอนรายวิชา
เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียน  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรม/
โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน อาทิ การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  การส่งเสริมทางด้านทักษะและพัฒนา
ความสามารถในการคิด ความสามารถด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถ
ทางด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมยังส่งเสริมนักเรียนในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  ได้มอบนโยบายห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ก 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

ประสงค์ตามหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ได้แก่ การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม การ
ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน/อ าเภอดงเจริญ 
  แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ควรพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 
ให้กับนักเรียนเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกรายวิชา  พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
เรียนสามารถส่ือสารได้จริงท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   พัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้
สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารต้องก ากับ
ติดตามการด าเนินงานทุกระยะ   และพัฒนาทักษะ Digital Literacy ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และน าไปสร้างนวัตกรรมของตนเองได้    

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาในโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา                   
โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวังงิ้ว
วิทยาคม  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้   โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  ตอบสนองวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  งานพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น  ควรพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนทุกจุด ควรก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน   
การบริหารงานทุกกลุ่มงานเพื่อติดตามการด าเนินงานทุกระยะ   รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ง่าย สะดวก 
ชัดเจนต่อการน ามาใช้ และเผยแพร่การด าเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชนทราบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ปฏิบัติจริง (Active Learning)  ให้ผู้เรียน
สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะ กระบวนการคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต่ใข้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผล
ท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือการสอน
ท่ีทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก 
กับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้      
อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา  บูรณาการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :Active Learning  
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สะเต็มศึกษา ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  
ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้
นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็น
ผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมี
ขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป   

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น  ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุก
รายวิชา และท าอย่างจริงจังต่อเนื่อง  ควรพัฒนารูปแบบการสอน/รูปแบบการเรียนรู้/เทคนิค/วิธีสอน แบบใหม่ๆ ท่ี
สามารถเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ได้  พัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Leaning Community: PLC) อย่างเป็นรูปธรรม  ส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ให้กับนักเรียน ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของนักเรียน โดยเช่ือมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน โดยการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกรายวิชา   อีกท้ัง               
การออกแบบเครื่องวัดผลประเมินผล ยังขาดบางตัวช้ีวัด ความหลากหลาย ยังขาดความเช่ือมั่น เท่ียงตรงในการวัด
และประเมินผล  นอกจากนี้ครูควรจัดท า ID Plan เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาตนเอง และน าไปสู่การพัฒนา
นักเรียนต่อไป 
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  ส่วนที่  ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

     -  ข้อมูลท่ัวไป  
     -   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     -   ข้อมูลนักเรียน 
     -   ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

๑.๑ 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   เนื้อท่ี  ๒๘ ไร่  ๖๗  ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ๑๐  หมู่บ้าน ได้แก่  ท่าเรือ                      
ไดล าพอน  บ้านใหม่สุขเกษม  วังงิ้ว  วังเรือน  วังกระทะ  บ้านใหม่วังเรือน วังน้ าใส วังเรือนพัฒนา บ้านประดู่ต่อ 
  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้สถาปนาจัดต้ังเมื่อวันท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๓๖   เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  คู่ไปกับความรู้  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เข้าสู่โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้องของชาวพุทธ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้จัดโครงการ
หลายอย่างเพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการให้ยืมเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ  หลายอย่าง  เช่น  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกต้ัง ฯลฯ  และโรงเรียนก็ได้รับ
ความเอื้อเฟื้อจากชุมชน  เช่น  เมื่อจัดกิจกรรมต่างๆ  จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  เช่น  การบริจาคเงิน
และส่ิงของ  หรือผู้ปกครองท าอาหารมาให้โรงเรียนเพื่อไปแจกนักเรียน 
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖3 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑4  คน ๑ ๑1 ๑ ๑ 

  
 

๗%

๗๙%

๗%

๗%

แผนภูมแิสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา 
ปีการศกึษา ๒๕๖๓

ผูบ้ริหาร

ครูผูส้อน

ครูอัตราจา้ง

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

mailto:wangwit.school@gmail.com
http://www.wangwit.ac.th/
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน  

   จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖3  รวม   ๑26  คน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ 16 8 24 24 : ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑8 6 24 24 : ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑1 21 32 32 : ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 11 12 23 23 : ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๔ 8 ๑2 ๑2 : ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๔ 7 11 11 : ๑ 

รวมทั้งหมด ๖ ๖4 62 ๑26 ๒1: ๑ 
 

 

 

  

 

 

 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖

แผนภมูแิสดงจ านวนนกัเรียนแยกชายและหญิง
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศกึษา ๒๕๖๓

ชาย หญิง
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

ข้อมูลการใช้นักเรียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3   

 ๑.๖.๑  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
                   ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

  

 ๑.๖.๒  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

๑๐๐

๘๐

๙๐

๘๕

๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐

หอ้งฟิสิกส์

หอ้งเคมี

หอ้งวิทยาศาสตร์

หอ้งดนตรี

หอ้งการงานอาชีพ

หอ้งแนะแนว

หอ้งคอมพิวเตอร์

หอ้งอาเซียน

หอ้งสมดุ
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  ส่วนที่  ๒ :  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

    -   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
        ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 
    -   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
        ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 
    -   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
        ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

ระดบัคณุภาพ:  ดีเลศิ 

๑. ผลการด าเนนิงาน 
    โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมมีการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่อง
และเขียนคล่องในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง  
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิคและวิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพ  ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน    นอกจากนี้  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม ศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี  
การจัดการเรียนรู้ท้ังแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ ไขปัญหา
เป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน และรู้เท่าทันส่ือและส่ิงไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับนักเรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความสนใจของผู้เรียน เช่น การปลูกผักสวนครัว การประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ  
เป็นต้น  สถานศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยจัดท า
โครงการ/กิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมร่วมประเพณีทาง ศาสนา กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเย่ียม
บ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดในโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภา นักเรียน 
ส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตามสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม โดยจัดท าโครงการ/
กิจกรรม จิตอาสา เพื่อท าความดี โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม BIG Cleaning Day ใน โรงเรียนภาคเรียน
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ละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
วันคริสต์มาส อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
กีฬาภายใน กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา กิจกรรมอบรมการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ส่วนในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือ
และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ และตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือก
รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคน
ละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของ สถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีความภูมิใจในท้องถิ่น และมีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้กับคนท่ี
สนใจได้รับทราบได้ นอกจากนั้นยังท าให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคม บนความแตกต่างท่ี
หลากหลายอย่างมีความสุขและยังท าให้ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตทางสังคม รู้จักวางตนให้อยู่ใน
สังคมได้ ป้องกันตนเองจากปัญหา ภัยต่างๆรอบตัวได้เป็นอย่างดี และมีจิตใจท่ีอ่อนโยน มีความสุข และพร้อมท่ีจะ
ให้ส่ิงท่ีดีต่อสังคมได้ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์อย่าง
ชัดเจน โดยจัดให้นักเรียนได้ยึดมั่นจงรักภักดีในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  โดยจัดกิจกรรมในพิธีหน้าเสาธง
ทุกเช้า เช่น ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สวดมนต์ แผ่เมตตา ท่องค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน  นอกจากนั้น  ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนได้
สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย  
โรงเรียนได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมท่ีหลายหลาย เช่น การจัดสอนติวเสริม
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานเพื่อพัฒนาผลการเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่า
เรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  การจัดกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีร่วมกันติดตามแก้ไข  และส่งเสริม
นักเรียนทางด้านวิชาการ  แก้ไขปัญหาการขาดเรียน  แก้ไขปัญหาการพัฒนาทางอารมณ์ของผู้เรียน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวช่วยให้นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์  
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

80.00

83.00

68.00

80.00

75.00

89.00

92.00

70.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ

  ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖3 

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  แสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้รับ ๒ ขึ้นไป                                            
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

