
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิัติการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2560 
         (ปีการศึกษา 2559-2560) 

 

โรงเรยีนวาวีวิทยาคม  

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย 

 

 

 

 

งานแผนงานและงบประมาณ 

กลุ่มบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวาวีวทิยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 (เชียงราย – พะเยา) 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

แผนปฏบิัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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บทที ่1 
สภาพทั่วไป 
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บทที ่ 1 

สภาพทัว่ไป 

 

 

 

 โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต้ังอยู่หมู่ ท่ี  1  ต าบลวาวี   อ าเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 
57180  โทรศัพท์  0-53760029   website http://www.waweewit.ac.th    
email : waweeadmin@gmail.com    

โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่เลขท่ี 290 หมู่ท่ี 1 ต าบลวาวี  อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย  มีพื้นท่ี  45 ไร่  2  งาน  40  ตารางวา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2533 
โดยใช้ห้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาบ้านวาวีและส านักงานกลุ่มหนุ่มสาวบ้านวาวีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นท่ีต าบลวาวีท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา มอบท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังของ
โรงเรียนในปัจจุบันให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนต้ังช่ือว่า   "  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม (สาขา ) "โดยมี      
นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์ เป็นผู้บริหารโดยจัดส่งนายณรงค์ฤทธิ์  กล่ินสอน นายประเสริฐ  ไชยมหาวรรณ นายเมธี    
วงค์ครุฑ และนายมานพ  สุขพิงค์   ผลัดเปล่ียนกันมาบริหารงาน 

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศต้ังเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา   ช่ือว่า   “ โรงเรียนวาวีวิทยาคม"       เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และแต่งต้ัง     นายสมเจตน์    รัตนสุวรรณ    รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

 วันท่ี  1  ตุลาคม  2535  กรมสามัญศึกษาแต่งต้ัง  นายเกษม  หมื่นตาบุตร  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต่อมาเมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม  2537  กรมสามัญศึกษาอนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการครู ให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม  และได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  
ต่อมาเมื่อวันท่ี  20  มกราคม  2540  กรมสามัญศึกษาได้จัดส่งนางสาวนิธิยา  วัฒนะปราน  มาด ารงต าแน่งอาจารย์
ใหญ่  ต่อมาเมื่อวันท่ี  24  ตุลาคม  2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้นางณาตยา  มานะ  รักษาการอาจารย์ใหญ่  
วันท่ี  16  มีนาคม  2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนางช่อฟ้า  ม่วงมณี  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่           
วันท่ี  7  พฤษภาคม  2545  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายวิเชียร  ทาทอง  มาด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  
วันท่ี  1  พฤษภาคม  2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนายทีปชัย  วงศ์วรศรีโรจน์  มาด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์
ใหญ่ วันท่ี 8 ธันวาคม 2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนางสมัย ลาเกล้ียง  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  วันท่ี  
20  มิถุนายน  2548  นายประดิษฐ์  โพธิกลาง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต่อมาเมื่อวันท่ี 4 
ธันวาคม 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค าส่ังแต่งต้ังนายสมิทธ์  ปุตตะลอ  ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  และเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ค าส่ังแต่งต้ัง นายเอนก   ตาค า มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี  2554 – 2557  และต่อมา
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แต่งต้ังให้ นางณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
วาวีวิทยาคม  ในปี  2557  จนถึงปัจจุบัน 

 
 

ประวตัิความเปน็มาของสถานศกึษา 

http://www.waweewit.ac.th/
mailto::%20waweeadmin@gmail.com
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ปรชัญาของโรงเรยีน 

 
สุสสฺูสา สตุวฒัฑณ ี

 

การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ 
 

ค าขวญั 
 

เรยีนดี  มคีณุธรรม  น ากฬีา  พฒันาสังคม 
 

สปีระจ าโรงเรยีน 
 

ชมพ ู -  ม่วง 
 

 สีชมพ ู หมายถึง   ความอ่อนหวาน ความสุภาพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ   
   รู้กตัญญูกตเวที และมี ความเมตตากรุณา 
 สีมว่ง   หมายถึง   ความเป็นอมตะ ความคงทนถาวร ของความรู้ท่ีติดตัวผู้ใฝ่การศึกษา 

 
สญัลกัษณ ์

 
 
 
 
 
 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 
 

 ภเูขา   หมายถึง    สถานท่ีต้ังของโรงเรียน ท่ีต้ังอยู่บนภูเขาสูง มีความร่มรื่น  มีความ 
       ซับซ้อนและหลากอารยธรรม 
 ดวงอาทติย ์ หมายถึง  แสงสว่างของความรู้ท่ีฉายแสงให้ภูเขาเพิ่มความตระหง่านมี 
       เอกภาพขณะเดียวกันแสงสว่างก็ขับไล่ความมืดของอวิชาให้หมดไป 
 หนงัสอื หมายถึง    ความรู้และวิทยาการท่ีจะน าความสว่างมาสู่บนดอย 
 ใบชา   หมายถึง    พืชเศรษฐกิจท่ีจะน ามาซึ่งรายได้และช่ือเสียงของคนวาวี 
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โครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีนวาววีทิยาคม 

 
 

 
      
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานโรงเรยีนวาววีิทยาคม 
 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรยีนวาววีิทยาคม 

 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนอ ำนวยกำร 

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน 

ผูป้ฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- งำนส ำนักงำน 

- งำนสำรบรรณ 

- งำนกำรเงิน 

- งำนพัสดุ 

- งำนบุคคล 

- งำนปฏิคม 

- งำนยำนพำหนะ 

- งำนประชำสัมพันธ์ 

- งำนเวรยำมรักษำสถำนที่
รำชกำร 

- งำนแม่บ้ำน 

- งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- งำนเลขำนุกำร 

 

- งำนส ำนักงำน 
- งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
- งำนวัดและประเมินผล 
- งำนทะเบียนนักเรียน 
- งำนส ำมะโนนักเรียน 
- งำนแนะแนว 
- งำนเรียนรวม 
- งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- งำนห้องสมุด 
- งำนวิจัยในชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรมและ

แหล่งเรียนรู้ 
- งำนโครงกำรพิเศษ  
- งำนเลขำนุกำร 

- งำนส ำนักงำน 

- งำนสภำนักเรียนและส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

- งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งำนระดับชั้นเรียน 

- งำนเวรประจ ำวัน 

- งำนสำรวัตรนักเรียน 

- งำนควำมปลอดภัยและจรำจร 

- งำนหอพักนักเรียน 

- งำนโครงกำรพิเศษ  
- งำนเลขำนุกำร 

- งำนส ำนักงำน 

- งำนโภชนำกำรและโรงอำหำร 

- งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
โรงเรียน 

- งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 

- งำนธนำคำรโรงเรียน 

- งำนอำคำรสถำนที่ 
- งำนพระรำชพิธี วันส ำคัญทำง

ศำสนำและชุมชนสัมพันธ์ 

- งำนบ้ำนพักข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- งำนผลิตน้ ำด่ืม 

- งำนโครงกำรพิเศษ  

- งำนเลขำนุกำร 

- งำนส ำนักงำน 
- งำนแผนงำนและงบประมำณ 
- งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- งำนสำรสนเทศ  
- งำนควบคุมภำยใน 
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- งำนโสตทัศนศึกษำ 
- งำนเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนอ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน 

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ขอ้มลูสารสนเทศ 
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ขอ้มลูดา้นบคุลากร 

จ านวนครแูละลกูจา้งประจ า จ าแนกตามต าแหนง่ / ระดับ /เพศ 
 

ที ่ ต าแหนง่ / ระดบั 
เพศ 

รวม 
ชาย หญงิ 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา - 1 1 

2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  - 1 1 

3 ครู คศ. 3 - 1 1 

4 ครู คศ. 2 - 1 1 

5 ครู คศ. 1 7 11 18 

6 ครูผู้ช่วย 1 7 8 

7 พนักงานราชการ 1 2 3 

8 ครูอัตราจ้าง 3 1 4 

9 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 0 1 

10 วิทยากรท้องถิ่น - - - 

9 ลูกจ้างประจ า 2 0 2 

10 ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 

11 ครูต่างชาติ - - - 

รวม 16 26 42 
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จ านวนครจู าแนกตามวฒุกิารศกึษา 

 

จ านวนครจู าแนกตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนบคุลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บรหิารสถานศกึษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผูอ้ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
2. ครูผูส้อน      

- ข้าราชการคร ู - 24 4 - 28 
- พนกังานราชการ - 2 1 - 3 
- ครอูัตราจ้าง - 4 - - 4 
- ครูตา่งชาต ิ - - - - - 

รวม - 30 5 - 35 
3. บุคลากร      

- เจา้หนา้ทีธ่รุการ - 1 - - 1 
- ลูกจา้งประจ า 2 - - - 2 
- ลูกจา้งชัว่คราว 2 - - - 2 
- วทิยากรทอ้งถิน่ - - - - - 

รวม 4 1 - - 5 
รวมทัง้สิน้ 4 31 7 - 42 

ที ่ กลุม่งาน/กลุม่สาระการเรยีนรู ้ จ านวน 
1 บรหิาร  2 
2 ภาษาไทย 4 
3 คณติศาสตร ์ 3 
4 วทิยาศาสตร ์ 5 
5 สงัคมศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 4 
6 สุขศกึษาและพลานามยั 3 
7 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 7 
8 ภาษาต่างประเทศ 5 
9 ศิลปะ 2 
10 บรรณารกัษ ์ 1 
11 แนะแนว 1 

