
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ค ำน ำ 

 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเป็นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและเป็น
หลักประกันต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคมว่ำ สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ผู้เรียนท่ีจบจำกกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำ หนด  และเป็นท่ียอมรับอองสังคม 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2550 ได้บัญญัติให้มีกฎหมำยกำรศึกษำเพื่อเป็นกลไกในกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำอองประเทศ  ซึ่งกฎหมำยกำรศึกษำดังกล่ำวปัจจุบันคือ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2542 (แก้ไอ  2545) ได้ก ำหนดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเพื่อรับรองกำรประกันคุณภำพภำยนอก  
ซึ่งจะมีกำรประเมินคุณภำพจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือองค์กรประเมิน
ภำยนอกอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปี 

 เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองอองสถำนศึกษำ  (Self  Assessment  Report)  ฉบับนี้จัดท ำอึ้น
เพื่อรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอองโรงเรียน  โดยยึดมำตรฐำนและตัวบ่งช้ี อองมำตรฐำน
กำรศึกษำอ้ันพื้นฐำน 4 มำตรฐำน ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศใช้ 

 โรงเรียนวังหลังวิทยำคมออออบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวอ้องทุกท่ำน  ท่ีท ำใหร้ำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  และเอกสำรฉบับนี้จะเป็นสำรสนเทศอองโรงเรียนท่ีจะเผยแพร่สู่สำธำรณชนต่อไป 

 

 

 

 

  

                    ( นำงอุบลรัตน์   ศรีษะเกตุ ) 

                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวังหลังวิทยำคม 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ข้อมูลทั่วไป 
            โรงเรียนวังหลังวิทยำคม   ต้ังอยู่เลอท่ี 135 หมูท่ี 18 ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัด
สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27210 โทรศัพท์  0-3725-2913 โทรสำร 0-3725-2916 E-mail : wanglang 
@wl.ac.th   Website : wl.ac.th  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำอ้ันพื้นฐำน  เอตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เอต 7 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 เนื้อที่  35  ไร่ 
 

1. เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ได้แก่ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
1  บ้ำนมหำเจริญ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
4  บ้ำนแก่งสะเดำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
5  บ้ำนคลองตะเคียนชัย ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
6  บ้ำนคลองใหญ่ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
7  บ้ำนซับเจริญ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
8  บ้ำนด่ำนชัยพัฒนำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
9  บ้ำนวังสุเทพ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
10  บ้ำนเอำตะกรุบพัฒนำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
11  บ้ำนคลองอี้เหล็ก ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
12  บ้ำนคลองพัฒนำน้อย ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
13  บ้ำนชัยพัฒนำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
14  บ้ำนคลองตะอบหวำน ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
16  บ้ำนสันตะวำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
19  บ้ำนแสงตะวัน ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
18  บ้ำนแสนสุอ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
17  บ้ำนชัยอุดม ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
20  บ้ำนไร่เหนือพัฒนำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
21  บ้ำนไพรวัลย์ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
23  บ้ำนคลองเจริญ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
24  บ้ำนแผ่นดินทอง ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
25  บ้ำนเนินสำมัคคี ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
26  บ้ำนศรีบูรพำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
27  บ้ำนสระหลวง ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
28  บ้ำนท่ำตำสี ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
29  บ้ำนเพชรพนำนิคม ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 



 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
30  บ้ำนวังเพชร ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
31  บ้ำนตำหลังในชัยมงคล ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
32  บ้ำนตำหลังในพัฒนำ ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
33  บ้ำนสลักใด ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
34  บ้ำนชัยพัฒนำ ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
35  บ้ำนทัพหลวง ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
36  บ้ำนประตูโอง ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 

2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวังหลังวิทยำคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำต ำบล ต้ังอยู่ ท่ีเลอท่ี 135 หมู่  18  

ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดต้ังเป็นโรงเรียนเมื่อ
ปี 2530 เดิมเป็นหน่วยเรียนเคล่ือนท่ีอองโรงเรียนวังน้ ำเย็นวิทยำคมท่ีเกิดจำกควำมร่วมมืออองศึกษำธิกำร 
อ ำเภอวังน้ ำเย็น ( นำยสวัสด์ิ มีสวยพงศ์ ) อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนวังน้ ำเย็นวิทยำคม( นำยเกรียงศักด์ิ ก ำเนิด
เหมำะ ) และสภำต ำบลตำหลังใน น ำโดยก ำนันสวัสด์ิ นกยูงทอง สำเหตุเนื่องมำจำกมีปัญหำในเรื่องกำรศึกษำ
อองบุตรหลำนเพรำะเกิดจำกกำรเดินทำงไม่สะดวกอยู่ห่ำงไกลจำกอ ำเภอมำกจึงตกลงกันว่ำ จะหำท่ีเรียนใหม่ 
ดังนั้นสภำต ำบลตำหลังในได้จัดหำท่ีดินเพื่อก่อสร้ำง อำคำรเรียนช่ัวครำว จำกผู้มีจิตศรัทธำ บริจำคเพื่อควำม
เจริญอองต ำบลจ ำนวน 35 ไร่ ดังนี้  
          1. นำยแดง สมลักษณ์ จ ำนวน 28 ไร่  
          2. ร้ำนโชคไพศำลพืชไร่ จ ำนวน 3 ไร่  
          3. นำยด้วง นำมน้อย จ ำนวน 2 ไร่  
          4. นำงหนู นำคจะโป๊ะ จ ำนวน 2 ไร่ 
 

สีประจ าโรงเรียน 
          เทำ – ทอง   หมำยควำมว่ำ ควำมมีสติปัญญำและคุณธรรม 

 
ค าขวัญโรงเรียน  

          เรียนดี   มีวินัย  น้ ำใจงำม 
 

คติพจน์ 
         อตฺตำน    ทมยนฺติ  ปณฺฑิตำ “ บัณฑิตย่อมฝึกตน ” 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
         ต้นปำริชำต หมำยถึง ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์ (ต้นทองหลำง) 
 
 
 
 



 
 

 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
        รักษ์ควำมเป็นไทย  ใฝ่กำรเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  น ำสู่ศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 
           1.พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและรองรับประชำคม
อำเซียน 
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุอ โดยน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
           3. พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมมำภิบำล 
           4. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill)  เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมาย 
1. เพื่อพัฒนำส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรท่ีเหมำะสมตำมช่วงวัยและมี

คุณภำพรองรับประชำคมอำเซียน 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้ผู้เรียนศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติจริง 
 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุน 
ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพและเพียงพอ 
 5. เพื่อส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีควำมเอ้มแอ็งในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำลท่ีเน้น
กำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรในชุมชนและหน่วยงำนอื่น 
 6. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด และทักษะ ICT 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ได้มำตรฐำนและเป็นท่ียอมรับอองสังคมเพิ่มอึ้น 
2. พัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพและสนองควำมต้องกำรอองท้องถิ่น 

 3. พัฒนำทักษะครูและกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด และปลูกผังคุณธรรม 
จริยธรรม ใช้ชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 5. พัฒนำส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อม และพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำ เพื่อพัฒนำสู่
ศตวรรษท่ี 21 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรอองสถำนศึกษำท้ังภำยในและภำยนอก 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีจิตอำสำ  พัฒนำงำนอำชีพ 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลิตภัณฑ์เด่น  เน้นอำชีพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที่ต้ังโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้ังอยู่เลอท่ี 135  หมูท่ี่  18   ต ำบลทุ่งมหำเจริญ  อ ำเภอวังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  

รหัสไปรษณีย์  27210 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนผังโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 หมายเลข 1 อำคำรเรียนแบบ 108/ล/27  หมายเลข 2 อำคำรเรียนแบบ 216/ล/33 
 หมายเลข 3 อำคำรโรงฝึกงำนแบบ 102/27 หมายเลข 4 บ้ำนพักครู 
 หมายเลข 5 โรงอำหำร อำคำรช่ัวครำว  หมายเลข 6 บ้ำนพักภำรโรง  
 หมายเลข 7 ห้องน้ ำนักเรียน   หมายเลข 8 สนำมเปตอง 
 หมายเลข 9 ลำนกีฬำเอนกประสงค์  หมายเลข 10 ฐำนพระพุทธรูป 
 หมายเลข 11    เสำธง    หมายเลข 12 ถังประปำ 9/9 
 หมายเลข 13    บ่อน้ ำ    หมายเลข 14 สนำมฟุตบอล 
 หมายเลข 15    หอประชุมแบบ 100/23           หมายเลข 16 อำคำรเรียนกึ่งถำวร 6 ห้อง 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
 
1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผุ้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่อืน่ๆ รวม 

ปีการศึกษา 2559 2 25 1 2 4 34 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
 
สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม/สัปดาห์) 
1.บริหารการศึกษา 14 - 
2.คณิตศาสตร์ 4 18 
3.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 16 
4.ภาษาไทย 3 17 
5.ภาษาอังกฤษ 4 18 
6.สังคมศึกษา 2 17 
7.คหกรรม 1 17 
8.พลศึกษา 2 16 
9.เคมี 1 15 
10.ฟิสิกส์ 1 17 
11.ชีวะประยุกต์ 1 17 
12.อุตสาหกรรมศิลป์ 1 19 
13.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 19 

41%

47%

12%

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากวา่ปริญญาตรี



 
 

สาขาวิชา จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉล่ียอองครู 1 คน 
ในแต่ละสำอำวิชำ (ชม/สัปดำห์) 

14.รัฐศาสตร์ 1 20 
15.ปรัชญา 1 20 
16.ภาษาต่างประเทศ 1 18 
17.ดนตรี 1 13 
18.ศิลปะ 1 15 

 
 
ข้อมูลนักเรียน 
 
1. จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559   รวม 492 คน  จ ำแนกตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 30 41 71 35.50 

ม.2 3 38 42 80 26.67 

ม.3 3 43 41 84 28.00 

รวม 8 111 124 235  

ม.4 2 25 53 78 39.00 

ม.5 3 35 69 104 34.67 

ม.6 3 25 50 75 25.00 

รวม 8 85 172 257  

รวมทั้งหมด 16 196 296 492  

 
 หมายเหตุ   อ้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 59  

 

 

 

 



 
 

2. เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2559    

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
  

ร้อยละอองนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สูงสุด คือ วิชำศิลปะ ดนตรี ร้อยละ 79.46 
รองลงมำคือ วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 78.2 และน้อยท่ีสุด คือ วิชำภำษำต่ำงประเทศ ร้อยละ 43.16 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ัน ม. 3-6 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 1 



 
 

 
 
ร้อยละอองนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สูงสุด คือ วิชำศิลปะ ดนตรี ร้อยละ 79.4 

รองลงมำคือ วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 78.21 และน้อยท่ีสุด คือ วิชำภำษำต่ำงประเทศ ร้อยละ 43.24 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ัน ม. 3-6  ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2 



 
 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติอั้นพื้นฐำน (O-Net) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่ำคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด และสูงกว่ำ 0.73 
คะแนน 

 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติอั้นพื้นฐำน (O-Net) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ในรำยวิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่ำคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด และสูงกว่ำ 0.30 คะแนน 

ภำษำไทย สังคมฯ ภำษอังกฤษ คณิตศำสตร์
วิทยำศำสต

ร์
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 40.58 44.23 29.51 24.17 32
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.31 47.4 28.78 26.09 33.38
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 49 31.8 29.31 34.99
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภำษำไทย สังคมฯ ภำษอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 48.46 31.84 23 19.56 29.19
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.16 34.16 23.46 20.85 29.97
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 53.09 36.17 27.35 24.9 31.77
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



 
 

2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 2558-
2559 

 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติอั้นพื้นฐำน (O-Net) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2559 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 3 ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ มีผลกำรทดสอบสูงอึ้น 0.28 คะแนน 

 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติอั้นพื้นฐำน (O-Net) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2559 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 6 ในรำยวิชำภำษำไทย มีผลกำรทดสอบสูงอึ้นมำกท่ีสุด คือ 6.96 คะแนน รองลงมำรำยวิชำภำษำอังกฤษ มี
ผลกำรทดสอบสูงอึ้น 4.67 คะแนน 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 
ปีการศึกษา 2558-2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )  
ปีการศึกษา 2558-2559 ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 

1. จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 

 

2. จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลงบประมาณ  

รายรับ-รายจ่าย คร้ังที่ 1 ต.ค.58 - มี.ค. 59  ภาคเรียนที่ 2/2558 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
งบคงเหลือจำกภำคเรียนท่ีผ่ำนมำ 1,935,618.27 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 486,817.00 
งบประมำณท่ีได้รับจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัด 

7,551,366.20 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4,655,294.00 

เงินท่ีได้รับจำกหน่วยงำนอองรัฐ
อื่นๆ 

- ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 2,113,380.36 

เงินท่ีได้รับจำก อปท. 90,000.00 ด้ำนกำรบริหำรท่ัวไป 320,395.60 
เงินนอกงบประมำณ 14,490.00 ด้ำนกิจกำรนักเรียน 120,200.00 
รวม 9,591,474.47  7,695,886.96 

 

 

 

รายรับ-รายจ่าย คร้ังที่ 2 เม.ย.59 – ก.ย. 59  ภาคเรียนที่ 1/2559 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
งบคงเหลือจำกภำคเรียนท่ีผ่ำนมำ 1,912,813.82 ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 1,079,577.95 
งบประมำณท่ีได้รับจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัด 

5,268,640.91 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4,891,803.00 

เงินท่ีได้รับจำกหน่วยงำนอองรัฐ
อื่นๆ 

- ด้ำนกำรบริหำรงำนงบประมำณ 344,513.11 

เงินท่ีได้รับจำก อปท. 95,000.00 ด้ำนกำรบริหำรท่ัวไป 115,958.11 
เงินนอกงบประมำณ 54,358.71 ด้ำนกิจกำรนักเรียน 106,500.00 
รวม 7,330,813.44  6,538,352.17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
สภาพชุมชน   

สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนท่ีต้ังต ำบลทุ่งมหำเจริญต้ังอยู่ในเอตอ ำเภอวังน้ ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว
ระยะห่ำงจำกจังหวัดสระแก้วประมำณ 50 กิโลเมตร มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นท่ีรำบลุ่ม แห้งแล้ง  พื้นท่ีอำด
ควำมอุดมสมบูรณ์มีเนื้อท่ี 111 ตำรำงกิโลเมตร หรือ  69,375 ไร่ มีประชำกร 18,958 คน  ชำย  8,548คน  
หญิง  1,0410 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด  ท่ีอยู่อำศัย ไร่ นำ อำชีพหลักอองชุมชนคือท ำ
ไร่ ท ำนำ  และรับจ้ำงท่ัวไป เนื่องจำกไม่มีท่ีท ำกินเป็นอองตนเอง ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ บุญบั้งไฟ  แห่เทียนพรรษำ  ลอยกระทง สงกรำนต์  เทศน์
มหำชำติ  
 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอเอำฉกรรจ์  จ. สระแก้ว 

ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังสมบูรณ์  จ. สระแก้ว 

ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอคลองหำด จ.ปรำจีนบุรี 

ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอท่ำตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรำ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็นมีสภำพภูมิประเทศเป็นท่ีรำบติดต่อกับอุทยำนแห่งชำติเอำอ่ำงฤำ
ไน มีป่ำสงวนแห่งชำติในเอตเอำตะกรุบ เช่ือมต่อกับอ ำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ สภำพป่ำเคยอุดม
สมบูรณ์ มีน้ ำตกเอำตะกรุบ แต่ก็ถูกบุกรุกตัดไม้อยู่เนืองๆท ำให้ช้ำงป่ำต้องออกมำหำอำหำรนอกเอตเอำตะกรุบ 
และท ำร้ำยประชำชน ฝนไม่ตกตำมฤดูกำลท ำให้ส่งผลกระทบต่อประชำชนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม  

ลักษณะภูมิอากาศ   

เนื่องจำกสภำพป่ำถูกท ำลำย ท ำให้ในฤดูหนำว อำกำศแห้ง มีลมพัดแรงและร้อนมำกในฤดูร้อน ในฤดู
ฝน  ฝนจะตกชุกในช่วงลมมรสุมพัดผ่ำนน้ ำอำจท่วมได้ในช่วงมีพำยุ 

สภาพสังคม 

ประชำกรด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพย้ำยถ่ินมำจำกถิ่นอื่น โดยเฉพำะ ทำงภำคอีสำน และภำคกลำง
บำงส่วน อำศัยควำมอยันอดทนจึงสำมำรถต้ังหลักฐำนท่ีมั่นคงได้  เมื่อเวลำนำนเอ้ำจึงกลำยเป็นคนพื้นท่ี
ประชำกรส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ท่ีเอ้ำมำอำศัยใหม่  เนื่องจำกตัวอ ำเภออยู่ห่ำงไกลถนนหลวงไม่มำกนัก ควำมเจริญ
จึงเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  มีศูนย์กำรค้ำ ธุรกิจหรือสถำนบริกำร ประชำกรอยู่อย่ำงเรียบง่ำย ประชำกรส่วนใหญ่



 
 

ฐำนะยำกจน ไม่มีเงินลงทุนประกอบอำชีพ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงท ำเกษตรกรรม รับจ้ำงหำเช้ำกินค่ ำ  ประชำกรมี
กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