                         จ านวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 80 
คณิตศาสตร์ 83 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68 
สังคมศึกษา 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 75 
ศิลปะ 89 
การงานอาชีพ 92 
ภาษาอังกฤษ 70 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๒ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

 ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.91 21.25 ๒8.96 ๒๘.36 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.23 ๒3.71 ๒8.73 ๓1.67 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 55.18 ๒5.82 ๓๐.17 ๓4.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 ๒5.46 29.89 ๓4.38 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖.๙๑

๒๑.๒๕

๒๘.๙๖ ๒๘.๓๖

๕๑.๒๓

๒๓.๗๑
๒๘.๗๓

๓๑.๖๗

๕๕.๑๘

๒๕.๘๒
๓๐.๑๗

๓๔.๑๔

๕๔.๒๙

๒๕.๔๖
๒๙.๘๙

๓๔.๓๘

ภาษาไทย คณิตสาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓6.95 23.58 ๒9.46 ๒4.66 35.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.15 22.73 30.32 ๒6.18 33.77 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 45.22 26.33 33.04 ๒9.73 36.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 ๒๙.94 35.93 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖.๙๕

๒๓.๕๘

๒๙.๔๖

๒๔.๖๖

๓๕.๔๕

๔๑.๑๕

๒๒.๗๓

๓๐.๓๒

๒๖.๑๘

๓๓.๗๗

๔๕.๒๒

๒๖.๓๓

๓๓.๐๔

๒๙.๗๓

๓๖.๓๒

๔๔.๓๖

๒๖.๐๔

๓๒.๖๘
๒๙.๙๔

๓๕.๙๓

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

48.78

28.17

18.78

29.07

46.91

28.36

21.25

28.96

-1.87

0.19 2.47

-0.11

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 25623 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา

 ๒)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖3 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 48.78 46.91 -1.87 
ภาษาอังกฤษ 28.17 28.36 0.19 
คณิตศาสตร์ 18.78 21.25 2.47 
วิทยาศาสตร์ 29.07 28.96 -0.11 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

34.25
31.5

20.63
19.17

23.58

36.95
35.45

24.66 23.58

29.46

2.7 3.95 4.03 4.41
5.88

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 34.25 36.95 2.70 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.50 35.45 3.95 
ภาษาอังกฤษ 20.63 24.66 4.03 
คณิตศาสตร์ 19.17 23.58 4.41 
วิทยาศาสตร์ 23.58 29.46 5.88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

๒. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
    2.1 การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
    2.2 การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนสามารถส่ือสารได้จริง 
    2.3 การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    2.4 การพัฒนาทักษะ Digital Literacy ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 

   ๑.  ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา    
มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา              
มีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม วางแผน วางนโยบายให้ท างานร่วมกัน ระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร      
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังงิ้วใต้ สถานีต ารรวจภูธรดงเจริญ ในระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมจะมี
การประเมินระหว่างการปฏิบัติงาน  และประเมินโครงการท่ีท าทุกครั้ง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน                    
การบริหารงาน ด าเนินการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันวางแผนด าเนินการ  และพัฒนาสถานศึกษา                           
มีการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีการตรวจสอบถ่วงดุล มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน  นอกจากนี้โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้สนับสนุน/ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย                   
น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยึดหลัก  ธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

๑๐๐%

จ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

มากกวา่ ๒ ครัง้/ภาคเรียน ๒ ครัง้/ภาคเรียน ๑ ครัง้/ภาคเรียน ยงัไม่เคยไดร้บัการพฒันา

๗๕%

๒๐%

๕% ๐%

จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ไม่ได้มีส่วนร่วม

๘๕%

๑๕%

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม                               
และประเมินผลจากผู้บริหารสถานศึกษา

มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๒ ครั้ง/ภาคเรียน

ประเด็น ผลการประเมิน 

การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

   

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
การวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหาทรัพยากร 

 