รวม 37 
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ขอ้มลูนกัเรยีน  ปกีารศกึษา 2559 

 

ระดบัชัน้ 
จ านวนนกัเรยีน 

รวม รวมทัง้สิน้ 
ชาย หญงิ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 11 31 42 

122 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 14 24 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 23 19 42 

รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 1 48 74 122 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 9 24 33 

94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 17 13 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 17 14 31 

รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 2 43 51 94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 9 30 39 

109 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 18 19 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 19 14 33 

รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 3 46 63 109 
รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 137 188 325 325 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 13 25 38 

114 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 2 35 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 15 10 25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 14 0 14 

รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 4 44 70 114 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 14 14 28 

82 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 12 26 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 6 10 16 

รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 5 32 50 82 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 12 8 20 

74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 13 22 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 6 13 19 

รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 6 31 43 74 
รวมระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 107 163 270 270 

รวมทัง้หมด 244 351 595 595 
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ตารางแสดง  จ านวนอาคารเรยีน  อาคารประกอบ  สถานที ่และอืน่ ๆ  

ประเภทอาคาร แบบ 
จ านวน

ชัน้ 
จ านวนหอ้ง 

(หอ้ง) 
ปี พ.ศ. 
ที่สรา้ง 

1. อาคารเรียน 
 
 
 
2. อาคารอเนกประสงค์ 
 
3. บ้านพัก 
 
 
 
 
4. ห้องน้ าห้องส้วม 
 
 
5. ถังน้ าเก็บน้ าฝน 

เบ็ดเสร็จ  ก. 
เบ็ดเสร็จ  ข. 
เบ็ดเสร็จ  ค. 
อาคาร  108 ล 
ช่ัวคราว  004 
โรงอาหาร 
บ้านพักนักเรียน  
บ้านพักครู  203 / 27 
บ้านพักครู  205 / 26 
บ้านพักครูแบบแฟลต  8  หน่วย 
บ้านพักนักการภารโรง 
ห้องน้ าห้องส้วม  6  ท่ีนั่ง 
ห้องน้ าห้องส้วม  6  ท่ีนั่ง 
ห้องน้ าห้องส้วม  4  ท่ีนั่ง 
ฝ.33  ( 6  ถัง) 

2 
1 
1 
2 
1 
- 
2 
2 
2 
3 
1 
- 
- 
- 
- 

10 
5 
2 
11 
1 
- 
2 
6 
2 
12 
2 
6 
6 
4 
- 

2536 
2536 
2536 
2540 
2534 
2544 
253๕ 
2536 
2534 
2542 
2535 
2538 
2541 
2553 
2538 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ  www.secondary36.obec.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secondary๓๖.obec.go.th/
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ตารางแสดงรายละเอยีด  ขอ้มลูอาคารเรยีน-อาคารประกอบ-และสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ  

ของโรงเรยีนวาววีทิยาคม 
อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย  สพม. เขต  36 

 
จ านวนอาคารเรยีน 
 

ที ่ แบบอาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

สร้างเมือ่ป ี พ.ศ. 
เงนิงบประมาณ

(บาท) 
การไดม้าของงบ 

จ านวนหอ้งตาม
แปลน(หอ้ง) 

ลักษณะของหอ้ง จ านวน(หอ้ง) หมายเหต ุ

1 เบ็ดเสร็จ  ก ถาวร 2536 8,000,000 
งบประมาณต้น

สังกัด 
9 

ห้องเรียน 
ห้องพิเศษ 
ห้องอื่น ๆ 

5 
3 
1 

 

2 เบ็ดเสร็จ  ข ถาวร 2536 3,500,000 
งบประมาณต้น

สังกัด 
5 ห้องเรียน 5  

3 เบ็ดเสร็จ  ค (โรงฝึกงาน) ถาวร 2536 1,387,000 
งบประมาณต้น

สังกัด 
3 ห้องปฏิบัติงาน 2  

4 108 ล. ถาวร 2540 4,157,000 
งบประมาณต้น

สังกัด 
8 ห้องเรียน 8  

5 ค.ส.ล. (10๔/27) ถาวร 2535 1,๑๐8,000 
งบประมาณต้น

สังกัด 
1 ห้องอื่น ๆ 1  
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การกอ่สรา้ง  (ตอ่เตมิ) 

ที ่ รายการ 
ลักษณะ
อาคาร 

ตอ่เตมิเมือ่ป ี 
พ.ศ. 

เงนิงบประมาณ
(บาท) 

การไดม้าของงบ 
จ านวนหอ้ง
ตามแปลน

(หอ้ง) 

ลักษณะของ
หอ้ง 

จ านวน
หอ้งที่ตอ่
เตมิ(หอ้ง) 

หมายเหต ุ

1 ใต้ถุนอาคารเบ็ดเสร็จ  ก ถาวร 2553 300,000 งบประมาณต้นสังกัด 1 ห้องอื่น ๆ 1 ห้องประชุม 
2 ห้องพิเศษข้างอาคาร

เบ็ดเสร็จ  ก 
ถาวร 2554 100,000 งบประมาณต้นสังกัด 1 ห้องอื่น ๆ 1 ห้องสภาฯ 

 

1. จ านวนอาคารเอนกประสงค ์และสิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ 
 
1.1 อาคารบ้านพกัคร ู

 

ที ่ แบบอาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

สร้างเมือ่
ปี  พ.ศ. 

เงนิงบประมาณ
(บาท) 

การไดม้าของงบ 
จ านวนหอ้งตาม

แปลน(หอ้ง) 
ลักษณะของ

หอ้ง 
จ านวน
(หอ้ง) 

หมายเหต ุ

1 บ้านพักครู 205/26                                
(5 ห้องนอน) 

ถาวร 253๕ 386,000 งบประมาณต้นสังกัด 5 บ้านพักครู 5 
 

ทรุดโทรม 

2 บ้านพักครู  203/27(4
ห้องนอน) 

ถาวร 2536 380,000 งบประมาณต้นสังกัด 4 บ้านพักครู 4 
 

พอใช้ 

3 บ้านพักครูแบบแฟลต8/12(15
ห้องนอน) 

ถาวร 2542 2,415,600 งบประมาณต้นสังกัด 12 บ้านพักครู 12 
 

พอใช้ 

4 บ้านพักครู 205/26                                
(5 ห้องนอน) 

ถาวร 2557 617,600 งบประมาณต้นสังกัด 5 บ้านพักครู 5 ดี 

5 บ้านพักครู 205/26                                
(5 ห้องนอน) 

ถาวร 2557 617,600 งบประมาณต้นสังกัด 5 บ้านพักครู 5 ดี 
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1.2 หอพกันกัเรยีน 

ที ่ แบบอาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

สร้างเมือ่
ปี  พ.ศ. 

เงนิงบประมาณ
(บาท) 

การไดม้าของงบ 
จ านวนหอ้งตาม

แปลน(หอ้ง) 
ลักษณะของ

หอ้ง 
จ านวน
(หอ้ง) 

หมายเหต ุ

1 หอพักนักเรียน จุ 35 คน ถาวร 2536 1,998,000 งบประมาณต้นสังกัด 35 ห้องอื่น ๆ 35 พอใช้ 
          1.3 อาคารบ้านพกัภารโรง 

ที ่ แบบอาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

สร้างเมือ่
ปี  พ.ศ. 

เงนิงบประมาณ
(บาท) 

การไดม้าของงบ 
จ านวนหอ้งตาม

แปลน(หอ้ง) 
ลักษณะของ

หอ้ง 
จ านวน
(หอ้ง) 

หมายเหต ุ

1 อื่น ๆ (บ้านพักภารโรง) ถาวร 2535 101,000 งบประมาณต้นสังกัด 2 ห้องอื่น ๆ 2 ทรุดโทรม 
         1.4  สว้มนอกอาคาร 

ที ่ แบบอาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

สร้างเมือ่
ปี  พ.ศ. 

เงนิงบประมาณ
(บาท) 

การไดม้าของงบ 
จ านวนทีน่ัง่               

(ทีน่ัง่) 
ลักษณะของหอ้ง หมายเหต ุ

1 ส้วมมาตรฐาน  6  ท่ีนั่ง /27                                 ถาวร 2535 540,000 งบประมาณต้นสังกัด 6 ห้องอื่น ๆ รื้อถอน 
2 ส้วมมาตรฐาน  6  ท่ีนั่ง /27                                 ถาวร 2535 540,000 งบประมาณต้นสังกัด 6 ห้องอื่น ๆ  
3 ส้วมมาตรฐาน  6  ท่ีนั่ง /27                                 ถาวร 2536 180,000 งบประมาณต้นสังกัด 6 ห้องอื่น ๆ  
4 ส้วมมาตรฐาน  6  ท่ีนั่ง /27                                 ถาวร 2541 540,000 งบประมาณต้นสังกัด 6 ห้องอื่น ๆ  
5 อาคารสพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ถาวร 2553 351,000 งบประมาณต้นสังกัด 4 ห้องอื่น ๆ  

1.5  ถงัเกบ็น้ า 

ที ่ แบบถงัเกบ็น้ า 
สร้างเมือ่
ปี  พ.ศ. 