การเกษตรกรรม ประชำกรส่วนใหญ่ท ำไร่ ท ำนำ แต่เนื่องจำกอำดเงินทุน ควำมรู้ และพื้นท่ีท ำกิน จึง
ไม่ประสบควำมส ำเร็จ อำยผลิตภัณฑ์ได้ต่ ำกว่ำกำรลงทุนจึงต้องเลิก หันไปประกอบอำชีพรับจ้ำงแทน พืช
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ท่ีปลูกได้แก่ อ้ำว  มันส ำปะหลัง อ้อย ล ำไย อ้ำวโพด ผลไม้อื่นๆ เป็นต้น 

การกสิกรรม ท่ีท ำรำยได้ให้แก่ประชำกร คือ กำรเล้ียงโคนม และเล้ียงสุกร 

การประมง เป็นแบบครัวเรือน เหลือจำกกำรบริโภคจึงจะจ ำหน่ำย  

การพาณิชยกรรม ส่วนใหญ่เป็นร้ำนค้ำย่อยหรือร้ำนค้ำปลีกเท่ำนั้น ธนำคำรเกษตรและสหกรณ์
(ธกส.)กำรลงทุนหรือธุรกิจอนำดกลำง – อนำดใหญ่ไม่ค่อยม ี

การศึกษา 

  ประกอบด้วยแหล่งวิชำกำรท้ังในระบบและนอกระบบ ได้แก่ กำรศึกษำในระบบโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเอตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเอต 7 จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนวงัน้ ำเย็นวิทยำคม (ประจ ำอ ำเภอ)  

2. โรงเรียนวงัหลังวิทยำคม(ประจ ำต ำบลทุ่งมหำเจริญ) 

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเอตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เอต1 จ ำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 

 

ท่ี ช่ือโรงเรียนในเอตพื้นท่ี 
 โรงเรียนขยายโอกาส 
1  โรงเรียนบ้ำนมหำเจริญ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
2  โรงเรียนบ้ำนเอำตะกรุบพัฒนำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
3  โรงเรียนชุมชนบ้ำนตำหลังใน ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
4  โรงเรียนบ้ำนทัพหลวง ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 โรงเรียนประถมศึกษา 
1  โรงเรียนบ้ำนแก่งสะเดำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
2  โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
3  โรงเรียนบ้ำนซับเจริญ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
4  โรงเรียนบ้ำนด่ำนชัยพัฒนำ ต ำบลทุ่งมหำเจริญ อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
5  โรงเรียนบ้ำนท่ำตำสี ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 



 
 

สาธารณูปโภค กำรไฟฟ้ำอึ้นอยู่กับกำรไฟฟ้ำวงัน้ ำเย็น ประชำกรประมำณ 100% มีไฟฟ้ำใช้  ส่วน
น้ ำประปำมีใช้70% ส่วนใหญ่ใช้น้ ำบ่อหรือจำกแหล่งธรรมชำติ 

การคมนาคม มีทำงหลวงแผ่นดิน สำย สระแก้ว – จันทบุรีผ่ำน แต่ไม่ผ่ำนเอตต ำบล กำรเดินทำงจึง
ค่อนอ้ำงล ำบำกส ำหรับผู้ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว 

แหล่งท่องเที่ยว ก ำลังได้รับกำรพัฒนำซึง่เช่ือว่ำจะท ำรำยได้ให้ประชำกรส่วนใหญ่ได้ในอนำคตแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส ำคัญคือ อ่ำงเก็บน้ ำคลองพระสะทึง น้ ำตกเอำตะกรุบ 

2. ข้อมูลผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  (  95 %  )   
นับถือศำสนำพุทธ   (  95 %  )  จ ำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4 คน ฐำนะทำงเศรษฐกิจ / รำยได้โดยเฉล่ีย
ต่อปปีระมำณ 40,000 บำท   

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

       โอกาสของโรงเรียน 

โรงเรียนมีภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอกอยู่ในพื้นท่ีหลำยอย่ำง เช่น กำรจักสำนไม้
ไผ่หุ้มเซรำมิก  กำรทอผ้ำ กำรท ำหน่อไม้อัดปีบ    กำรท ำอ้ำวเกรียบ  กำรท ำอนมจีน กำรท ำไร่นำสวนผสม 
รวมไปถึงสถำนท่ีส ำคัญทำงศำสนำ   ไม่ว่ำจะเป็นวัดหรือสถำนท่ีปฏิบัติศำสนำอองชำวคริสต์ มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  และมีห้องปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่นักเรียนอย่ำงเพียงพอ  ครูและ
บุคลำกรในโรงเรียนยึดหลักกำรท ำงำนแบบ PDCA มีส่วนร่วมและท ำงำนเป็นทีม ได้รับควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำกำรศึกษำจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอ้ันพื้นฐำน ผู้ปกครองและองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นเป็นอย่ำง
ดี 

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 

ผู้ปกครองอองนักเรียนส่วนใหญ่ต้องออกไปท ำงำนต่ำงถิ่น  ท้ิงลูกให้อยู่กับตำ ยำยหรือญำติพี่น้อง ท ำ
ให้อำดควำมอบอุ่นและอำดกำรอบรมอัดเกลำจำกครอบครัวประกอบกับวัฒนธรรมท่ีไม่เหมำะสมทำงส่ือต่ำงๆ
ส่งผลให้นักเรียนมีค่ำนิยมท่ีไม่เหมำะสม  เช่น  ด้ำนกำรแต่งกำย  กำรแต่งงำนก่อนวัยอันควร นอกจำกนี้กำร
แพร่กระจำยอองกำรสูบบุหรี่มีมำกอึ้น และผู้ปกครองมีรำยได้น้อยจึงมีอ้อจ ำกัดท่ีจะระดมทุนช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ บุคลำกรโยกย้ำยบ่อย   ประสบกำรณ์ในกำรสอนน้อย  ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนสอนในกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยังเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้ไม่เต็มท่ี 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (3-5 มิถุนายน 2556) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุอภำพกำย และสุอภำพจิตท่ีดี 10.00 9.69 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.68 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 9.56 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น                    10.00 9.32 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอองผู้เรียน  20.00 6.60 ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลอองกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 10.00 9.00 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภำพอองกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 4.50 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนำกำรอองกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและ 
ต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและ 
วัตถุประสงค์อองกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์อองสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  5.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทออง 
สถำนศึกษำ 

5.00 4.30 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำนรักษำ 
                 มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทำง 
ปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.35 ดี 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
•  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  80  คะแนนขึ้นไป                 ( )  ใช่ ( )ไม่ใช่ 
   •  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งชี้  จาก 12  ตัวบ่งชี้()  ใช่  ( ) ไม่ใช ่
   • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  () ใช่   ( )ไม่ใช่ 
                 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

    ( ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ( )ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  



 
 

2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม (2556) 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
สถำนศึกษำควรมีกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอองผู้เรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ ควรปรับกิจกรรม/โครงกำร เตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ให้ครอบคลุมควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้ท้ังควำมรู้ ควำมจ ำ ควำมเอ้ำใจ  กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และกำรประเมินค่ำ โดยวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล จัดสอนซ่อมเสริมวิชำภำษำไทย  คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ โดยเน้นกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถำนศึกษำควรจัดท ำระเบียบ และแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร มีกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบ กำร

วัดและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวอ้องได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำร
วิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถำนศึกษำควรก ำหนดมำตรกำร และแผนงำนท่ีชัดเจน   ในกำรน ำผลประเมินไปพัฒนำครูแต่ละคนอย่ำงเป็น

ระบบ  รวมท้ังกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยเพื่อพัฒนำส่ือ และกำรจัดกำรเรียนรู้อองครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรมี
ส่วนร่วมอองบุคลำกรท่ีเกี่ยวอ้องในทุกอั้นตอนอองกำรด ำเนินงำน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยเฉพำะด้ำนระบบสำรสนเทศ ควรจัดระบบ

สำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อกำรเอ้ำถึง และกำรให้บริกำร เช่ือมโยงเครืออ่ำยกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถน ำอ้อมูลสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร และกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้
ตลอดเวลำ 

  



 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถำนศึกษำ มีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุน
ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำอ้ันพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ครูจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม
ศักยภำพอองผู้เรียนและเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดอองหลักสูตรมีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี
เหมำะสมกับผู้เรียนโดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้ท้ังรูปแบบกำรระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนกำรคิดกระบวนกำรใช้ปัญหำเป็นหลัก พัฒนำครูทุกคนให้ มีควำมสำมำรถในกำรน ำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นอ้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูในสำยช้ันเดียวกันร่วมกันก ำหนดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
วัดและประเมินผลแบบบูรณำกำร กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ โดยเน้นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับทักษะทำงอำชีพ
ท่ีหลำกหลำย ครูเน้นกำรใช้ค ำถำมเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดอองผู้เรียน 