 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ จากหน่วยงานต้นสังกัดและจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังงิ้วใต้ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังงิ้วใต้ มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 
 

    



15 
 

                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

   ๒. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
    2.1 โรงเรียนควรพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน  
    2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารงานทุกกลุ่มงาน
เพื่อติดตามการด าเนินงานทุกระยะ 
    2.3 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน 
    2.4 โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนทุกจุด  
    2.5 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    2.6 พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน ง่าย สะดวก ชัดเจนต่อการน ามาใช้ 
    2.7 เผยแพร่การด าเนินงานของสถานศึกษาสู่สาธารณชน 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

   ๑.  ผลการด าเนนิงาน 

 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนิน
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 
แผนการจัดการเรียนรู้และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน          
วังงิ้ววิทยาคมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) โดย                 
บูรณาการกับสาระท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาและรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
ด าเนินการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล                        
จัดกิจกรรมติวเข้มสอนซ่อมเสริม ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการ
เรียนรู้ท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) สามารถสรุปองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง เน้นทักษะ กระบวนการคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป                   
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงาน รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1 – IS3) รายวิชาสะเต็มศึกษา  ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ จัดแหล่ง
เรียนรู้ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน มีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ ส่ือและ
นวัตกรรม วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
จัดท าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล รายงานผลการพัฒนาตนเอง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
แล้วโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ  
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โคร งการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามเอก สอนตรงตามรายวิชาและความถนัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยคนละ 2๐ ช่ัวโมงต่อปี                 
จัดหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสอดแทรกการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถในการคิด  จัดท าโครงงาน
ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยมีครูให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีคอย
ให้ค าแนะน า ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาและส่งเสริมศักยภาพทางการเรียน  การจัดการเรียนการสอนท่ี
เช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่                   
“งานสักการะหลวงพ่อเขียน เย่ียมเยียนดงเจริญ” สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ งานวัดและ
ประเมินผลได้ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดภารกิจต่างๆ ของงานวัดและประเมินผล พร้อมท้ังก าหนดปฏิทินปฏิบัติการ
งานวัดและประเมินผลของโรงเรียน มีการก ากับติดตามให้การวัดและประเมินผลด าเนินไปตามปฏิทินท่ีก าหนด 
พร้อมท้ังมีการตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ การสอบระหว่างภาค การสอบ
ปลายภาค มีการก ากับติดตามให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการและวิธีการ อย่างหลากหลายในการประเมินผู้เรียน มี                
การประเมินตามสภาพจริง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด  การสอบข้อสอบกลางน าผลจาก                
การสอบข้อสอบกลางไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนในรายวิชาหลัก และน าผลการสอบไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนต่อไป  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา                        
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียน ท่ีผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายในโรงเรียน ซึ่งจะได้รับค าแนะน าและสามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

๒. แนวทางพัฒนาในอนาคต  
 2.1 ครูควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 2.2 ครูควรพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Leaning Community: PLC) อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3 ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักเรียน 
 2.4 ครูควรจัดท า ID Plan เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาตนเอง และน าไปสู่การพัฒนา

นักเรียนต่อไป 
 2.5 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกรายวิชา 
 2.6 ครูควรพัฒนารูปแบบการสอน/รูปแบบการเรียนรู้/เทคนิค/วิธีสอน แบบใหม่ๆ ท่ี

สามารถเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
 2.7 การออกแบบเครื่องวัดผลประเมินผล ยังขาดบางตัวช้ีวัด ความหลากหลาย ยังขาด

ความเช่ือมั่น เท่ียงตรงในการวัด  
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คณะผู้จัดท า 
 

ทีป่รกึษา 

 1. นายธนพล ฉ่ าเพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
 2.  นายสมศักดิ์ จันทรคณา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

