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               โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕6๑ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 256๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวาววีิทยาคม 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  



๓ 

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน วาวีวิทยาคม 

     ท่ีอยู่ 290  หมู่ 1  ต.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  57180 
  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
  โทรศัพท์ 0-5376-0029 E-mail :   waweeadmin@gmail.com 

 โทรสาร 0-5376-0029 
     เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
  ด ารงต าแหน่งโรงเรียนนี ้ ต้ังแต่ ๑2 ตุลาคม 25๖๑  ถึงปัจจุบัน    เป็นเวลา - ปี ๘ เดือน   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย -พะเยา)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่ เลขท่ี 290 หมู่ ท่ี 1  ต าบลวาวี   
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ี 45 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรก    
เมื่อปีการศึกษา 2533 โดยใช้ห้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาบ้านวาวีและส านักงานกลุ่มหนุ่มสาวบ้านวาวีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นท่ีต าบลวาวีท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา 
มอบท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนในปัจจุบันให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ต้ังช่ือว่า "โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
(ส าขา ) "โ ด ย มี น า ย ป รี ช า  พั ว นุ กู ล น น ท์  เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร โ ด ย จั ด ส่ ง น า ย ณร ง ค์ ฤ ท ธิ์  ก ล่ิ น สอ น       
นายประเสริฐ  ไชยมหาวรรณ นายเมธี วงค์ครุฑ และนายมานพ สุขพิงค์ ผลัดเปล่ียนกันมาบริหารงาน 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศต้ังเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา ช่ือว่า “โรงเรียนวาวีวิทยาคม" เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
แต่งต้ังนายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษาแต่งต้ัง นายเกษม หมื่นตาบุตร มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวาวี
วิทยาคม ต่อมาเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครู ให้
เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม และได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 
มกราคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้จัดส่งนางสาวนิธิยา วัฒนะปราน  มาด ารงต าแน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาเมื่อวันท่ี 24 
ตุลาคม 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให ้นางณาตยา มานะ รักษาการอาจารย์ใหญ่ วันท่ี 16 มีนาคม 2544 กรม
สามัญศึกษาได้แต่งต้ังนางช่อฟ้า  ม่วงมณี  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2545 กรมสามัญศึกษา
ได้แต่งต้ังนายวิเชียร  ทาทอง มาด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2546 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง
นายทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ มาด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ วันท่ี 8 ธันวาคม 2546 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังนาง
สมัย ลาเกล้ียง  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันท่ี 20 มิถุนายน 2548 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ต่อมาเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ค าส่ังแต่งต้ังนายสมิทธ์ ปุตตะลอ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม และเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีค าส่ังแต่งต้ังนายเอนก ตาค า มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวาวี
วิทยาคม ในปี 2554 – 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แต่งต้ังให้ นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี 2557 – ๒๕๖๑ และต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีค าส่ังแต่งต้ังใหน้ายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ในปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
 
 



๔ 
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศกึษา 

๒.๑  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูอ้ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

(ข้าราชการ) 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 256๑ 1 0 3๔ ๒ ๓ ๕ 
 

 

 
 

๒.๒  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 256๑ 1 - 3๕ - ๕ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

                            

                                                         



๕ 
 
๒.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
2.4 วิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 

ปีการศึกษา 256๑ ๑๘ ๑๓ ๑ 1 0 0 
 

 
 
 
 
 

ท่ี สาขาวิชา 
จ านวน
(คน) ภาระการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

1 บริหารการศึกษา 1 - 
2 คณิตศาสตร์ ๕ 18 
3 วิทยาศาสตร์ ๗ 17 
4 ภาษาไทย ๔ 18 
5 ภาษาต่างประเทศ ๗ 19 
6 สังคมศึกษา ๕ 18 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ 16 
8 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 16 
9 ศิลปศึกษา ๒ 17 

๑๐ อื่นๆ ๑ ๑๘ 

  รวม ๔๐ 19 



๖ 
๓. ข้อมูลนกัเรยีน 

3.1 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 256๑ รวม 6๘๕ คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 256๑) 