สถำนศึกษำได้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตอองผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุอ 
ผู้เรียนมีสุอภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุอ โดยน ำหลักปรัชญำอองเศรษฐกิจ
พอเพียง เน้นกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมำะสมกับวัยอองผู้เรียน จัดค่ำยปฏิบัติธรรมกับนักเรียน
ระดับช้ัน ม.2 และนักเรียนระดับช้ันอื่นท่ียังไม่เคยเอ้ำร่วม จัดกิจกรรมกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับวัยพัฒนำ
ผู้เรียนตำมหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสำธำรณะ มีระบบกำรแนะแนวและกำร
ดูแลสภำวะจิต น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง
กำรเอ้ำไปศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบรอบสถำนศึกษำจัดกิจกรรมสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำงๆให้ควำมรู้
เพื่อให้ควำมรู้เรื่องอำชีพ หำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพท่ีตนเองสนใจ เช่น จักสำนหุ้มเซรำมิก กำรประดิษฐ์ดอกไม้
จำกดินไทย กำรประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ กำรท ำคัพเค้ก เป็นต้น 

นอกจำกนี้ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ได้แก่ รักกำรอ่ำน โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี กำรประกวดเรียงควำมในวัน
ส ำคัญต่ำงๆ ฝึกให้ผู้เรียนมีพื้นฐำนกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง สำมำรถส่ือสำร   เพื่อสร้ำงควำมเอ้ำใจได้ ให้
ผู้เรียนเรียนรู้กำรบวก ลบ คูณ หำร กำรท่องสูตรคูณ ให้วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ แบบฝึกคิดเลอเร็ว ครูจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง  ให้เรียนรู้ด้วยตนเองจำกกำร
ส ำรวจค้นคว้ำ กำรท ำโครงงำน รำยงำน กำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์เน้นกำรเช่ือมโยงควำมรู้กับกำรปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน ให้ผู้เรียนสืบค้นหำอ้อมูลกำรอ่ำนในห้องสมุด อินเทอร์เน็ตแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก ใช้
แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและจัดทัศนศึกษำนอกสถำนท่ี ใช้ส่ือวีดีทัศน์ เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ใบ
งำน ใบควำมรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เชิญภูมิปัญญำท้องถิ่นมำช่วยสอน จัดกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ



 
 

กำรเรียนรู้ศิลปะ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมสำระต่ำงๆหลำกหลำยตำมหลักสูตร ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ 
หัตถกรรม ดนตรี เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสร้ำงผลงำนตำมจินตนำกำรอองตนเอง ผู้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง โดย
วิทยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่นมำช่วยสอนวิชำชีพต่ำงๆ เช่น กำรท ำอนม อำหำร กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ มีกำรจัด
สอนคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนตำมตำรำงเรียนทุกคน ผู้เรียนทักษะกำรสืบค้นอ้อมูลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต จัด
กระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ โดยใช้ส่ือใบงำน ใบควำมรู้ ส่ือวี .ซี.ดี. ฝึกกำรอก
เสียงให้ถูกต้อง มีกำรใช้บทสนทนำ บัตรค ำศัพท์ จัดบรรยำกำศในห้องเรียนโดยจัดมุมแสดงผลงำน 

 

2. ผลการด าเนินงาน 
                 

ผู้เรียนเอ้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำรตำมจินตนำกำร  เล่นกีฬำอย่ำง
สม่ ำเสมอและห่ำงไกลจำกอบำยมุอท้ังปวง สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดีตำมหลักประชำธิปไตยหรือวิพำกษ์
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สืบค้นอ้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสำมำรถวิเครำะห์
จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำส่ิงใดดี ส ำคัญ จ ำเป็น รวมท้ังรู้เท่ำทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยอองส่ิงเสพติดต่ำงๆ เลือกรับประทำนอำหำรท่ีสะอำดและมีประโยชน์ รักกำร
ออกก ำลังกำย นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกำอองกลุ่มออง
สถำนศึกษำ อองสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต รวมถึงมีควำมเอ้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
ระหว่ำงวัย ท้ังนี้มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 

 

ประเด็น ผลส าเร็จ 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนดนตรี นำฏศิลป์ 

1.ร้อยละ  85 อองนักแสดง มีอุปกรณ์กำรแสดงท่ีเพียงพอ 
2. ร้อยละ  85 อองกำรด ำเนินงำนท่ีต้องมีกำรแสดงประกอบประสบ
ควำมส ำเร็จด้วยดี  
3.ร้อยละ  85 อองอุปกรณ์ดนตรีมีเพียงพอต่อควำมจ ำเป็น  
4. ร้อยละ  85 อองเครื่องดนตรีได้รับกำรซ่อมบ ำรุงให้อยู่ในสภำพท่ี
ดีพร้อมส ำหรับกำรใช้งำน 
 

โครงกำรร่ำงกำยแอ็งแรงด้วย
กีฬำ 

1.ร้อยละ  90 อองนักเรียน เห็นควำมส ำคัญอองกำรเล่นกีฬำ ออก
ก ำลังกำยและมีจิตใจเป็นนักกีฬำ 
2. ร้อยละ  90 อองนักเรียน มีทักษะทำงกำรกีฬำและมีควำม
เช่ียวชำญมำกยิ่งอึ้น 
3. ร้อยละ  90 อองกีฬำ เป็นส่ือกลำงในกำรเช่ือมควำมสัมพันธ์ 
4. ร้อยละ  90 อองนักเรียน น ำกีฬำไปเล่นเป็นประจ ำและห่ำงไกล
จำกอบำยมุอท้ังปวง 
 
 
 



 
 

ประเด็น ผลส าเร็จ 
โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพเกษตรกรรม 

1. นักเรียนมีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนด้ำนอำชีพอองท้องถิ่นและ
อำชีพสมัยใหม่เพียงพอเหมำะสมกับกำรศึกษำต่อหรือแสวงหำ
ควำมรู้ และพัฒนำทักษะเพิ่มเติม ร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
อย่ำงครบวงจร ร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับอ่ำวสำร อ้อมูลควำมรู้ทำงอำชีพอย่ำงกว้ำงอวำง
ต่อเนื่องและทันสมัย ร้อยละ 90 

โครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นักเรียนร้อยละ 90 อองโรงเรียนวงัหลังวิทยำคม เห็นคุณค่ำออง
ส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจพอเพียง ครู-นักเรียน โรงเรียนวังหลังวิทยำคม ร้อยละ 90  มีควำมรู้สำมำรถ
น ำหลักปรัชญำอองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

โครงกำรบรรพชำสำมเณร
เนกอัมมะบำรมี 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ทุกคนเอ้ำร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ทุกคน ตระหนักในควำมส ำคัญออง
วันพ่อแห่งชำติ และได้เรียนรู้หลักธรรมะท่ีน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

โครงกำรอับอี่ปลอดภัยใน
สถำนศึกษำ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักถงึควำมปลอดภัยในกำรอับอี่
รถจักรยำนยนต์ 
2. ลดอุบัติเหตุทำงถนน ร้อยละ90 
3. นกัเรียนรู้ระเบียบวินัยจรำจร และปฏิบัติได้ถูกต้อง ร้อยละ 70 

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
งำนทำงด้ำนศิลปะ 

1.อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนงำนศิลปะร้อยละ 85 
2.ห้องเรียนศิลปะเป็นห้องท่ีน่ำเรียน 
3.นักเรียนท่ีมีควำมใจในด้ำนศิลปะ  สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนได้
ร้อยละ 90 

โรงเรียนจัดท ำโครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอองผู้เรียน โดยทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจัดติวเตอร์ ซ่อม
เสริมและติวเพื่อรับกำร
ทดสอบระดับชำติ (O-Net) 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

1. นักเรียนร้อยละ 100 เอ้ำร่วมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
2. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับโรงเรียนและระดับชำติสูงอึ้น 
3. มีทักษะและเรียนรู้ได้ตำมธรรมชำติอองวิชำ 
4. มีกำรทบทวน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรศึกษำต่อระดับท่ีสูงอึ้น
หรือประกอบอำชีพ 

 

2. จุดเด่น 
ผู้เรียนมีสุอภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ มีสุอภำพกำยสุอภำพจิตท่ีดี มีน้ ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภำพทำง

กำยตำมเกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีควำมปลอดภัย เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง



 
 

เหมำะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุอ สำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุอภำพร่ำงกำยแอ็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและ
น้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีควำมสำมำรถในด้ำนอำชีพจนเป็นเอกลักษณ์อองสถำนศึกษำเป็นท่ี
ยอมรับอองชุมชนโดยรอบ ในระดับเอตพื้นท่ีโดยโรงเรียนได้เป็นตัวแทนในกำรแอ่งอันระดับประเทศ  และ
ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับประเทศ 

ผู้เรียนมีสุอภำพกำยสุอภำพจิตท่ีดี มีน้ ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ มีสุนทรียภำพ มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกท่ีดีอองพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนท่ีดีอองสถำนศึกษำ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีควำม
ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในกำรเรียน และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถำนศึกษำ คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดและกำรปรับตัว มี
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำนวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์อองกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 
พัฒนำตำมจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์อองสถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบำทอองสถำนศึกษำ  

 

3. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.ต้น ยังต้องเร่งพัฒนำด้ำนกำรน ำเสนอกำรอภิปรำยและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่ำง
สมเหตุสมผลและต้องพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม พัฒนำทักษะกำรคิด 
วิเครำะห์เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม ผู้เรียนระดับช้ัน ม.ปลำย ยังต้องได้รับกำรส่งเสริมใน
ด้ำนทัศนคติท่ีดีต่อควำมเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่ำนิยมต่ำงชำติจนเกิดกำรลอกเลียนแบบท ำให้ลืมวัฒนธรรมอัน
ดีงำมอองไทย รวมถึงควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีไปในทำงท่ีถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในด้ำน
กำรศึกษำให้ได้มำกท่ีสุด 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรอื่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโดยยึดนโยบำยสอดคล้องกับต้น
สังกัด ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำอ้อมูลสำรสนเทศ จำกผล
กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  และจัดประชุมระดมควำม
คิดเห็นจำกบุคลำกรในสถำนศึกษำเพื่อวำงแผนร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ ก ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์
ในกำรจัดกำรศึกษำอองสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติประจ ำปี ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
พร้อมท้ังจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำน



 
 

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้สรุปผล
กำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ผลส าเร็จ 
โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ร้อยละ 95อองครู มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทุก
คน ในกำรพัฒนำตำมวิชำเอก และหน้ำท่ีพิเศษท่ีได้รับมอบหมำย 

งำนเลอำนุกำร
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำอ้ันพื้นฐำน 

มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำอ้ันพื้นฐำนตำมระเบียบและมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำอองโรงเรียน และเอ้ำร่วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรียง 
จ ำนวน 15 คน โดยประชุมอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 

งำนนิเทศกำรสอน ครูทุกคน ได้รับกำรนิเทศจำกคณะกรรมกำร และผู้บริหำรภำคเรียนละ 1 ครั้ง  

งำนวำงแผนจัดสรร
งบประมำณภำยใน
โรงเรียน 

1. ครูให้ควำมส ำคัญและมีควำมเอ้ำใจกำรวำงแผนระบบกำรบริหำรงำนภำยใน
โรงเรียน 
2. ครู จ ำนวน 28 คน  มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน และจัดท ำ
โครงกำรได้ 

กำรมีส่วนร่วมออง
เครืออ่ำยในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
  

 

2. ผลการพัฒนา  

2.1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรพัฒนำอองสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำควำมต้องกำรอองชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ  

2.2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติประจ ำปี สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
กลุ่มเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
อ้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

14%

29%57%

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

มากกวา่ 2 ครัง้/ภาคเรียน 2 ครัง้/ภาคเรียน 1 ครัง้/ภาคเรียน



 
 

2.3 สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติประจ ำปี ให้สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยปฏริูปกำรศึกษำโดยผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ร่วมรับผิดชอบ  

2.4 ผู้เกี่ยวอ้องทุกฝ่ำย และเครืออ่ำยพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรร่วมวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ  

2.5 สร้ำงศึกษำมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ท่ี
เหมำะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวอ้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

2.6 สถำนศึกษำมีรูปแบบบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ   โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิ-
บำล และแนวคิดหลักปรัชญำอองเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  

2.7 สถำนศึกษำ มีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกเครืออ่ำยอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้โรงเรียน ครู นักเรียน มีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ 

 

3. จุดเด่น  

โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมท่ีหลำกหลำย
เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยท่ีชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ท่ีสอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ท่ี
มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำและใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรรวบรวมอ้อมูลเพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

 

4.จุดควรพัฒนา  

4.1 เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน  

4.2 สร้ำงเครืออ่ำยควำมร่วมมืออองผู้มีส่วนเกี่ยวอ้องในกำรจัดกำรศึกษำอองโรงเรียนให้มีควำม
เอ้มแอ็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และอับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำพัฒนำสู่
ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล มีกำรบูรณำกำรภำระงำนช้ินงำนโดยทุกระดับจะท ำหน่วยบูรณำกำร
อำเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้นทักษะกำรคิด เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน พัฒนำและส่งเสริมส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำท่ีให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ
และสร้ำงบรรยำกำศตำมสถำนท่ีต่ำงๆท้ังภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพอองส่ือกำรสอนท่ีใช้ ครู
ทุกคนท ำวิจัยในช้ันเรียนปีกำรศึกษำละ 2 เรื่อง  

2. ผลการด าเนินงาน  

กำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมอย่ำง หลำกหลำยเพื่อพัฒนำให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

ประเด็น ผลส าเร็จ 
โครงกำรพัฒนำระบบ
เครืออ่ำยและ
สำรสนเทศ 

พัฒนำระบบเครืออ่ำยและระบบสำรสนเทศอองโรงเรียนให้มีควำม
พร้อมในกำรใช้งำน 

โครงกำรประชำรัฐ โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนส่ือ เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยในห้องเรียนทุก
ห้อง  ท่ีช่วยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โครงกำรส่งเสริมผลิต
และจัดหำส่ือ 

ครู-นักเรียนโรงเรียนวังหลังวิทยำคมมีส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย
มีคุณภำพ 

งำนปรับปรุงหลักสูตร
และส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนกำร
เรียนรู้อองผู้เรียนใน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรกำรศึกษำอ้ันพื้นฐำนสอดคล้องกับสภำพและควำม
ต้องกำรอองผู้เรียนและชุมชน 
2. หลักสูตรในแต่กลุ่มสำระฯให้มีควำมเหมำะสมต่อกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรประเมินผลท่ีชัดเจน หลำกหลำย 
4. รองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีควำมยืดหยุ่นและเหมำะสมกับ
บริบทอองชุมชน 
 

 



 
 

3. จุดเด่น  

ครูมีควำมต้ังใจมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีกำรให้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องโดยใช้สัญญำณอินเตอร์เน็ตท่ีสำมำรถสืบค้นอ้อมูลได้เป็นอย่ำงดี นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัด
บรรยำกำศสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ และผลงำนวิจัยในช้ันเรียนอองครูทุกคนได้รับกำรตรวจประเมิน
พร้อมท้ังให้ค ำแนะน ำ และน ำไปปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนรู้อองนักเรียนได้ 

4. จุดควรพัฒนา 

ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เอ้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้อ้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในอองสถำนศึกษำ 8 ประกำร ได้แก่  

1.1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำอองสถำนศึกษำ  

1.2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้มุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.3 จัดกำรและบริหำรอ้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บอ้อมูล
วิเครำะห์อ้อมูลเป็นสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอองโรงเรียน  

1.4 จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  

1.5 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  

1.6 ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนอองสถำนศึกษำ  

1.7 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องโดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง  คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนประจ ำปีอองสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ วิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในจำกรำยงำนประจ ำปีอองปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ วิเครำะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำ 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมจุดท่ีควรพัฒนำประกอบด้วย โครงกำรกิจกรรมท่ีจะพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนอองสถำนศึกษำ โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร เรียนจัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพภำยในออง
สถำนศึกษำ มีกิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมเอ้ำใจ แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในให้ครูทุกคนใน
โรงเรียนเพื่อให้คณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวอ้องมีควำมเอ้ำใจกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำอั้น



 
 

พื้นฐำน แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในอองสถำนศึกษำให้ปฏิบัติหน้ำท่ีติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนอองสถำนศึกษำภำคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท ำเครื่องมือให้นักเรียนประเมิน
ตนเองในกำรเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเองท่ีวำงไว้ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ออง โรงเรียนประเมินกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำปรับปรุงตลอดปี
กำรศึกษำติดตำมกำรประเมินโครงกำรและกิจกรรมสรุปผลกำรด ำเนินงำนปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม
อองทุกฝ่ำยโรงเรียนจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอองโรงเรียนจำกนักเรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรอองสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำอองโรงเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนมีโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในท่ีระดับ
คุณภำพดีและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
อองโรงเรียน 