เงนิงบประมาณ
(บาท) 

การไดม้าของงบ 
ความจุเฉลีย่/ถงั              

(ลบ.ม.) 
ความจุเฉลีย่รวม              

(ลบ.ม.) 
จ านวนที่
ใชก้ารได ้

จ านวนที ่        
ใชก้าร
ไมไ่ด ้

หมายเหต ุ

1 ฝ.33                                2538 60,000 งบประมาณต้นสังกัด 22.61 135.66 6 0  
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1.6  รัว้ 

ที ่ แบบรัว้ ลักษณะ สร้างเมือ่ป ี พ.ศ. 
เงนิงบประมาณ

(บาท) 
การไดม้าของงบ 

ความกวา้ง           
ตอ่ชอ่ง (ม.) 

ความยาว             
(ม.) 

ความสงู             
(ม.) 

หมายเหต ุ

1 อื่น ๆ ถาวร 2538 64,000 งบประมาณต้นสังกัด 2 113 2  
1.7 สนาม 

ที ่ แบบรัว้ ลักษณะ สร้างเมือ่ป ี พ.ศ. 
เงนิงบประมาณ

(บาท) 
การไดม้าของงบ 

ความกวา้ง           
ตอ่ชอ่ง (ม.) 

ความยาว             
(ม.) 

หมายเหต ุ

1 สนามบาสเกตบอล ถาวร 2535 75,000 งบประมาณต้นสังกัด 18 44  
2 สนามวอลเลย์บอล ถาวร - - งบประมาณต้นสังกัด 13 24  
2 สนามตะกร้อ ถาวร - - งบประมาณต้นสังกัด 8 15  
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ขอ้มลูดา้นงบประมาณและทรัพยากร 

งบประมาณ (รายรบั – จ่าย ) ประจ าป ี 2560 

 
ขอ้มูลทรพัยากรทีจ่ าเปน็  

1)  คอมพิวเตอร์  มีจ านวนท้ังหมด           41  เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน     35  เครื่อง  
ใช้ในงานบริหารจัดการ      6  เครื่อง  

2)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์        -   เครื่อง  
3)  กระดานอัจฉริยะ          1   ตัว  
4)   Visuallizer               2     ตัว  

   5)   เครื่องโปรเจคเตอร์          8     เครื่อง 
  ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด 2 ห้อง ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์  

        พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา  เรือนเพาะชา โรงเพาะเล้ียงตัวห้ าตัวเบียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ รายได ้ รายจา่ย คงเหลอื 
เงินงบประมาณ  (อุดหนุนรายหัว) 2,108,000.00 2,108,000.00 0 

เงินงบประมาณ  (เรียนฟร ี15 ปี) 528,600.00 528,600.00 0 
รวม 2,636,600 2,636,600 0 
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 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ต้ังอยู่ห่างจากตัวอ าเภอแม่สรวย ประมาณ 51 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 102 กิโลเมตร พื้นท่ีบริการของโรงเรียนประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวาวี บ้านปางกุเส็ง 
บ้านปางเลาแคะ บ้านเลาลี บ้านปางกิ่ว บ้านเลาล่ิว บ้านมังกาล่า บ้านแม่โมงเย้า บ้านปางกลาง บ้านโป่งกลาง
น้ า บ้านขุนสรวย บ้านห้วยน้ าเย็น และบ้านย่าน า มีประชากรประมาณ 9,600 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
จีน (จีนอพยพ) ซึ่งอพยพมาจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ มูเซอ 
กะเหรี่ยง เย้า อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ และคนพื้นเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ยังมีบางกลุ่มนับ
ถือศาสนาคริสต์ อิสลาม และเต๋า นอกจากนี้ยังมีชาวเขาบางเผ่าซึ่งยังคงนับถือผี เซ่นบรรพบุรุษ และมีโรงเรียน
สอนภาษาจีนต้ังอยู่ในหมู่บ้านวาวี อีก 1 โรง (โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม) มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน 
 สภาพโดยท่ัวไปของชุมชนเป็นลักษณะสังคมชนบท มีสภาพความเป็นอยู่โดยมีการประกอบอาชีพ
การเกษตร ท าสวนผลไม้ เช่น สวนส้ม สวนล้ินจ่ี ท าไร่ปลูกชาพันธุ์ต่าง ๆ ปลูกกาแฟ รับจ้างท่ัวไปประมาณร้อย
ละ 50 ค้าขายประมาณร้อยละ 6 รับจ้างท่ัวไปประมาณ ร้อยละ 28 ไปท างานต่างจังหวัดประมาณ ร้อยละ 6 
สถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีค่อนข้างยากจน มีรายได้เฉล่ียประมาณ 7,000 ต่อครัวเรือน/ปี การศึกษาของ
ประชากรระดับประถม/มัธยมศึกษา ประมาณร้อยละ 56 ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 4 และไม่มีการศึกษา
ประมาณร้อยละ 40 
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีจะส่งผลกระทบถึงสถานศึกษา ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนและปัญหาการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 

ท่ีต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
   ทิศเหนือ   จรดกับ     ท่ีดินเอกชน 
   ทิศใต้    จรดกับ     ทางหลวงชนบท 
   ทิศตะวันออก   จรดกับ     ทางหลวงชนบท 
   ทิศตะวันตก   จรดกับ     ท่ีดินเอกชน 
 

2. ขอ้มลูแหล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญา 
1. โรงชาศิริพันธ ์(บ้านวาวี) 
2. โรงชามิ่งดี (บ้านเลาลี) 
3. สวนส้มดอยเงิน 
4. สถานีอนามัยบ้านวาวี 
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาวี 
6. วัดบ้านวาวี 
7. สถานปฏิบัติธรรมพัฒนาพื้นท่ีสูง 
8. โบสถ์คริสตจักรบ้านวาวี 
9. สุเหล่าบ้านวาวี 
10. ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ / ร้านตัดผม 
11. การประดิษฐ์ของช าร่วยศูนย์มหาโพธิ์ 

 

ขอ้มลูทั่วไปของชมุชน 
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จุดเนน้และจุดเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเปน็เอกลกัษณข์องสถานศกึษา 
 ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้แสดงออกในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาจีนเป็น
อย่างดี ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศหลายรายการ และมีทักษะและรักในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน สถติกิารใช ้
(จ านวนครัง้ / ป)ี 

แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน สถติกิารใช ้
(จ านวนครัง้ / ป)ี ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้

1.  ห้องสมุด 
2.  ห้องโสต 
3.  ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
4.  แหล่งเรียนรู้เกษตร 
     ชีวภาพ 
5.  บ้านดินสู่ศิลปะ 
6.  ต้นไม้พูดได้ 
7.  ห้องคอมพิวเตอร์ 

172 
50 
88 
20 
 

20 
30 
120 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เกษตรพื้นท่ีสูง ดอยช้าง 
3. สถานประกอบการในท้องถิ่น 
4. โครงการเสริมสร้างความมั่นคง 
5. โรงเรียนจีน 
6. วัดบ้านวาวี 

30 
5 

 

12 
2 

250 
6 
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ด้านสถานศึกษา 

 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “รพี 58” จาก คณะกรรมการ
การจดงานวันรพี (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ของจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย  

 รางวัล ได้รับยกยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น สถานศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด โรงเรียนขนาดกลาง ระดับดี ประจ าปีพุทธศักราช 2559 จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

 รางวัล มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

 รางวัล มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

 รางวัล มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

 รางวัล มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

 รางวัล สนับสนุนการจัดกิจกรรม “กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการดูแลผู้พิการที่
บ้านและในโรงเรียนเรียนร่วม” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอด
ชีวิตจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สรวย โดยความร่วมมือของเครือข่ายคนพิการจังหวัดเชียงรายและศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย จากจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2559 

 รางวัลได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การประกวดอ่าน
ท านองเสนาะ (โคลงส่ีสุภาพ) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2559 จากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ด้านครูและบุคลากร 
 รายชื่อครูดีเด่น เนื่องในวันครู 2559 

 
 รายชื่อครูดีเด่น เนื่องในวันวิชาการ (วันหัวใจสแีดง) ประจ าปี 2559 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ด้าน 
1 นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์ ครู กลุ่มงานวิชาการ 
2 นางณัชชา  อินทร ครู กลุ่มงานวิชาการ 
3 นายกฤษนุ  ก้อสละ ครูอัตราจ้าง กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
4 นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม ครูผู้ช่วย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
5 นางสาวมะลิวัลย์  เข่ือนปัญญา ครู กลุ่มงานอ านวยการ 
6 นายศิรวัฒน์  สอนนนท์ฐีกูล ครู กลุ่มงานอ านวยการ 
7 นายธีรเดช  ค าแก่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ กลุ่มงานอ านวยการ 
8 นายพินิจ  ตาจีน ครู กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
9 นางสาวสุรีย์พร  กันทากาศ ครูอัตราจ้าง กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้อ านวยการ 
2 นางณาตยา  มานะ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รองผู้อ านวยการ 
3 นางสาวอุบลรัตน์  สักแกแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4 นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
5 นางสาวมนัลยา  จินะแปง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6 นายนัทนันท์  ซอนค า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
7 นายเรวัตร์  สุเมธาลังการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
8 นายกฤษฎาวุฒิ  สะสมทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
9 นายวัชชพันธ์  บุญณลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
10 นางวรินทร  หน่อแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
11 นางสาวขัวญฤทัย  ค าฝาเช้ือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
12 นายวิชัย  วงศ์ศรีวิศาล ลูกจ้างประจ าดีเด่น  
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รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

 1.นางสาววลัยภรณ์ต๊ะต๊ิบ   
 2. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม   
 3. นายโต้ง  หน่อแก้ว   
 4. นางสาวสุรีย์พร  กันทากาศ 
 5. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสด์ิโสภณ 
 