ระดับมัธยมศึกษา 
   ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

ม.1 ๗๑ 7๖ 1๔๗ 

ม.2 ๕๗ 7๗ 1๓๔ 

ม.3 ๒๙ ๗๔ ๑๐๓ 

ม.4 ๔๙ ๔๙ ๙๘ 

ม.5 ๔๒ 66 10๘ 

ม.6 ๒๙ ๖๕ ๙๔ 

รวม 27๗ ๔๐๗ 6๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ๓.๒  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  (ย้อนหลัง ๓ ปี)   

ปีการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
2559 124 94 107 112 89 73 599 
2560 162 108 85 119 102 81 657 
๒๕๖๑ 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 6๘๔ 
 
 
 
 

 

  

   

   

   

                  

                         
                     

          



๗ 
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 147 134 103 99 108 94 685 

  จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 50 38 54 24 64 62 43% 

คณิตศาสตร์ 42 26 42 41 43 38 34% 

วิทยาศาสตร์ 43 52 66 59 29 47 43% 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 10 43 63 44 64 37% 

ประวัติศาสตร์ 31 43 7 60 26 0 24% 

สุขศึกษาและพลศึกษา 82 40 96 71 65 88 65% 

ศิลปะ 42 38 68 35 67 63 46% 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 38 67 84 36 67 72 53% 

ภาษาอังกฤษ 73 41 51 53 58 43 47% 

หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน) 
       

 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
5. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 

5.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 49.14 29.15 32.22 26.87 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 55.62 3.27 36.73 29.45 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.04 30.28 36.4 29.10 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 41.06 23.63 26.73 31.75 27.49 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 47.73 31.03 30.83 35.34 31.07 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

5.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕6๑ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

     

รายวิชา 
ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

ผลต่าง 
2559-
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลต่าง 
2560-
2561 

ภาษาไทย 44.03 45.03 1 49.14 4.11 
ภาษาอังกฤษ 28.22 28.26 0.04 26.87 -1.39 
คณิตศาสตร์ 26.32 25.84 -0.48 29.5 3.31 
วิทยาศาสตร์ 32.35 32.39 0.04 32.22 -0.17 

รวมเฉลี่ย 32.7 32.88 0.15 34.35 1.47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๑๑ 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา 
ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

ผลต่าง 
2557-
2558 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลต่าง 
2559-
2561 

ภาษาไทย 45.29 41.85 -3.44 41.06 -0.79 
สังคมศึกษา 33.29 30.81 -2.48 31.75 0.94 
ภาษาอังกฤษ 22.21 25.79 3.58 7.49 1.70 
คณิตศาสตร์ 19.90 21.11 1.21 23.63 2.52 
วิทยาศาสตร์ 28.21 27.05 -1.16 26.73 -0.32 

รวมเฉลี่ย 29.78 29.32 -0.46 30.13 0.81 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

    6.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน ปกีารศกึษา ๒๕6๑ 
จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๑ 

แหล่ง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุด 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 
ห้องวิทยาศาสตร์ 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 
แปลงเกษตร 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 
ห้องสหกรณ ์ 1๓๕ 1๒๓ ๘7 ๘๘ 9๐ ๘๒ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 256๑ 
แหล่ง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม 1๒3 88 8๙ ๘๒ ๙๖ ๙๔ 
สวนสตอเบอรี่ 1๑2 1๑๔ 85 0 0 0 
เกษตรพื้นท่ีสูงดอยช้าง 0 0 0 ๘๘ 102 81 
โรงชาวาวี 1๒๗ 1๑๔ 85 ๗9 102 81 
วัดบ้านวาวี 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 
วัดพระธาตุดอยวาวี 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.  ข้อมูลงบประมาณของโรงเรียน งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
    

 

  

   

   

   

                                                         

                                           
               

                  

 

  

  

  

  

   

   

   

   

                                                                                           

                                            
               

                  



๑๓ 

     
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 4.49 ของรายรับ 
งบพัฒนางบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 86.05 ของรายรับ 