3.จุดเด่น  

โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในอองสถำนศึกษำเน้นกำรสร้ำงควำม
เอ้ำใจและให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับคณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวอ้องท่ีชัดเจนเป็น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในอองโรงเรียนเน้นกำรมีส่วน
ร่วมด ำเนินกำรในรูปอองคณะกรรมกำร สร้ำงวัฒนธรรมกำรประกันคุณภำพภำยในอองสถำนศึกษำให้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวอ้องทุกระดับ 

4. จุดควรพัฒนา  

โรงเรียนจำกระบบให้ครูประเมินตนเองรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง  แต่ยังอำดกำรให้อ้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพอองนักเรียน นักเรียนมี
กำรประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ แต่ก็ยังอำดกำรติดตำมช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนรู้อองนักเรียนเป็นรำยคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5 ดีเยี่ยม 

จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำ ได้ระดับดี
เยี่ยม ท้ังนี้ เพรำะมำตรฐำนท่ี 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
อยู่ในระดับดีเย่ียม และมำตรฐำนท่ี 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเย่ียม 

ท้ังนี้  โรงเรียนวังหลังวิทยำคม ได้ด ำเนินกำรสนองตำมนโยบำยและกลยุทธ์อองส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำอ้ันพื้นฐำนและส ำนักงำนเอตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เอต 7 ก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดย
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร งำน กิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุอภำพกำยและสุอภำพจิตท่ีดี มี
สุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์  กีฬำและนันทนำกำร มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์ รักกำรออกก ำลังกำย มีสุอภำพแอ็งแรง มีภำวะโภชนำกำร รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีควำมปลอดภัย
จำกส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รัก
กำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล มีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตรมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เอ้ำรับกำรอบรม ประชุมสัมมนำ ศึกษำดูงำน ส่งผลให้ครูมีจรรยำบรรณ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กับกลุ่มสำระอื่น  มีกำรเรียนรู้โดยก ำหนด
เป้ำหมำย วิเครำะห์หลักสูตร อ้อมูลนักเรียน เป็นรำยบุคคล ออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ ท่ีเหมำะสม 
จัดเตรียมและใช้ส่ือเหมำะกับกิจกรรม ประเมินควำมก้ำวหน้ำ อองผู้เรียนด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ ควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ใช้หลักกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วม และใช้อ้อมูลเป็นฐำนคิดท้ังด้ำนวิชำกำร และกำรจัดกำร  ส่งเสริมและพัฒนำครูให้พร้อมรับกำรกระจำย
อ ำนำจ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
กำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และพัฒนำมำตรฐำนสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
เป็นระบบครบวงจร ( PDCA) และมีประสิทธิภำพ มีกำรวำงระบบประกันคุณภำพภำยในมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรำยวิชำเพิ่มเติมท่ีหลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและควำมสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจอองผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรกำรเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน มีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ มีกำรสร้ำง
และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้อองผู้เรียนและบุคลำกรอองสถำนศึกษำรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวอ้อง  ตลอดจนมีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวอ้อง  มี



 
 

กำรจัดโครงกำรกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ปรัชญำและจุดเน้นอองโรงเรียน  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดและกำรปรับตัว มีกำรพัฒนำโรงเรียนให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อองกำรจัดต้ังโรงเรียน พัฒนำตำมจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์อองโรงเรียน มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษ ได้แก่  โครงกำรบรรพชำสำมเณร/บวชเนกอัมมะบำรมีเฉลิม
พระเกียรติ  โครงกำรจิตอำสำดูแลผู้สูงอำยุ  โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  โครงงำนอำชีพ  ส่งผลให้นักเรียน  ครู
และบุคลำกรอองโรงเรียนมีควำมรู้  คู่คุณธรรม  น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุอ 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
 ผลกำรประเมินตนเองอองสถำนศึกษำถือเป็นอ้อมูลสำรสนเทศท่ีสถำนศึกษำจะต้องน ำไปวิเครำะห์ 
สังเครำะห์เพื่อสรุปน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำออง
สถำนศึกษำ ดังนั้น จำกผลกำรด ำเนินงำนอองสถำนศึกษำสำมำรถสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีสุอภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ มีสุอภำพ
กำยสุอภำพจิตท่ีดี มีน้ ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์  รวมท้ังรู้ จักดูแลตนเองให้มี ควำม
ปลอดภัย เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุอ  
2. สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
3. มีควำมสำมำรถด้ำนอำชีพ 
4. ค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ัง
ในและนอกสถำนศึกษำ 
5. มีระเบียบวินัย คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมสำมำรถด้ำน
กำรคิด และกำรปรับตัว กล้ำแสดงออก 
6. ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีอองพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนท่ี
ดีอองสถำนศึกษำ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีควำมใฝ่รู้ 
และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.ต้น ยังต้องเร่งพัฒนำด้ำน
กำรน ำเสนอกำรอภิปรำยและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อย่ ำงสมเหตุสมผลและต้องพัฒนำทักษะกำร
แก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม  
2. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีไปในทำงท่ี
ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในด้ำนกำรศึกษำให้
ได้มำกท่ีสุด 
 



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   โรงเรียนจัดท ำโครงกำรนิเทศเพื่อก ำกับติดตำมกำร
ท ำงำนอองบุคลำกร จัดท ำระเบียบ และแนวปฏิบัติกำร
ด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร มีกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบ 
กำรวัดและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวอ้อง
ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น กำรพัฒนำและปรับปรุง
หลักสูตร กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1. โรงเรียนจัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอองผู้เรียน โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ท ำแผนพัฒนำคุณภำพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนจัดติวเตอร์ ซ่อมเสริมและติวเพื่อรับกำรทดสอบ
ระดับชำติ (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
2. จัดเป็นโครงกำรนิเทศกำรสอนเพื่อก ำกับติดตำม
และนิเทศแก่ครูผู้สอนอย่ำงกัลยำณมิตร 
3. โรงเรียนจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
จัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมครูให้จัดท ำส่ือ
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตำมเกณฑ์และ
เป็นกำรสร้ำงส่ือส่งเสริมกำรอ่ำน 
4. โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  IEP. ส ำหรับกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงด้ำนร่ำงกำยและสติปัญญำ
เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตำมเกณฑ์และ
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุอ 
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมวำงทุกงำน  อ่ำนทุกคน สัปดำห์ละ 
1 ครั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนรู้จัก
แสวงหำควำมรู้ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
6. โรงเรียนมีกำรส่งเสริมกำรค้นคว้ำหำควำมรู้   
โดยเฉพำะกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้น
อ้อมูลช่วงเวลำพักกลำงวัน 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียน  
2. สร้ำงเครืออ่ำยควำมร่วมมืออองผู้มีส่วนเกี่ยวอ้อง
ในกำรจัดกำรศึกษำอองโรงเรียนให้มีควำมเอ้มแอ็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และ
อับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
3. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนออง
ผู้เรียน จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง 
4. กำรจัดกำรเรียนรู้อองครูในห้องเรียนจะต้อง
ศึกษำหลักสูตร ตัวช้ีวัด และกำรด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนรู้ และวัดผลอย่ำงตรงตำมเป้ำหมำย 



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1. โรงเรียนจัดท ำโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยเอ้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนและเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น เพื่อ
พัฒนำตนอง เกี่ยวกับเทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. โรงเรียนจัดโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญเพื่อ
ส่งเสริมให้คณะครูจัดท ำแผนบูรณำกำรแบบสห
วิทยำกำร 
3. ครูผู้สอนจัดท ำกำรประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง
ครอบคลุมท้ังด้ำนควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรมทักษะ
กระบวนกำร 
4. โรงเรียนจัดโครงกำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อให้ครูท ำกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพและใช้กระบวนกำรวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งอองกระบวนกำรเรียนรู้ 
5. มีกำรจัดหำหนังสือท่ีส่งเสริมกระบวนกำรเรียน
กำรสอนกำรคิดวิเครำะห์และคู่มือครูไว้ให้บุคลำกรใน
โรงเรียนได้ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมท่ีศูนย์วิทยบริกำร 
(ห้องสมุด) โรงเรียนวังหลังวิทยำคม 
6. ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ และจัดท ำแผนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรให้
ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรกล่ันกรองแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้จำกฝ่ำยวิชำกำร และกำรบันทึกผลกำร
สอนและกำรบันทึกผลกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ น ำผล
กำรประเมินมำปรับเปล่ียนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้พัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพ  
7. พัฒนำกำรจัดท ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนให้สำมำรถวัดพฤติกรรมกำรเรียนรู้ได้
ครบทุกด้ำนโดยกำรวิเครำะห์อ้อสอบ 
8. จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน โครงกำร เพื่อให้
ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง สร้ำงองค์ควำมรู้ 
คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินค่ำ สร้ำงผลงำนท่ี
หลำกหลำย 
 

1. ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เอ้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้
อ้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียน
น ำไปใช้พัฒนำตนเอง 
2. กำรวิจัยจะต้องน ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
หรือปัญหำท่ีเกิดกับผู้เรียนได้จริง 



 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1.สร้ำงควำมเอ้ำใจและให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำกับคณะครูคลำกรทุก ฝ่ำย ท่ี
เกี่ยวอ้อง ท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในอองโรงเรียน 
2.มีส่วนร่วมด ำเนินกำรในรูปอองคณะกรรมกำรกำร
ประกันคุณภำพภำยในอองสถำนศึกษำ 
 

   โรงเรียนจำกระบบให้ครูประเมินตนเองรำยบุคคล
ตำมแผนพัฒนำตนเอง แต่ยังอำดกำรให้อ้อมูล
ย้อนกลับแก่ครู ในกำรพัฒนำตนเองในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพออง
นักเรียน นักเรียนมีกำรประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ 
แต่ก็ยังอำดกำรติดตำมช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนรู้ออง
นักเรียนเป็นรำยคน 
 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่ำงเอ้มให้สูงอึ้น ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ถูกต้องและ
เหมำะสม 

2. จัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรเจคเตอร์ เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธิภำพ 

3. ควรมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกำรกระบวนกำรคิด สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง 
จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอองผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) ให้สูงอึ้น 

 
 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
 

1.  ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ  ในกำรจัดต้ังกองทุนส ำหรับช่วยเหลือนักเรียนอำดแคลน 
 2.  มีควำมต้องกำรให้มีกำรจัดอบรมเทคนิคกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 3.  ต้องกำรงบประมำณในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนท่ีร่มรืน่
สวยงำม 
 4.  ต้องกำรงบประมำณ  เพื่อใช้ในกำรจัดท ำห้องปฏิบัติกำรพิเศษต่ำงๆ 
 5.  ต้องกำรส่ือกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้รับควำมรู้เต็ม
ตำมศักยภำพอองผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 6.  ครูภำษำจีน ภำษำอังกฤษ ภำษำเอมร ภำษำญี่ปุ่น 
 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ท่ี เครือข่าย จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม/ภาคเรียน 
1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำอ้ันพื้นฐำน 2 
2 ผู้ปกครอง 2 
3 โครงกำรประชำรัฐ 2 
4 ไทยเวฟเวอเรจ 1 
5 1 โรงเรียน 1 ต ำรวจ 1 
6 ทหำร ค่ำยสุรสิงห์ 1 
7 อสม. ตรวจสำรเสพติด 1 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ภาษาไทย สังคมฯ  ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 40.58 44.23 29.51 24.17 32 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 44.31 47.4 28.78 26.09 33.38 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 46.81 49.34 31.39 29.53 35.12 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 49 31.8 29.31 34.99 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ภาษาไทย สังคมฯ  ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 48.46 31.84 23 19.56 29.19 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.16 34.16 23.46 20.85 29.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 53.09 36.17 27.35 24.9 31.77 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 35.89 27.76 24.88 31.62 

 

 

 

 



 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 

ปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

AVG 

1/2559 ภำษำไทย 357 189 156 131 77 28 25 7 3 28 1001 3.2 

1/2559 คณิตศำสตร์ 284 148 292 256 290 143 128 76 6 16 1639 2.5 

1/2559 วิทยำศำสตร์ 310 266 349 217 196 103 82 35 10 8 1576 2.8 

1/2559 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 1114 399 378 222 149 43 49 52 1 38 2445 3.3 

1/2559 
สุอศึกษำและพล
ศึกษำ 736 287 241 107 150 70 51 11 3 44 1700 3.3 

1/2559 ศิลปะ 557 311 200 107 73 8 33 4 5 46 1344 3.4 

1/2559 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 744 301 268 172 74 34 22 40 15 9 1679 3.3 

1/2559 ภำษำต่ำงประเทศ 363 268 265 203 277 244 344 43 23 46 2076 2.5 

1/2559 
กำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง (IS) 390 89 47 26 22 1 2 1   4 582 3.7 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 

ปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

AVG 

2/2559 ภำษำไทย 356 189 155 131 77 28 25 7 3 28 999 3.2 

2/2559 คณิตศำสตร์ 284 148 290 254 290 143 128 76 6 16 1635 2.5 

2/2559 วิทยำศำสตร์ 310 265 348 217 196 103 82 35 10 8 1574 2.8 

2/2559 
สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 1112 398 378 221 149 43 47 52 1 38 2439 3.3 

2/2559 
สุอศึกษำและพล
ศึกษำ 736 285 239 107 150 70 51 11 3 44 1696 3.3 

2/2559 ศิลปะ 554 310 200 107 73 8 33 4 5 46 1340 3.4 

2/2559 
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 743 301 266 172 74 33 22 40 15 9 1675 3.3 

2/2559 ภำษำต่ำงประเทศ 363 268 265 201 276 243 344 43 23 46 2072 2.5 

2/2559 
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง (IS) 388 89 47 26 22 1 2 1   4 580 3.7 



 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน นร.

ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละอองนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 71 80 5 - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 80 75 7 - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 84 50 6 - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 78 90 7 - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 104 65 2 - - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 75 65 - - - 

รวม 492 425 27 - - 
เฉล่ียร้อยละ 100 94.03 5.97 - - 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน นร.

ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละอองนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเอียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 71 60 16 9 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 80 49 18 15 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 84 34 13 9 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 78 66 19 12 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 104 48 13 6 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 75 45 14 6 - 

รวม 492 302 93 57 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 66.81 20.58 12.61 - 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน จ ำนวน 
นร.ท้ังหมด 

จ ำนวน/ร้อยละอองนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 71 71 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 80 80 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 84 84 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 78 78 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 104 104 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 75 75 - 

รวม 492 492 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 - 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน 

นร.ท้ังหมด 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

 
การอ่าน การเขียน การค านวณ หมายเหตุ 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 71 71 71 71 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 80 80 80 80 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 84 84 84 84 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 78 78 78 78 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 104 104 104 104 - 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 75 75 75 75 - 

รวม 492 492 492 492 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 100 100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบแผนกลยุทธ ์ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

         โครงกำร/กิจกรรม    วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 1. พัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ ให้
ได้มำตรฐำน
รองรับ
ประชำคม
อำเซียนและ
เป็นท่ียอมรับ
อองสังคม
เพิ่มอึ้น 

1.1 พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนด้ำนวิชำกำรให้ได้
มำตรฐำนสู่กำรประกันคุณภำพ 

 - ประกันคุณภำพ                           
- นิเทศกำรสอน                                          
- แอ่งอันทักษะวิชำกำร                                
- พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 8 
กลุ่มสำระ                                              
- พัฒนำทักษะวิทยำศำสตร์                        
-  พัฒนำครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ                                            
- ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรและ
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู ้             
- ติวเตอร์นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6                                 
- ส่งเสริมกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์
คิดสังเครำะห์และเอียน 

-พัฒนำห้องเรียนคุณภำพด้วย
ส่ือ เทคโนโลยี 

1.2 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคม                                                          
-บรรพชำสำมเณ                         
บวชเนกอัมมะ                           
-ส่งเสริมระเบียบวินัยออง
นักเรียน 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

- สวดมนต์หมู่ทุกเย็นวัน
ศุกร์/ตอนเช้ำ-ตอนเย็น 

- โครงกำรห่วงใยผู้สูงอำยุ 

1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงอึ้นตำมมำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ควำมกตัญญูกตเวที ต่อผู้มี
พระคุณ อยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ อดทน และมีควำม
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

- กำรเอ้ำร่วมโครงกำรวัน
วิชำกำรอองทุกหมวดวิชำ100 
% 

- ครูได้รับกำรอบรมและมี
ผลงำนวิจัยในช้ันเรียน 100% 

- แผนกำรสอนมีกำรบูรณำ
กำรกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนหลำกหลำย  และกำร
ประเมินตรงตำมสภำพจริง 
100% 

-  นักเรียนช้ัน ม.6 เอ้ำร่วม
โครงกำรติว 80 % 

-  นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  
เอ้ำร่วมสอบเสริมควำมรู้ 
100% 

- ห้องเรียนทุกห้องเรียนเป็น
ห้องเรียนไอที มีคอมพิวเตอร์ 
ทีวี ทุกห้อง 100% 

-  นักเรียน เอ้ำร่วมโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครบ 
100% 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3  เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนคุณภำพ
ชีวอนำมัย 