คณะท างาน 

 1. นางภัสวรรณ   กันนา   คณะท างาน  
 2. นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  คณะท างาน 
 3. นางปริศนา พุ่มพฤกษ์   คณะท างาน 
 4.  นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์   คณะท างาน 
 5.  นางภาวิณี บัวพันธ ์   คณะท างาน 
 6.  นายวัชระ สุขเกษม   คณะท างาน 
 7.  นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ   คณะท างาน 
 8.  นางสาวสุกัญญา จ านงพรม   คณะท างาน 
 9.  นางสาวจิราพร สินเอี่ยม   คณะท างาน 
 10. นายเอกชัย ศิลป์วัลย์   คณะท างาน 
        11.นางสาวกิ่งกมล         ศิริประเสริฐ                   คณะท างาน 
        12.นายพีรพงศ์         บัวพันธ์                   คณะท างาน 
        13.นางสาวสายสมร       เกษแก้ว          คณะท างาน 
        14. นายสมนึก         สุขเอม          คณะท างาน 
        15. นายทอง         สะแกวัง          คณะท างาน 
        16. นางกรวรรณ         ลีละหุต          คณะท างาน 
        17. นายเสฎฐวุฒิ          อัคราด          คณะท างาน 
        18. นางสาวสริตา          มากเจียม            คณะท างาน 
        19. นายอนุสรณ์           สอนมงคล          คณะท างาน 
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                             รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3    
 

 

 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
ท่ี ๐68 / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
----------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วย
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   เพื่อให้                         
การรวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

๑. นายธนพล  ฉ่ าเพียร  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ  
๒. นายสมศักดิ์  จันทรคณา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ    กรรมการ 
๓. นางสาวณัฐสิรี  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ครู   กรรมการ 
๔. นายสมศักดิ์  สุขเอม  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
๕. นายเสฎฐวุฒิ   อัคราด  ประธานสภานักเรียน  กรรมการ 
๖. นางภัสวรรณ   กันนา  ครู    กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้าท่ี ให้ค าแนะน า ปรึกษา และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวบรวม และ จัดท าเอกสารใน
แต่ละมาตรฐาน 

๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑. นายธนพล  ฉ่ าเพียร   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธาน  
๒. นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  ครู      กรรมการ 
๓. นายวัชระ สุขเกษม   ครู    กรรมการ 
๔. นางปริศนา   พุ่มพฤกษ์  ครู    กรรมการ 
๕. นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม  ครู    กรรมการ 
๖. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ  ครู    กรรมการ 
๗. นายกิตติวัฒน ์  พุ่มพฤกษ์  ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวจิราพร   สินเอี่ยม  ครู    กรรมการ 
๙. นายเอกชัย   ศิลป์วัลย์   ครู    กรรมการ 
๑๐.นาวสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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๑๑.นายพีรพงศ์   บัวพันธ์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๒.นางสาวสายสมร  เกษแก้ว  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
๑๓. นางภัสวรรณ   กันนา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางภาวิณี       บัวพันธ์  ครู            ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี รวบรวม และ จัดท าเอกสารในแต่ละมาตรฐาน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาต่อต้นสังกัด 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

นายกิตติวัฒน์   พุ่มพฤกษ์               หัวหน้ามาตรฐาน            
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

นางปริศนา     พุ่มพฤกษ์      หัวหน้ามาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    นางสาวณัฐสิรี   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา    หัวหน้ามาตรฐาน  
มีหน้าท่ี รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย / งาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดท าเป็น แฟ้มข้อมูลพร้อม

ท้ังรายงานให้เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งช้ี 
 

  ท้ังนี้ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
และเกิดผลดีแก่ทางราชการและสถานศึกษาสืบไป  

 
              ส่ัง   ณ   วันท่ี  11  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 

 
 

          (นายธนพล   ฉ่ าเพียร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิว้วิทยาคม 
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โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  ที่อยู่ 22 หมู่ 5 ต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดงเจรญิ  จังหวดัพิจติร 
โทรศพัท์ 056-904459  โทรสาร 056-904459 

Email: wangwit.school@gmail.com 
Website: www.wangwit.ac.th 
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