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 1. นายพิพัฒน์  สรรพสุข 
 2. นายวีระพงษ์  กันทะเนตร 
 
ด้านนักเรียน 
 ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

1 นายกิตติศักดิ์ จะนีปุเซ่ รางวัล ระดับเหรียญทอง การ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียน นักศึกษา 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ภาษาต่างประเทศ 

2 น.ส.ชลีรัตน์ ลายเฮือง รางวัล ระดับเหรียญทอง การ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียน นักศึกษา 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ภาษาต่างประเทศ 

3 นายกิตติศักดิ์ จะนีปุเซ่ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu 
Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพาน
พิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มย่อยท่ี 2                 
สพม.36 

ภาษาต่างประเทศ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

4 น.ส.ชลีรัตน์ ลายเฮือง รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Story 
Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนพาน
พิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มย่อยท่ี 2                 
สพม.36 

ภาษาต่างประเทศ 

5 ด.ญ.ปณิดา ไหมค า รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Story Telling 
ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มย่อยท่ี 2                 
สพม.36 

ภาษาต่างประเทศ 

6 น.ส.พัชรี แซ่เจียว รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6 โรงเรียน
พานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มย่อยท่ี 2                 
สพม.36 

ภาษาต่างประเทศ 

7 นายสามารถ แซ่ล่อ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันคัดจีน ม.ปลาย การ
แข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งท่ี 1 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม เชียงราย 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม เชียงราย 

ภาษาต่างประเทศ 

8 ด.ญ.วรรณวิไล พรโชค
เมธา 

รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันคัดจีน ม.ต้น การแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน ครั้งท่ี 1 ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม เชียงราย 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม เชียงราย 

ภาษาต่างประเทศ 

9 ด.ญ.นิรัมพร แซ่ล้ี รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันเล่านิทาน การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน ครั้งท่ี 1 ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  
 

ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาจีน 
โรงเรียนเวียงป่าเป้า
วิทยาคม เชียงราย 

ภาษาต่างประเทศ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

10 -ด.ญ.ภรันยา ลีวิริยะสกุล 
-ด.ญ.ฉันทพิชญา สิรินันท์
สมบูรณ์ 
-ด.ญ.วัชราภรณ์ ดอยวิไล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-
อพวช. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สาขาชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2559 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

วิทยาศาสตร์ 

11 ด.ญ.บัวชมพู มาเยอะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน อ่าน
เอาเรื่อง (ตามแนว PISA) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที 1-3 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

12 น.ส.พลอย แสนเหลียว รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน อ่าน
เอาเรื่อง (ตามแนว PISA) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

13 ด.ญ.อาชิว แซ่เจ้า รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
เขียนเรียงความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

14 ด.ญ.หมีต๊ะ คะล่า รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
เขียนเรียงความ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

15 น.ส.กมลวรรณ อักษร
เพชร 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การ
แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

16 ด.ญ.จิรัฐติกาล ศรีรักษ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน การ
แต่งกลอนสุภาพ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

17 ด.ญ.นภิศ เชอมือ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน คัด
ลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1-3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

18 นายรักเผ่าไทย เฟื่องฟุ้ง
สกุณา 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน คัด
ลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
4-6 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

19 ด.ญ.จารุวรรณ ไทยใหญ่ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
เขียนตามค าบอก ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

20 น.ส.วิภา กอวิ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน 
เขียนตามค าบอก ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี  2559 

กลุ่มย่อยท่ี 2 
สพม.36 

ภาษาไทย 

21 1.ด.ญ.ภรันยา ลีวิริยะสกุล 
2.ด.ญ.ฉันทพิชญา สิรินันท์
สมบูรณ์ 
3.ด.ญ.วัชราภรณ์ ดอยวิไล 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 66 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

สพม.36 วิทยาศาสตร์ 

22 1.ด.ญ.ภรันยา ลีวิริยะสกุล 
2.ด.ญ.ฉันทพิชญา สิรินันท์
สมบูรณ์ 
3.ด.ญ.วัชราภรณ์ ดอยวิไล 
4.ด.ญ.นิรัมพร แซ่ลี้ 
5.ด.ญ.ฟาติมา เทพจักร 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 66 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

สพม.36 สังคมศึกษา 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

23 ด.ช.อามือ เพียมือ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 66 ปี 2559 

สพม.36 ศิลปะ 

24 ด.ช.ปฏิภาณ เต่าทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 66  

สพม.36 ศิลปะ 

25 ด.ช.ปฏิภาณ เต่าทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3                     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 66 ปี 2559 

สพม.36 ศิลปะ 

26 ด.ญ.ปณิดา ไหมค า รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 66 ปี 2559 

สพม.36 ศิลปะ 

27 นายธนกร อยู่ลือ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 66 ปี 2559 

สพม.36 ศิลปะ 

28 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ประภัส มาเยอะ 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด
เชียงราย ครั้งท่ี 66 ปี 2559 
 
 

สพม.36 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

29 
 

1.ด.ญ.สุพิชา ทนุพันธ์             
2.ด.ญ.อัจฉราวรรณ แซ่
ต๋วง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11  
ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

ภาษาไทย 
 
 

30 1.ด.ญ.ฉันทพิชญา สิรินันท์
สมบูรณ์                                   
2.ด.ญ.ภรัณยายา ลีวิริยะ
สกุล 
3.ด.ญ.วัชราภรณ์ ดอยวิไล 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

สพม.36 
 
 
 

วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

31 1.น.ส.กิ่งดาว  แบ่แหย่              
2.น.ส.วิภา กอวิ 
3.นายสุรศักด์ิ  แซ่พ่าน 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

สพม.36 
 
 

วิทยาศาสตร์ 
 
 

32 1.ด.ญ.ฉันทพิชญา สิรินันท์
สมบูรณ์  
2.ด.ญ.นิรัมพร  แซ่ล้ี 
3.ด.ญ.ฟาติมา เทพจักร 
4.ด.ญ.ภรัณยา  ลีวิริยะ
สกุล 
5.ด.ญ.วัชราภรณ์  ดอย
วิไล 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

สังคมศึกษาฯ 

33 1.ด.ญ.ชลีรัตน์ ลายเฮือง 
2.ด.ญ.ณัฐดนัย แซ่ตง 
3.ด.ญ.นุวดี ศตพรพร
พานิช 
4.ด.ญ.วันชัย ลุงทุน 
5.ด.ญ.สมนึก แซ่ปึง 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 

สพม.36 
 

สังคมศึกษาฯ 

34 1.ด.ช.ชาตรี  ไหมค า 
2.ด.ญ.นฤภร  แซ่ลี 

รางวัลเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

สังคมศึกษาฯ 

35 1.ด.ญ.ทัย ลุงต๊ะ 
2.ด.ญ.มะลิวัลย์  ยาเบียง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาฯ  ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

สุขศึกษาและ         
พลศึกษา 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน                        

ที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ 

36 1.น.ส.จุฬารัตน์  จะแล 
2.นายอาตาผะ  งัวผะ 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา             
ม.4-ม.6 

สพม.36 
 

สุขศึกษาและ         
พลศึกษา 

37 1.นายณัฐวุฒิ  ท้าวหลาน 
2.นายธราดล  สกลวัชรา 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

สพม.36 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

38 1.ด.ญ.ปิยะพร  ย่าวก๋วย 
2.ด.ญ.วีรยา  แซ่เชีย 
3.ด.ญ.นวล  หนานอ้าย 
4.ด.ญ.ปิยะพร  ธนวฒัน์
พัชร 
5.ด.ญ.สุนีย์  แซ่เจอว 
6.ด.ญ.สุพัตรา  รักยอดยิ่ง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

39 1.น.ส.ณหหัย  แซ่ซ่ง 
2.น.ส.ณัฐชา  แซ่ก่อ 
3.น.ส.พิมพ์วิภา  พรภัทร
ตระกูล 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
จัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 

สพม.36 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

40 1.ด.ญ.ธันยามัย  สินเท่า 
2.ด.ญ.นฤมล  เชอกอน 
3.ด.ญ.วาสนา  ปัญญาวงค์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

41 1.ด.ญ.กรรณิการ์  แลเชอ 
2.ด.ญ.ธนิตดา  สามค า 
3.ด.ญ.วรรณวิไล  พรโชค
เมธา 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
ม.1-ม.3 

สพม.36 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
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ผลสัมฤทธิ์ (GPA) ของนักเรียน 2 ปีย้อนหลังของโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

ชั้น GPA ปีการศึกษา 2557 GPA ปีการศึกษา 2558 
ม.1 2.28 2.41 
ม.2 2.27 2.96 
ม.3 2.50 2.66 
ม.4 2.53 2.69 
ม.5 2.59 2.42 
ม.6 2.06 2.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูสารสนเทศการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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ผล O-NET ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6  (2 ปยี้อนหลังของโรงเรียนวาวีวิทยาคม) 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557-2558   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ย S.D. 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย 25.24 10.20 79 41.65 8.02 106 16.41 (65.01%) 
สังคมศึกษา 44.13 7.97 79 40.77 10.50 106 -3.36 (-7.61%) 
ภาษาอังกฤษ 25.24 6.66 79 27.74 7.44 106 2.50 (9.90%) 
คณิตศาสตร์ 29.13 10.67 79 29.55 10.27 106 0.42 (1.44%) 
วิทยาศาสตร์ 36.33 9.82 79 33.49 9.00 106 -2.84 (-7.81%) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55.57 11.98 79 - - -  