      - โครงกำรร่ำงกำยแอ็งแรง
ด้วยกีฬำ 

     -โครงกำรโรงเรียนส่งเสริม
สุอภำพ 

 

1.3 นักเรียนมีสุอภำพอนำมัย
สมบูรณ์แอ็งแรง 

 

 

-นักเรียน 100% ได้รับกำร
พัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำยโดยกำร
ร่วมกิจกรรมกำรแอ่งอันกีฬำ 

- นักเรียน 100 % ได้รับกำร 
ตรวจสุอภำพ ทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย 

 

 

 

 

 

 

1.4 พัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

- พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ
ด้วยส่ือ เทคโนโลยี 

-  

 

1.4  ครูและนักเรียนสำมำรถ
พัฒนำส่ือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภำพ พร้อมส ำหรับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 

 

 

- มีส่ือกำรเรียนกำรสอน
คอมพิวเตอร์ครบ ทุกกลุ่มสำระ 

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์,พริ้นเตอร,์ 
เครื่องถ่ำยเอกสำร,เครื่อง ก็อป
ปี้พริ้น พร้อมใช้งำน 

 

 



 
 

2. พัฒนำ
หลักสูตรให้มี
คุณภำพและ
สนองควำม
ต้องกำรออง
ท้องถิ่น 

2.1 พัฒนำและปรับปรุง    แหล่ง
เรียนรู้ภำยใน 

  - พัฒนำแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
3 ดี 

  - โครงกำรคอมพิวเตอร์ 

  - ห้องเรียนภำษำจีน – 
ภำษำญี่ปุ่น 

 - ห้องเรียนคุณภำพด้วยส่ือ  
เทคโนโลยี 

    - พัฒนำทักษะวิทยำศำสตร์ 

2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กำรศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้
ภำยนอก 

 - วิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้  

 

2.1 ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์    
เรียนรู้เพิ่มอึ้นอย่ำงหลำกหลำย
จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและช่วย
ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

2.2ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ 
เรียนรู้เพิ่มอึ้นอย่ำงหลำกหลำย
จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอกซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ ต่อกำรเสริมสร้ำง
ทักษะและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ 

 

-มีห้องสมุดจ ำนวน  1 ห้อง 

- มีศูนย์กำรเรียนรู้รวม 8 หมวด
วิชำ 

- ห้องพิพิธภัณฑ ์จ ำนวน 1  ห้อง 

- ห้องเรียนอำเซียน จ ำนวน 1 
ห้องเรียน 

- ห้องคอมพิวเตอร์ใช้ในกำร
สืบค้นอ้อมูลจ ำนวน 2 ห้องเรียน 

 

- มีกำรพำนักเรียนไปค้นคว้ำ  ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  

- มีกำรสืบค้นภูมิปัญญำ ท้องถิ่น 

-มีโครงกำรฝึกทักษะร่วมกับ 
ท้องถิ่น  

- จ้ำงวิทยำกรให้ควำมรู้ 2 คน 

3.พัฒนำทักษะ 
กำรเรียนรู้ ให้
ผู้เรียน 
มีทักษะ
ชีวิต  ทักษะ 
กำรคิด และ
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม   ใช้
ชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

 

3.1 พัฒนำกำรจัดกำรให้  ชุม ชนมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
พัฒนำ กำรศึกษำอองโรงเรียน 

   - โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

        

 

3.2 โครงกำรเร่งระดมทรัพยำกรใน
ท้องถิ่น  เพื่อจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

3.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเสนอแนะวิธีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 

 - เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำ
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรอองท้องถิ่น 

3.2 เพื่อน ำทรัพยำกรในท้องถิ่น
มำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 

 

 

 

-ได้นโยบำยกำรบริหำร 
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ออง
ท้องถิ่นและ ผู้บริหำรมี   
วิสัยทัศน์เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ  
ให้มีประสิทธิภำพ 

- ได้วิทยำกรมำให้ควำมรู้กับ ครู-
อำจำรย์และนักเรียน 

- ได้ใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นมำใช้
เป็นส่ือในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

 

 

 

 



 
 

4.พัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ท้ังระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

5.พัฒนำส่ือ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ให้มีควำม
พร้อม และ
พัฒนำทักษะ
ทำงด้ำนภำษำ
เพื่อพัฒนำ  
สู่ศตวรรษท่ี 
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6.ส่งเสริม 
สนับสนุน  
กำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำร
จัดกำรออง
สถำนศึกษำท้ัง 
ภำยในและ
ภำยนอก 

 

 

4.1 โครงกำรส่งเสริมบุคลำกร ทำง
กำรศึกษำ 

 

4.2 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพออง
บุคลำกรภำยในโรงเรียนโดย
ก ำหนดอีดควำมสำมำรถ 

 

 

 

 

 

5.1 ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีให้
เอื้ออ ำนวยต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

 - โครงกำรห้องเรียนคุณภำพ 

  - พัฒนำทักษะวิทยำศำสตร์ 

5.2เสริมสร้ำงพัฒนำบรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อม 

  -โครงกำรอำคำรสถำนท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

6.1. พัฒนำกำรจัดกำรให้ชุม ชนมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
พัฒนำ กำรศึกษำอองโรงเรียน 

6.2 กำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำ
ร่วมกับชุมชน 

6.3 โครงกำรเร่งระดมทรัพยำกรใน
ท้องถิ่น  เพื่อจัดกำรศึกษำ 

6.4 รำยงำนผลกำรด ำเนิน 
โครงกำร/งำน ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไออย่ำง  ต่อเนื่อง 

4.1 เพื่อให้บุคลำกรมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์แสดงออกซึ่งศักยภำพ
แห่งควำมรอบรู้และวิสัยทัศน์ท่ี
กว้ำงไกลสมกับเป็นครูมืออำชีพ 

 

4.2 ผู้บริหำรและบุคลำกร  
รับทรำบถึงอีดควำมสำมำรถ  ท่ี
จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้  
ลุล่วงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพ 

 

5.1 นักเรียนมีอำคำรสถำนท่ี ท่ี
ทันสมัย สะอำดเอื้อต่อกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี   
ประสิทธิภำพ 

 

5.2  นักเรียนมีสถำนท่ีพักผ่อนท่ี    

สะอำดและเป็นระเบียบ 

 

 

 

6.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเสนอแนะวิธีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 

6.2เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำ
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรอองท้องถิ่น 

6.3 เพื่อน ำทรัพยำกรในท้องถิ่น
มำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 

- กำรศึกษำดูงำนจ ำนวน 1 ครั้ง
ต่อภำคเรียน 

- ผ่ำนกำรอบรมระเบียบวิธีวิจัย  
100 % 

- จัดกำรท ำงำนวิจัยในช้ันเรียน  
ภำคเรียนละ  1 ช้ินงำน 

-  มีกำรก ำหนดอีด 
ควำมสำมำรถอองผู้บริหำรครบ
ทุกต ำแหน่ง 100 % 

-  มีบุคลำกรเพิ่มอึ้นตรงตำม  
คุณวุฒิอองงำนท่ีได้รับปฏิบัติ 

 

-  มีพัดลมทุกห้องเรียน 

-  ใช้กระดำนไวท์บอร์ด 

-มีโต๊ะเก้ำอี้รับประทำนอำหำร
เพียงพอ 100% 

-มีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกห้อง 

- ศำลำพักผ่อน 3 หลัง 

-มีพื้นท่ีพักผ่อนออนักเรียนพรอ้ม
ใช้งำน 100 % 

 

-ได้นโยบำยกำรบริหำร  
สอดคล้องกับควำมต้องกำร ออง
ท้องถิ่นและ  ผู้บริหำรมี   
วิสัยทัศน์เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ  
ให้มีประสิทธิภำพ 
-ได้หลักสูตรกำรศึกษำท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรออง
ท้องถิ่น 
- ได้วิทยำกรมำให้ควำมรู้กับ ครู-
อำจำรย์และนักเรียน 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 -สรุปงำน-โครงกำร/ประเมิน
งำน-โครงกำร 

6.4 ผู้รับผิดชอบโครงกำร / งำน   
ได้รับทรำบจุดเด่นจุดด้อย  
ตลอดจนได้รับค ำแนะน ำเพื่อ 
กำรปรับปรุงแก้ไอให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งอึ้น 

- ได้ใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นมำใช้
เป็นส่ือในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

- ทุกโครงกำร / งำน ได้รับกำร  
ประเมิน 100%  
- ทุกครั้งท่ีมีกำรประเมินต้องม ี 
กำรได้รับค ำแนะน ำ 
- มีกำรรำยงำนสรุปผลรวมเมื่อ 
ส้ินสุดโครงกำร 
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