 
8.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนวาวีวิทยาคม ต้ังอยู่ห่างจากตัวอ าเภอแม่สรวย ประมาณ 51 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
102 กิโลเมตร พื้นท่ีบริการของโรงเรียนประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวาวี บ้านปางกุเส็ง บ้านปางเลาแคะ 
บ้านเลาลี บ้านปางกิ่ว บ้านเลาล่ิว บ้านมังกาล่า บ้านแม่โมงเย้า บ้านปางกลาง บ้านโป่งกลางน้ า บ้านขุนสรวย บ้านห้วย
น้ าเย็น และบ้านย่าน า มีประชากรประมาณ 9,600 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน (จีนอพยพ) ซึ่งอพยพมาจาก
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ มูเซอ กะเหรี่ยง เย้า อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ และคน
พื้นเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ยังมีบางกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม และเต๋า นอกจากนี้ยังมี
ชาวเขาบางเผ่าซึ่งยังคงนับถือผี เซ่นบรรพบุรุษ และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนต้ังอยู่ในหมู่บ้านวาวี อีก 1 โรง (โรงเรียนก
วงฟูวิทยาคม) มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน 
 สภาพโดยท่ัวไปของชุมชนเป็นลักษณะสังคมชนบท มีสภาพความเป็นอยู่โดยมีการประกอบอาชีพการเกษตร 
ท าสวนผลไม้ เช่น สวนส้ม สวนล้ินจ่ี ท าไร่ปลูกชาพันธุ์ต่าง ๆ ปลูกกาแฟ รับจ้างท่ัวไปประมาณ   ร้อยละ 50 ค้าขาย
ประมาณร้อยละ 6 รับจ้างท่ัวไปประมาณ ร้อยละ 28 ไปท างานต่างจังหวัดประมาณ ร้อยละ 6 สถานะทางเศรษฐกิ จ
โดยรวมท่ีค่อนข้างยากจน มีรายได้เฉล่ียประมาณ 7,000 ต่อครัวเรือน/ปี การศึกษาของประชากรระดับประถม/
มัธยมศึกษา ประมาณร้อยละ 56 ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 4 และไม่มีการศึกษาประมาณร้อยละ 40 
 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีจะส่งผลกระทบถึงสถานศึกษา ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและ
ปัญหาการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 

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

1. โรงชาศิริพันธ ์(บ้านวาวี)  6.  สุเหล่าบ้านวาวี 
2. โรงชามิ่งดี (บ้านเลาลี)  7.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวาวี 
3. สถานีอนามัยบ้านวาวี   8.  ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ / ร้านตัดผม 
4. โบสถ์คริสตจักรบ้านวาวี   
5. วัดบ้านวาวี 

 
 
 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 5,890,399.51 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 274,277.00 

เงินนอกงบประมาณ 221,910.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,259,777.29 
เงินนอกงบประมาณ 6,112,309.51 รวมรายจ่าย 5,534,054.29 



๑๔ 
 

    9.  สรปุผลการประเมนิจาก สมศ. รอบ 3 และข้อเสนอแนะ 
          

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . รอบสาม เมื่อวันท่ี ๓๐, ๓๑ เดือน
กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ 
ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

 
 
 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้ 
พื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๓๐ พอใช้ 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา 
    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๓๖ พอใช้ 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้ 

อัต
ลักษณ ์

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน   
    พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล 
      สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้
มาตร   
การ

ส่งเสริม 

๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม  
      บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 
      เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๙๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
               - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                       ใช่     ไม่ใช่ 
               - มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐  ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒  ตัวบ่งช้ี    ใช่     ไม่ใช่ 
               - ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่     ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 



๑๕ 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับสถานศึกษา วิเคราะห์หาสาเหตุท่ี
แท้จริงให้ได้ว่ามาจากสาเหตุใด เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่มุ่งแต่จะเรียนภาษาจีนให้เก่งเพื่อจะได้มีโอกาสไปท างานยัง
ต่างประเทศ (ไต้หวัน) หรือผู้เรียนมีเวลาพักผ่อนน้อยเกินไป หรือจากการจัดการเรียนการสอนของครู หรือสาเหตุอื่น ๆ 
ให้ครบอย่างรอบด้าน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว เช่น โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต โครงการฝึกท าข้อสอบ (O-NET) 
ท้ายช่ัวโมงเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยวิธีวิจัย โครงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีทุกช้ันเรียน เป็นต้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรมีการประเมินแผนการสอนของครูอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังมีการนิเทศ สนับสนุนให้ครูน า

แผนการสอนของตนเองมาพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผู้เรียน รวมท้ังจัดสอนซ่อมเสริมกรณีท่ี
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

2. สถานศึกษาควรด าเนินการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมตามภารกิจ โดยมีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของสถานศึกษา 
และมีการรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุม 

3. สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางหรือวิธีการให้มีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฝึกท าข้อสอบ (O-NET) ท้ายช่ัวโมงเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการพัฒนาด้าน
วิชาการของโรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยวิธีวิจัยหรือ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีทุกช้ันเรียน เป็นต้น 

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรน าผลการประเมินในด้านการประเมินแผนการสอน การประเมินการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้ครูมีการบันทึกหลัง
สอนอย่างละเอียด พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขปรับปรุงแผนอย่างชัดเจน มีการน าผลการนิเทศห้องเรียนในภาพรวมมา
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม มีการนิเทศการจัดท าข้อสอบ
ของครูที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า เป็นต้น จัดอบรมภายในสถานศึกษา หรือส่ง
ครูเข้าอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นจัด แล้วแต่กรณี 

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์การจัดท าโครงการโดยให้มีกิจกรรมด าเนินงานท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับ

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสถานศึกษา ทุกตัวบ่งช้ี 
2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางและวิธีการ จัดท าและรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศให้ชัดเจน 

โดยรวบรวมจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี จากสภาพปัจจุบันและปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา หรือจากความต้องการท่ีจะพัฒนา ให้เป็นระบบ ครบทุกประเด็น จัดท าเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมงานตาม
โครงสร้างท้ัง 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
และกลุ่มงานวางแผนและพัฒนา เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้และเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
    10.  สรปุผลการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
 - 

 



๑๖ 
ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี 1 ระดับคุณภาพ 
คุณภาพผู้เรียน   ระดับ  ๕  ยอดเย่ียม 

  ระดับ  ๔  ดีเลิศ 
  ระดับ  ๓  ดี 
  ระดับ  ๒  ปานกลาง 
  ระดับ  ๑  ก าลังพัฒนา 

๑. กระบวนการพัฒนา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม มีการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งครูมีการจัด 

การเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล มี
การด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน        
 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  

- หลักฐานเชิงประจักษ์ : แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามมาตรฐานการอ่านอย่างรู้เรื่องและส่ือสาร
ได้, บันทึกข้อตกลงครูผู้สอนพัฒนาการอ่าน , กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย, กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมวันคริสมาสต์, การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ภาษาต่างประเทศ, การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์, ชุมนุมคณิตศาสตร์, กิจกรรมเพิ่มเวลารู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน
และการส่ือสาร 
ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละดับช้ัน  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

 
 



๑๗ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ 
ในการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงรอ้ยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ในการคดิค านวณ  ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1-6 จ าแนกตามระดับคณุภาพ 

 
 

1.1.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะ และสมรรถนะของผู้เรียน, 
รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา, กิจกรรมชุมนุม, ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ, รายงานการเข้าร่วมแข่งขัน, รายงาน
กิจกรรมค่ายลูกเสือ การไปศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเทศจีนและการแข่งขันโครงงาน เป็นต้น 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์   
คิดวิจารณญาณ 
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละดับช้ัน  
 
 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

       ณ  พ/  ้           .  ้     
               

            ต            

ม.1 ๑๔๗ 102 35 10 
ม.2 ๑๓๔ 110 17 7 
ม.3 ๑๐๓ 80 20 3 
ม.4 ๙๙ 66 28 5 
ม.5 ๑๐๘ 98 10 0 
ม.6 ๙๔ 83 11 0 

รวม 
685 539 

12
1 

25 

ร้อยละผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 17.66  

 
 
 