ศิลปะ 37.94 7.76 79 - - -  

การงานอาชีพฯ 40.48 11.45 79 - - -  

เฉลี่ย 32.01 9.06 79 34.64 9.04 106 2.62 (8.18%) 
                 
   จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา  2557-2558 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวาวีวิทยาคม   พบว่า มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้                                  
ท่ีมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.65  เพิ่มขึ้น 16.41  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 27.74  เพิ่มขึ้น  2.50  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 29.55 เพิ่มขึ้น 0.42  และมี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผล
การทดสอบลดลง  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.77  ลดลง  3.36  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
33.49  ลดลง  2.84 และมีผลการทดสอบ เฉล่ียท้ัง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้   มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.64  
เพิ่มข้ึน  2.62 คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.18 
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     ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2557-2558  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวาวีวิทยาคม  
 

 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับขนาด
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

เขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 34.68 33.57 35.43 35.39 35.91 35.20 สีเทา :  
มีคะแนน
เฉล่ียผ่าน 

สังคมศึกษา 44.13 44.65 47.07 46.94 47.70 4679 
ภาษาอังกฤษ 25.24 26.23 26.94 27.09 27.50 27.46 
คณิตศาสตร์ 29.13 27.03 29.51 29.59 30.13 29.65 
วิทยาศาสตร์ 36.33 35.72 39.22 38.77 39.89 38.62 

 
 ปีการศึกษา 2558 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับขนาด
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

เขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 41.65 40.98 43.04 42.89 43.59 42.64 สีเทา :  
มีคะแนน
เฉล่ียผ่าน 

สังคมศึกษา 40.77 43.20 44.73 46.21 46.42 47.27 
ภาษาอังกฤษ 27.74 27.63 30.20 30.16 31.05 30.62 
คณิตศาสตร์ 29.55 28.80 32.93 32.42 33.51 32.40 
วิทยาศาสตร์ 33.49 34.63 38.34 37.88 39.00 37.63 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา 2557-2558       
โรงเรียนวาวีวิทยาคมปรากฏผลดังนี้ 

 
ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557-2558   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ย S.D. 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย 40.92 11.43 83 39.95 12.41 77 -0.97 (-2.24%) 
สังคมศึกษา 31.37 7.34 83 37.58 6.14 77 6.21 (19.79%) 
ภาษาอังกฤษ 20.34 5.75 83 19.12 5.35 77 -1.22 (-5.99%) 
คณิตศาสตร์ 16.36 8.16 83 21.79 8.11 77 5.43 (33.19%) 
วิทยาศาสตร์ 27.01 4.96 83 31.29 5.80 77 4.28 (15.84%) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 43.99 10.66 83 - -  - 
ศิลปะ 29.35 6.81 83 - -  - 
การงานอาชีพฯ 41.35 12.63 83 - -  - 

เฉลี่ย 27.20 7.52 83 29.94 7.56 77 2.74 (9.51%) 
                 
   จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา  2557-2558 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม   พบว่า มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้                                  
ท่ีมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.58  เพิ่มขึ้น 6.21  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 21.79 
เพิ่มขึ้น  5.43  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.29 เพิ่มขึ้น 4.28                        
และมี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบลดลง  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 39.95  ลดลง 0.97 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
19.12 ลดลง 1.22 และมีผลการทดสอบ เฉล่ียท้ัง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้   มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 29.94  
เพิ่มข้ึน  2.74 คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.51 
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 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2557-2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวาวีวิทยาคม  
 

 ปีการศึกษา 2557 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับขนาด
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

เขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 40.92 45.15 50.35 51.41 51.62 50.76 สีเทา :  
มีคะแนน
เฉล่ียผ่าน 

สังคมศึกษา 31.37 33.28 36.69 36.81 37.69 36.53 
ภาษาอังกฤษ 20.34 19.46 22.64 23.12 23.77 23.44 
คณิตศาสตร์ 16.36 17.69 21.07 21.72 22.27 21.74 
วิทยาศาสตร์ 27.01 29.96 32.60 32.67 3.65 32.54 

 
 ปีการศึกษา 2558 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับขนาด
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

เขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาค 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 39.95 43.58 49.64 49.95 50.73 49.36 สีเทา :  
มีคะแนน
เฉล่ียผ่าน 

สังคมศึกษา 37.58 37.27 40.18 40.00 40.63 39.70 
ภาษาอังกฤษ 19.12 20.65 24.97 24.68 25.61 24.98 
คณิตศาสตร์ 21.79 22.37 26.66 26.65 27.70 26.59 
วิทยาศาสตร์ 31.29 31.31 33.72 33.55 34.48 33.40 
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   โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.   รอบสาม  เมื่อวันท่ี 30,31 เดือน
กรกฎาคม ถึง วันท่ี 1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการ
ประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็น
ตารางดังต่อไปนี้ 
 

 ตวับง่ชีท้ี ่
น้ าหนกั** 
(คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด ้ ระดบัคณุภาพ 

 
 
 
 

กลุม่ 
ตวับง่ชี ้
พืน้ฐาน 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.47 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.10 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.25 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.19 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 4.30 ต้องปรับปรุง 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา 
    สถานศึกษา 

5.00 4.30 ดี 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 3.36 พอใช้ 

กลุม่ 
ตวับง่ชี ้

อตัลกัษณ ์

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   
    พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล 
      สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุม่ 
ตวับง่ชี้

มาตรการ
สง่เสรมิ 

11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม  
      บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 
      เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

 คะแนนรวม 100.00 75.97 ด ี
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
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การรบัรองมาตรฐานสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา 
 

               - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่  80  คะแนนขึ้นไป                        ใช่    ไม่ใช่ 
               - มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  10  ตัวบ่งช้ี จาก 12  ตัวบ่งช้ี      ใช่    ไม่ใช่ 
               - ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
 

สรุปผลการจัดการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพสถานศกึษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกบั
สถานศึกษา วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงให้ได้ว่ามาจากสาเหตุใด เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่มุ่งแต่จะเรียนภาษาจีน
ให้เก่งเพื่อจะได้มีโอกาสไปท างานยังต่างประเทศ (ไต้หวัน) หรือผู้เรียนมีเวลาพักผ่อนน้อยเกินไป หรอืจากการ
จัดการเรียนการสอนของครู หรือสาเหตุอื่น ๆ ให้ครบอย่างรอบด้าน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็นโครงการ/
กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ 
เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต โครงการฝึกท าข้อสอบ (O-NET) ท้ายช่ัวโมงเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ 
โครงการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยวิธีวิจัย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีทุกช้ันเรียน เป็นต้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรมีการประเมินแผนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังมีการนิเทศ สนับสนุน

ให้ครูน าแผนการสอนของตนเองมาพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผู้เรียน รวมท้ังจัดสอน
ซ่อมเสริมกรณีท่ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

2. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมตามภารกิจ โดยมีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของ
สถานศึกษา และมีการรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีการ
ประชุม 

3. สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางหรือวิธีการให้มีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฝึกท าข้อสอบ (O-NET) ท้ายช่ัวโมงเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการ
พัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยวิธีวิจัยหรือ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
ทุกช้ันเรียน เป็นต้น 

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรน าผลการประเมินในด้านการประเมินแผนการสอน การประเมินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ โดยจัด
ให้ครูมีการบันทึกหลังสอนอย่างละเอียด พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขปรับปรุงแผนอย่างชัดเจน มีการน าผล
การนิเทศห้องเรียนในภาพรวมมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
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เป็นรูปธรรม มีการนิเทศการจัดท าข้อสอบของครูที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การน าไปใช้ การ
ประเมินค่า เป็นต้น จัดอบรมภายในสถานศึกษา หรือส่งครูเข้าอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
อื่นจัด แล้วแต่กรณี 

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์การจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมด าเนินงานท่ีสอดคล้องและ

ครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสถานศึกษา ทุกตัวบ่งช้ี 
2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางและวิธีการ จัดท าและรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศ

ให้ชัดเจน โดยรวบรวมจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี จากสภาพปัจจุบันและปัญหา 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา หรือจากความต้องการท่ีจะพัฒนา ให้เป็นระบบ ครบทุกประเด็น จัดท าเป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมงานตามโครงสร้างท้ัง 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวางแผนและพัฒนา เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้และเกิดการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง 
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โครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนวาววีทิยาคม ฉบับปรบัปรงุ 2559 

โรงเรียนวาวีวิทยาคม   จัดการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551   ได้จัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น- 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.5 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.5 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1 1.5 ส21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.5 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1  0.5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2  0.5 
พ21101 สุขศึกษา พลศึกษา 1 1.0 พ21102 สุขศึกษา พลศึกษา 2 1.0 
ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0 ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0 
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน 1 1.0 ง21102 การงานอาชีพพื้นฐาน 2 1.0 
  (งานบ้าน งานประดิษฐ์)     (คอมพิวเตอร์)   

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
จ20201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 1.0 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 1.0 
ส20221 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20222 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0   อาเซียนศึกษา  0.5 
        เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
            
    2.5     2.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5 
ลูกเสือ 0.5 ลูกเสือ 0.5 
ชุมนุม 0.5 ชุมนุม 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.5 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.5 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5 
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 
ส22101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.5 ส22102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.5 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3  0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 
พ22101 สุขศึกษา พลศึกษา 3 1.0 พ22102 สุขศึกษา พลศึกษา 4 1.0 
ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0 ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0 
ง22101 งานอาชีพพื้นฐาน 3 1.0 ง22102 งานอาชีพพื้นฐาน 4 1.0 
  (งานช่าง งานธุรกิจ)     (คอมพิวเตอร์)   

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   

จ20203 
ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร 3 

1.0 จ20204 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4 1.0 

ส20223 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20224 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
            
    2.5     2.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5 
ลูกเสือ 0.5 ลูกเสือ 0.5 
ชุมนุม 0.5 ชุมนุม 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.5 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.5 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.5 ส23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.5 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 
พ23101 สุขศึกษา พลศึกษา 5 1.0 พ23102 สุขศึกษา พลศึกษา 6 1.0 
ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน5 1.0 ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0 
ง23101 งานอาชีพพื้นฐาน 5 1.0 ง23102 งานอาชีพพื้นฐาน 6 1.0 
  (งานเกษตร งานอาชีพ)     (คอมพิวเตอร์)   

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   

จ20205 
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
5 

1.0 จ20206 
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
6 

1.0 

ส20225 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส20226 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
            
    2.5     2.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5 
ลูกเสือ 0.5 ลูกเสือ 0.5 
ชุมนุม 0.5 ชุมนุม 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย- 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ม.4  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1.0 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1(ฟิสิกส์) 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2(เคมี) 1.0 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน  1 1.0 ส31102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 
ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน  1 0.5 ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2 0.5 
ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
ว31211 ฟิสิกส์ 1 1.0 ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ว31221 เคมี 1 1.0   อาเซียนศึกษา  0.5 
ว31231 ชีววิทยา 1 1.0   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ส30221 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ว31212 ฟิสิกส์ 2 1.0 
อ31201 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 ว31222 เคมี 2 1.0 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ว31232 ชีววิทยา 2 1.0 
ท30201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
      อ31202 อังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 
    6.5     6.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5 
ชุมนุม 0.5 ชุมนุม 0.5 
ทักษะชีวิต 1 0.5 ทักษะชีวิต 2 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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ม.5  
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 

ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1.0 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.0 

ว32101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3(ชีววิทยา) 1.0 ว32102 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4(โลก
ดาราศาสตร์) 1.0 

ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 3 1.0 ส32102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 4 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4 0.5 
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 ส33104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
ส30223 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30224 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ว32213 ฟิสิกส์3 1.0 ว32214 ฟิสิกส์4 1.0 
ว32223 เคมี3 1.0 ว32224 เคมี4 1.0 
ว32233 ชีววิทยา3 1.0 ว32234 ชีววิทยา4 1.0 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
อ32201 อังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 อ32202 อังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 
    6.5     6.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5 
ชุมนุม 0.5 ชุมนุม 0.5 
ทักษะชีวิต 3 0.5 ทักษะชีวิต 4 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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ม.6  

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 1.0 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.0 

ว33101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5(ชีวะ-เคมี) 1.0 ว33102 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6(ฟิสิกส์-
ดาราศาสตร์) 1.0 

ส33101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 1.0 ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 6 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5 0.5 ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6 0.5 
ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
ส30225 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30226 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ว32215 ฟิสิกส์5 1.0 ว33216 ฟิสิกส์6 1.0 
ว32225 เคมี5 1.0 ว33226 เคมี6 1.0 
ว33235 ชีววิทยา5 1.0 ว33236 ชีววิทยา6 1.0 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
อ33201 อังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 อ33202 อังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 
    6.5     6.5 

รวมหน่วยกิต 13.0 รวมหน่วยกิต 13.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

แนะแนว 0.5 แนะแนว 0.5 
ชุมนุม 0.5 ชุมนุม 0.5 
ทักษะชีวิต 5 0.5 ทักษะชีวิต 6 0.5 
ค้นคว้าอิสระ 0.5 ค้นคว้าอิสระ 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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แผนการเรียนภาษา - สังคมศึกษา และเทคโนโลยี 

ม.4  
ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 
ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1(ฟิสิกส์) 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2(เคมี) 1.0 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2  0.5 
ง31101 การงานอาชีพ งานบ้าน 0.5 ง31102 การงานอาชีพ งานธุรกิจ 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
ส30221 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
จ30201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 1.0   อาเซียนศึกษา  0.5 
อ31201 อังกฤษฟัง-พูด 1 1.0   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ส31201 ศาสนาสากล 1.0 ศ30213 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 
ท30201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 อ31202 อังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 
ง30233 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2.0 อ30202 อังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 
      ท30202 การอ่านตีความ 1.0 
      ค31204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
    6.5     6.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชุมนุม 0.5   ชุมนุม 0.5 
  ทักษะชีวิต 1 0.5   ทักษะชีวิต 2 0.5 
            

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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ม.5  
ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 

ว32101 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3(
ชีววิทยา) 1.0 ว32102 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4(โลกดารา
ศาสตร์) 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 ส33104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ งานเกษตร 0.5 ง32102 การงานอาชีพ งานช่าง 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
ส30223 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30224 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ศ30214 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 ศ30215 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 
อ32201 อังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 อ32202 อังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 
อ30203 อังกฤษเพื่ออาชีพ 1 1.0 อ30204 อังกฤษเพื่ออาชีพ 2 1.0 
ท30203 หลักภาษา 1.0 ท30204 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม 1.0 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
    6.5     6.5 

รวมหน่วยกิต 13.5 รวมหน่วยกิต 13.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชุมนุม 0.5   ชุมนุม 0.5 
  ทักษะชีวิต 3 0.5   ทักษะชีวิต 4 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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ม.6  
ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   

รหัสวิชา รายวิชา นก. รหัสวิชา รายวิชา นก. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 

ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 

ว33101 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5(ชีวะ-
เคมี) 1.0 ว33102 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6(ฟิสิกส์-
ดาราศาสตร์) 1.0 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5  0.5 ศ33102 ศิลปะ 6  0.5 
ง33101 การงานอาชีพ งานอาชีพ 0.5 ง33102 การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 
            

รายวิชาเพิ่มเติม   รายวิชาเพิ่มเติม   
ส30225 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30226 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ศ30216 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 ศ30217 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 
อ33201 อังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 อ33202 อังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 
อ30205 ภาษาอังกฤษอ่าน-วิเคราะห์ 1 1.0 อ30206 ภาษาอังกฤษอ่าน-วิเคราะห์ 2 1.0 
ท30205 การพูด 1.0 ท30206 วรรณคดีมรดก 1.0 
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 
    6.5     6.5 

รวมหน่วยกิต 13.0 รวมหน่วยกิต 13.0 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชุมนุม 0.5   ชุมนุม 0.5 
  ทักษะชีวิต 5 0.5   ทักษะชีวิต 6 0.5 
  ค้นคว้าอิสระ 0.5   ค้นคว้าอิสระ 0.5 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 
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แผนการเรียนศิลปะ - การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

ม.4  
ภาคเรยีนที่ 1   ภาคเรยีนที่ 2   

รหัสวชิา รายวิชา นก. รหัสวชิา รายวิชา นก. 
รายวิชาพืน้ฐาน 7.0 รายวิชาพืน้ฐาน 7.0 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 

ว31101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1(ฟิสิกส์) 1.0 ว31102 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน2(
เคมี) 1.0 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2  0.5 
ง31101 การงานอาชีพ งานบ้าน 0.5 ง31102 การงานอาชีพ งานธุรกิจ 0.5 
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 

รายวิชาเพิม้เตมิ   รายวิชาเพิม่เตมิ   
ส30221 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
ง30241 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1.0   อาเซียนศึกษา  0.5 
ศ30201 การวาดภาพลายเส้น 1.0   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ง30243 แกะสลักผลไม้ 1.0 ศ30213 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 
ท30201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1.0 ง30244 ขนมไทย 1.0 
ง30234 โปรแกรมออกแบบ 2.0 ง30249 ช่างถักผ้าด้วยมือ 1.0 
      ง30235 การสร้างเกมมัลติมีเดีย 2.0 
            
    6.5     6.5 

รวมหนว่ยกติ 13.5 รวมหนว่ยกติ 13.5 
กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน   กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน   

  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชุมนุม 0.5   ชุมนุม 0.5 
  ทักษะชีวิต 1 0.5   ทักษะชีวิต 2 0.5 
            

รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 15.0 รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 15.0 
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ม.5 
ภาคเรยีนที่ 1   ภาคเรยีนที่ 2   

รหัสวชิา รายวิชา นก. รหัสวชิา รายวิชา นก. 
รายวิชาพืน้ฐาน 7.0 รายวิชาพืน้ฐาน 7.0 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 

ว32101 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3(
ชีววิทยา) 1.0 ว32102 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4(โลก
ดาราศาสตร์) 1.0 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 ส33104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 
ง32101 การงานอาชีพ งานเกษตร 0.5 ง32102 การงานอาชีพ งานช่าง 0.5 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 

รายวิชาเพิม่เตมิ   รายวิชาเพิม่เตมิ   
ส30223 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30224 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ศ30202 การวาดภาพหุ่นนิ่ง 1 1.0 ศ30215 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 
ง30242 งานใบตอง 1.0 ง30246 ช่างร้อยมาลัย 1.0 

ง30245 อาหารพื้นเมือง 1.0 ง30252 
การผลิตเครื่องด่ืมและการ
บริการ 1.0 

ง30231 แอนนิเมช่ัน 2.0 ง30232 
การสร้างงานด้วยเทคโนโลยี
ส่ือผสม 2.0 

            
    6.5     6.5 

รวมหนว่ยกติ 13.5 รวมหนว่ยกติ 13.5 
กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน   กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน   

  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชุมนุม 0.5   ชุมนุม 0.5 
  ทักษะชีวิต 3 0.5   ทักษะชีวิต 4 0.5 
            

รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 15.0 รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 15.0 
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ม.6  

ภาคเรยีนที่ 1   ภาคเรยีนที่ 2   
รหัสวชิา รายวิชา นก. รหัสวชิา รายวิชา นก. 