๑๘ 
1.1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล, ภาพถ่ายการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์, ผลงานของนักเรียน เป็นต้น 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
และการส่ือสาร 
ตามเกณฑ์ 
ของแต่ละดับช้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

 
 

 
1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล, ภาพถ่ายการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์, บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

   
 
 



๑๙ 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

      
ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ในภาพรวมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

 

 
 

 
1.1.๖ ความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : การวิเคราะห์ผู้เรียน, รายงานผลการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ, รายงานข้อมูล
ส่งเสริมอาชีพนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย, สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6, กิจกรรมกาดมั่วคัว
แลงสู่อาชีพธุรกิจน้อยในชุมชนวาวี เป็นต้น 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  
 
 
 
 

ตารางแสดงความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานและการท างาน 
ปีการศึกษา 256๑ 

 
 



๒๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ให้นักเรียนรู้จักการเห็นคุณค่าของตัวเอง การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน
สังคมอย่างมีความสุข และเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน และมีจิต
สาธารณะช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม  

 
1.2.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- หลักฐานเชิงประจักษ์ : ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง, โครงการโรงเรียนธนาคารวาวีวิทยาคม,   

กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ , กิจกรรมค่ายคุณธรรมและปฐมนิเทศ ม.1,ม.4, กิจกรรมต่างๆทางศาสนา,  โครงการ
ธนาคารขยะ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 



๒๑ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การมีคุณลักษณะ   
และค่านิยมท่ีดีตาม   
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมิผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 

 
1.2.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : รูปภาพการแต่งกายวันศุกร์ของนักเรียนและการแต่งชุดไทย ชุดพื้นถิ่นของบุคลากรใน
โรงเรียนในโอกาสต่างๆ,กิจกรรมจัดหาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการเข้าร่วมประเพณีหรือ
พิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น  

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 



๒๒ 
1.2.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมสภานักเรียน, ภาพถ่ายกิจกรรมสภานักเรียน เป็นต้น 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : ภาพถ่ายการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน , สรุปแบบบันทึกการ
เจริญเติบโตน้ าหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน, ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมกีฬากลุ่ม
มัธยมศึกษา, กิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน, ภาพถ่ายโครงการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน, สมุดบันทึกความดีของ
นักเรียน, รานงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น  
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 



๒๓ 
๒. ผลการพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสาร 

ได้ระดับดีเย่ียม 484 คน ระดับดีมาก 201 คน ระดับปรับปรุง 47 คน (นักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 25 คน) รู้จัก
การวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์
ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนก
แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมท้ังเท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนรู้มีพฤติกรรมท่ีดีและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่ 

สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ
ก ติ ก า ข อ ง ก ลุ่ ม  ข อ ง สถ าน ศึ ก ษ า  ข อ ง สั ง คม  มี ทั ศน ค ติ ท่ี ดี ต่ อ อ า ชี พ สุ จ ริ ต  ร ว ม ถึ ง มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
 

๒. จุดเด่น 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร อยู่ในระดับดีเย่ียม 
- ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร อยู่ในระดับดีเย่ียม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ลดลงร้อยละ 0.31 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทียบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 
2560-2561 เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 1.47 
 - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เทียบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 
2560-2561 เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 0.81  
 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว จะได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีจากท่ีบ้านโดยได้รับ  

การถ่ายทอดจากบิดา มารดา ท่ีส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติอย่างเคร่งคัดของแต่ละชนเผ่า ประกอบการปลูกฝ่ัง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามแก่นักเรียน 
 

๓. จุดควรพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86   

  - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ระดับปรับปรุง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ลดลงจ านวน 2 รายวิชา เมื่อเทียบใน 4 รายวิชา 

และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลดลงจ านวน 2 รายวิชา  เมื่อเทียบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีให้ความรู้ ในด้านสาธารณสุข และความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและภาษาของแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันมาก ด้านศาสนามีการนับถือศาสนาท่ีหลากหลาย ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืม
วัฒนธรรม อันดีงามของไทย 
 
 



๒๔ 
๔. ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- การฝึกและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร ให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านออก 