รายวิชาพืน้ฐาน 6.5 รายวิชาพืน้ฐาน 6.5 
ท33101 ภาษาไทย5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 

ว33101 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5(ชีวะ-
เคมี) 1.0 ว33102 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6(ฟิสิกส์-
ดาราศาสตร์) 1.0 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 
ศ33101 ศิลปะ 5  0.5 ศ33102 ศิลปะ 6  0.5 
ง33101 การงานอาชีพ งานอาชีพ 0.5 ง33102 การงานอาชีพ งานประดิษฐ์ 0.5 
อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.0 
            

รายวิชาเพิม่เตมิ   รายวิชาเพิม่เตมิ   
ส30225 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 ส30226 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 
  อาเซียนศึกษา  0.5   อาเซียนศึกษา  0.5 
  เศรษฐกิจพอเพียง   0.5   เศรษฐกิจพอเพียง   0.5 
ศ30206 การวาดภาพ]ลายไทย 1.0 ศ30217 ดนตรี นาฏศิลป์ 1.0 
ง30250 อาหารไทย4ภาค 1.0 ง30248 ช่างถักช่างร้อย 1.0 
ง30251 ของช าร่วย 1.0 ง30253 อาหารนานาชาติ 1.0 

ง30229 
การสร้างเวปเพจด้วยภาษ
HTML 2.0 ง30230 

การสร้างเวปด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 2.0 

            
    6.5     6.5 

รวมหนว่ยกติ 13.0 รวมหนว่ยกติ 13.0 
กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน   กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน   

  แนะแนว 0.5   แนะแนว 0.5 
  ชุมนุม 0.5   ชุมนุม 0.5 
  ทักษะชีวิต 5 0.5   ทักษะชีวิต 6 0.5 
  ค้นคว้าอิสระ 0.5   ค้นคว้าอิสระ 0.5 

รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 15.0 รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ 15.0 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  
เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  

ฉบบัลงวนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานท่ีก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี        
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีการ
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับลงวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ต้ังแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 
4 มาตรฐานท่ีกระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ีท่ี สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
 
 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
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 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
ฉบบัลงวนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน 
 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผู้เรยีน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
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  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในทีม่ปีระสิทธผิล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที ่2 
ทิศทางการพฒันาของสถานศกึษา 
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บทที ่2 

ทศิทางการพฒันาของสถานศกึษา 
 
 
 

 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ 
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี ้
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยมาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ
และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจถ
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ  
 5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้
เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 7. สร้างระบบการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มการให้บริการที่ดี ท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิด ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบนร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น  
 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปช่ัน 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าท่ี  
 10. มุ่งสร้างพลเมืองท่ีดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมท้ังปัญหาการคอรัปช่ัน 
 11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
 
 

1. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กร
ท้องถิ่น  เพื่อเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

2. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน เอื้อต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของครูโดยความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการบริหารงานให้มีระบบ
และมีประสิทธิภาพ  โดยรับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 

5. พัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้เรียน  ชุมชน  
ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  จัดให้มีการส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากครู  นักเรียน  และชุมชน 

6. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

7. พัฒนาระบบการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานโรงเรียน   
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมภายใน   

 
 

นโยบายการจัดการศกึษาของโรงเรยีน 
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 โรงเรียนวาวีวิทยาคมก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  นโยบายการจัดการศึกษา  และกลยุทธ์ ดังนี้ 

   
 
 

ส่งเสริมภาษา มุ่งพัฒนาผู้เรียน เพียรสร้างคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
ช่ือเสียงด้วยวัฒนธรรม น าสู่มาตรฐานสากล 

 
 
 
 

1. ส่งเสริมการใช้ภาษาจีนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 
2. ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมครูในการพัฒนาตนเองด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม การบริการในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่

มาตรฐานสากล  
 
 
 
 

1. นักเรียนใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างชัดเจนและใช้ภาษาจีนได้ในระดับมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ร่วมอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามศักยภาพ 
5. ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. โรงเรียนมีการพฒันาด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับการควบคุมภายในและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่

มาตรฐานสากล  
 
 
 

วสิัยทัศน ์

พนัธกจิ 
 

เปา้ประสงค ์
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กลยุทธ์ข้อท่ี  1   พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ข้อท่ี  2   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีบทบาทหน้าท่ี ในการจัดการศึกษาได้                  
                      อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ข้อท่ี  3   ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุนชนและองค์กรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการดูและช่วยเหลือนักเรียน และ 
                     พัฒนาการศึกษา  
กลยุทธ์ข้อท่ี  4   ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  การใช้ส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้โดยเน้น 

           ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ข้อท่ี  5   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

 การศึกษา            
กลยุทธ์ข้อท่ี  6   ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคุณลักษณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
เอกลักษณ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้บังเกิดแก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพลโลก  

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์จึงจะจบช่วงช้ัน คุณลักษณะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งโรงเรียนวาวีวิทยาคมก าหนด ดังนี้  
1. รกัชาต ิศาสน ์กษัตรยิ ์ 

1.1 มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

2. ซือ่สตัย ์สุจรติ  
2.1 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  
2.2 มีความกตัญญูรู้คุณ  

3. มวีนิยั  
3.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกระเบียบ  
3.2 ตรงต่อเวลา  
3.3 มีความรับผิดชอบและรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
3.4 เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น  

4. ใฝ่เรยีนรู ้ 
4.1 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและมีวิธีการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย  
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ  
4.3 ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยทุธข์องโรงเรยีน 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง  

5.1 ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด  
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน  

6. มุง่มัน่ในการท างาน  
6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ  

7. รกัความเปน็ไทย  
7.1 ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม  
7.2 มีความเป็นกุลสตรี สุภาพอ่อนโยน และมีสัมมาคารวะ  
7.3 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิใจในความเป็นไทย  

8. มีจติสาธารณะ  
8.1 มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น  
8.2 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
8.3 รักษาสาธารณะสมบัติ  
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              
ตามกลยุทธ ์

ผูร้ับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. ผู้เรียนระดับการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

90 95 100 1. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ รวมทั้ง             
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และห่างไกล                      
ยาเสพติด 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 
 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

90 95 100 

3. นักเรียนร้อยละ 100 ห่างไกลจาก                       
ยาเสพติด 

100 100 100 

4. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

100 100 100 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพือ่
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานแนะแนว) 
 
 
 
 

5. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถ                    
ในการอ่านออกเขียนได้  

75 80 85 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้             
ตามช่วงวัย 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 

กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพสถานศกึษา เปา้หมายและตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560| 56 

 
กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
6. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

75 80 85 4. ส่งเสริมการเรียนการสอน  
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 ภาษาต่างประเทศ 
 

 7. โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้                
ทุกระดับช้ัน 

100 100 100 5. ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้  จัดกิจกรรม                 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น  
และสังคม 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานหลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 

8. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม                 
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม 

100 100 100 

2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

9. ครูร้อยละ 100 ใช้ส่ือการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ านวย                
ความสะดวกท่ีหลากหลาย 

100 100 100 6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และส่ิงอ านวย  
ความสะดวกท่ีหลากหลาย               
มีศูนย์รวมส่ือให้ครูสามารถยืม
ส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
ท้ังในห้องเรียนและนอก

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560| 57 

 
กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
ห้องเรียน 

10. ครูร้อยละ 95 มีวิธีการวัดและประเมินผล
นักเรียนอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ 

85 90 95 7. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนา
และประเมินผลผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
 

- กลุ่มงานวิชาการ  
 
 

 11. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบ           
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และระดับ
นานาชาติ (PISA) สูงขึ้น 

70 75 80 8. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผล
การประเมินในระดับ
สถานศึกษาระดับชาติ                   
(O-NET) และระดับนานาชาติ 
(PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้
ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานวัดและ
ประเมินผล) 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
12. โรงเรียนมีหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่   
กับวิชาสามัญทุกระดับช้ัน 

100 100 100 9. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร 
ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา 
สามัญ 

- กลุ่มงานวิชาการ  
(งานหลักสูตร) 
 

13. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน
ร้อยละ 90 มีความเข้าใจและตระหนักในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

80 85 90 10. สร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ให้แก่ผู้ปกครอง
ชุมชน  สังคมและสาธารณชน
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- กลุ่มงานวิชาการ  
 
 
 
 

14. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการก ากับดูแล 
และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

90 95 100 11. ประสาน  ส่งเสริม  
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                 
ทุกภาคส่วนในการก ากับดูแล
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

- กลุ่มงานวิชาการ 
- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 

 2560 2561 2562   
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
 15. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีได้

ศึกษาต่อ ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อ             
จากสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

90 95 100 12. ประสานสถาบันที่รับ
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการ
คัดเลือกอย่างหลากหลาย  
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- กลุ่มงานวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพิม่โอกาสให้ผูเ้รยีนเข้าถงึบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              
ตามกลยุทธ ์

ผูร้ับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ 
 

1. สถานศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอน              
ทีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีต าบลวาวี               
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

100 100 100 1. สนับสนุนให้สถานศึกษามี
คุณภาพ  มีรูปแบบการเรียน
การสอนสอดคล้องกับกับบริบท
ของพื้นท่ี 

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             
ร้อยละ 100 ได้รับการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
โดยการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานอืน่ 

90 95 100 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จัดการศึกษาวิชาชีพ  โดยการ
สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงาน
อื่น 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานหลักสูตร, งาน
แนะแนว) 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
3. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาได้เหมาะสม
กับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 

95 100 100 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน                   
ให้เหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
โดยมีความเช่ือมโยงระหว่าง
รูปแบบต่างๆท้ังในรูปแบบปกติ  
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ  
รูปแบบเพื่อผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ  และรูปแบบ
การศึกษาทางเลือก 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานหลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับโรงเรียนในพื้นท่ีสูงต้ังแต่
ระดับช้ัน ม.1 – ม.6 

95 100 100 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาส าหรับโรงเรียน  
ในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง 
ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

- กลุ่มงานวิชาการ 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ              

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษา 
 

5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

95 100 100 5. สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และระบบคุ้มครอง
นักเรียน รวมถึงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เช่ือมโยง
สัมพันธ์กับเครือข่าย 
สหวิชาชีพทุกระดับ 

- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 

6. นักเรียนร้อยละ 90 มีสัญชาติ และมีเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน 

85 85 90 6. ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษา
ท่ีเหมาะสม  ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส  ท่ีไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร์  เช่น  เด็กไร้สัญชาติ  
เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน  เป็นต้น 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานทะเบียน) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาคณุภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ               
ตามกลยุทธ ์

ผูร้ับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือ 
จากงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร้อยละ 100 
หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิด
ภาคเรียน 

100 100 100 1. ขอความร่วมมือหน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้อง  หลีกเล่ียงการจัด
กิจกรรมโครงการในช่วงเปิด
ภาคเรียน 

- กลุ่มงานวิชาการ 
- กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
 

2.  สถานศึกษามีการด าเนินการสร้าง
เครือข่ายวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนส าหรับ
โรงเรียนท่ีมีจ านวนครูไม่เพียงพอ 

80 85 90 2. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน  
โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีจ านวน
ครูไม่เพียงพอ 

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 

3. สถานศึกษามีการประสานและส่งเสริมการ
ท างานของผู้มีจิตอาสาหรือสนับสนุนบุคลากร
จากองค์กรต่างๆท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

80 85 90 3. ประสานและส่งเสริมการ
ท างานของผู้มีจิตอาสา  หรือ
สนับสนุนบุคลากรจากองค์กร
ต่างๆ 
 

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ

4.  สถานศึกษามีการจัดอบรม นิทรรศการ 
การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรม  วิธีการจัดการเรียนรู้  การสอนคิด
แบบต่างๆ  

85 90 95 4. เผยแพร่องค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  
วิธีการจัดการเรียนรู้  การสอน
คิดแบบต่างๆ  ตลอดจนการวัด

- กลุ่มงานวิชาการ 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ               

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
ทักษะในการส่ือสารของครูให้มี
สมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัด
และประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล 

100 100 100 และประเมินผล  ให้สามารถ
น ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามศักยภาพ  เป็นรายบุคคล 
 
 

 
 
 

 6. สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ในรูปแบบ                  
ท่ีหลากหลายโดยการประยุกต์ใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร                   
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

95 100 100 5. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายโดยการ
ประยุกต์ใช้ส่ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการส่ือสาร           
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 7.  ครูและบุคลาการทางการศึกษาร้อยละ 

100 มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายโดยการ
ประยุกต์ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การส่ือสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

100 100 100 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ               

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
8.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100  ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดย
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน  
ระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอื่นๆ                  
ตามความพร้อมของโรงเรียน 

100 100 100 6. ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรโดยส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทั้งใน
โรงเรียน  ระหว่างโรงเรียน  
หรือภาคส่วนอื่นๆ  ตามความ
พร้อมของโรงเรียน 

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

9.  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ้

90 95 100 7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้  การมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
 

- กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100  มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  ท่ีมีความต้องการพิเศษ  
หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 

100 100 100 9. ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  ท่ีมีความต้องการพิเศษ  
หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 

- กลุ่มงานวิชาการ 
(งานแนะแนว) 

 

11.  สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา               
ท่ีเป็นมืออาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

100 100 100 10. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ 
 

- งานบุคคล 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ               

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถทุกด้านอย่าง                  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

12.  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้บริหารครู 
และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100  
ได้รับการอบรม  สัมมนาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น 
 

100 100 100 11. ส่งเสริมความก้าวหน้า            
ของผู้บริหารครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้น 

- งานบุคคล 
 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 

13.  สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการสรรหา  ย้าย  โอน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

100 100 100 12. สร้างความตระหนัก                 
กับองค์กร  องค์คณะบุคคล
และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
สรรหา  ย้าย  โอน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  และมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

- งานบุคคล 
 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู การเป็น
ครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

14. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 

100 100 100 13. ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู การเป็นครู  
มืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

- งานบุคคล 
 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร 
องค์กรคณะบุคคล และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอน

15.  สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกท่ีตรงกับ
ความต้องการ  สามารถจัดการเรียนรู้  ท่ีมี

80 85 90 14. ประสานสถาบันอุดมศึกษา
ผลิตครูวิชาเอกท่ีตรงกับความ
ต้องการ  สามารถจัดการ

- งานบุคคล 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ               

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของโรงเรียนและชุมชน 

ความแตกต่างหลากหลายได้  และสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน 

เรียนรู้  ท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายได้  และสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาระบบการบรหิารจัดการ 

กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ                
ตามกลยุทธ ์

ผูร้ับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
 

1. สถานศึกษามีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 90 95 1. ส่งเสริม  สนับสนุน
สถานศึกษา ให้มีความสามารถ
และมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- งานบุคคล 

2.  สถานศึกษามีการบูรณาการท างานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคุณภาพตามบริบท    
ได้เพิ่มข้ึน 

85 90 95 2. บูรณาการการท างาน  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  เพื่อ
ส่งเสริม  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และสถานศึกษา   
พัฒนาคุณภาพตามบริบท              
ได้เพิ่มข้ึน 

- กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

3.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

90 95 100 3. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

- งานสารสนเทศ 

4.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการส่ือสาร
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

90 95 100 4. พัฒนาระบบการส่ือสารและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- งานสารสนเทศ 

5.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

90 95 100 5. พัฒนาระบบงบประมาณ
และทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 

- งานแผนและ
งบประมาณ 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ                

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
 6.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบ  ก ากับ  

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล                
เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

90 95 100 6. พัฒนาระบบ  ก ากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผล  เพื่อการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7.  สถานศึกษามีการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการท่ีไม่เหมาะสมให้ถูกต้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

85 90 95 7. แก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการท่ีไม่เหมาะสมให้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

2. ส่งเสริมเครือข่ายและการ               
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

8.  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย                              
ในรูปแบบกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 

90 95 100 8. สร้างเครือข่ายในรูปแบบ  
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา                 
ในการบริหาร  จัดการศึกษา
ร่วมกัน 

- กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป 

9.  สถานศึกษามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการศึกษาโดยประสาน
หน่วยงานทุกภาคส่วน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา 

85 90 95 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษาและ
ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วม
พัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา 

- กลุ่มงาน
อ านวยการ 
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กลยทุธ ์ ตวัชีว้ดั เปา้หมายป ี แนวทางสูก่ารปฏิบตั ิ                

ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
10.  สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์                 
ให้ชุมชนทราบถึงความต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 

90 95 100 10. ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนทราบถึงความ
ต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
 

- งาน
ประชาสัมพันธ์ 

3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐาน   
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
 

11. ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ  100  มีการด าเนินการวิจัยและ
น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 11. ส่งเสริมผู้บริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ด าเนินการวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา 
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
 

- กลุ่มงานวิชาการ 

4. ส่งเสริมส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองค์
คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน 
 

12.  สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 

100 100 100 12. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ 
องค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 

- งานบุคคล 

13.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  
100  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  

100 100 100 

14.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  
100  มีแรงจูงใจในการท าผลงานเชิงประจักษ์ 

100 100 100 13. สร้างแรงจูงใจให้
สถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและองค์คณะ

- งานบุคคล 
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ตามกลยุทธ ์
ผูร้ับผิดชอบ 

2560 2561 2562 
บุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
ในพื้นท่ีพิเศษ และระดับต าบล 
 

15.  สถานศึกษาพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี 

95 100 100 14. พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในพื้นท่ีพิเศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

- กลุ่มงานวิชาการ 
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การก ากบั  ติดตาม  ประเมนิผล  และรายงาน 

 
หลกัการและแนวทาง 
 
 การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้               
การด าเนินการติดตามแผนท่ีก าหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนั้นโรงเรียนวาวีวิทยาคม
จึงเห็นความส าคัญของขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดการ ระยะเวลา และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงมีแนวทางในการก ากับติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ โดยใช้หลักการ PDCA ดังนี้ 

1. การวางแผนงาน ประกอบด้วย 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการด าเนินงานร่วมกนั 
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบและร่วมมือ 
1.4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2. การด าเนินการตามแผน 
2.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด 
2.2 ปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
3.1 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
3.2 ด าเนินการประเมินผล 

4. การรายงานผลและปรับปรุง 
4.1 คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน 
4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
4.3 รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.4 ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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บทที ่3 
ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






























