เขียนได้ ส่ือสารเป็นให้มากขึ้น  
  - การพัฒนาความสามารถ และกระบวนการคิดค านวณให้มากขึ้น    
  - การฝึกทักษะเพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
มาตรฐานท่ี 2 ระดับคุณภาพ 

กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร   ระดับ  ๕  ยอดเย่ียม 
  ระดับ  ๔  ดีเลิศ 
  ระดับ  ๓  ดี 
  ระดับ  ๒  ปานกลาง 
  ระดับ  ๑  ก าลังพัฒนา 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมสนับสนุนการด าเนินการของโรงเรียน ก ากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด าเนินการพัฒนา ตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 
          ๑.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๑, 256๒ เป็นต้น  
 ๑.๒  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  ๑.๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักสูตรสถานศึกษา ปี256๑, แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๑, รายงาน
กิจกรรมจัดหาส่ือ 8 กลุ่มสาระฯปีงบประมาณ 2561 เป็นต้น 
                  ๑.๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบช่วยเหลือนักเรียนและ
ระบบการนิเทศภายใน 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมศึกษาดูงาน,                           , กิจกรรรมส่งเสริมบุคลากรเข้า
พัฒนาตนเอง, กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าของครู, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรดีเด่น, ตัวอย่างเกียรติบัตรการ
อบรม ตารางการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา,                                เป็นต้น 
          ๑..๓ การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561, รายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 8 กลุ่มสาระฯปีงบ 2561 ,
กิจกรรมจัดหาส่ือ8 กลุ่มสาระฯ ปีงบ 2562,รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม เป็นต้น 
           ๑..๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมศึกษาดูงาน, กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้าพัฒนาตนเอง,                
            ข     , กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น     
  

๑.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- หลักฐานเชิงประจักษ์ : ภาพถ่ายการพัฒนาอาคารสถานท่ี, รายงานสรุปการพัฒนาอาคารสถานท่ี, กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
เป็นต้น 

 
 
 



๒๖ 
๑.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
- หลักฐานเชิงประจักษ์ : : เว็บไซต์โรงเรียน/เพจโรงเรียน/วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน, ข้อมูลสารสนเทศของ

โรงเรียน,การจัดการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยี,ส่ือการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 
 

๒. ผลการพัฒนา 
2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบาย สพฐ. ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.4 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.5 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้โรงเรียนมี
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการได้รับการพฒันาท้ังในด้านการจัดการเรียนและ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีพิเศษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการพัฒนาตนเอง การจัด
ประชุม อบรม สัมมนา ท้ังจากภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 
 
 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนได้มีการท าข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา 
และโรงเรียนสอนภาษาจีนท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้การจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน 



๒๗ 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา
ท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็น ภูมิปัญญาจากห้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
 

ครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการท างานท้ังหน้าท่ีการสอนและ
งานหน้าท่ีพิเศษ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนได้มีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
ท่ีซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความ ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิ รูปการ ศึกษา ท่ีมุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ ผู้ เ รี ยน 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ    
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น 
- สร้ า ง เ ครื อ ข่ า ย ผู้ปกครอ ง เพื่ อ ให้ ก า ร จัดก าร ศึก ษาของ โ ร ง เ รี ยน  ให้ มี ค ว าม เข้ ม แข็ ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๕. ข้อเสนอแนะ 
- สถานศึกษาควรขอรับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้จากองค์กรต่างๆ ในชุมชน และสร้างเครือข่ายวิชาการเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
มาตรฐานท่ี 3 ระดับคุณภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

  ระดับ  ๕  ยอดเย่ียม 
  ระดับ  ๔  ดีเลิศ 
  ระดับ  ๓  ดี 
  ระดับ  ๒  ปานกลาง 
  ระดับ  ๑  ก าลังพัฒนา 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม

อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้   กิจกรรมชุมนุม โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Library 
online กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า  
กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ STEM  กิจกรรมการแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบภายในโรงเรียน  โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการห้องเรียนสะอาด กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต กิจกรรมคนสร้าง
งาน งานสร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มี
การบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง 
          ๑.๑  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : สมุดบันทึกกิจกรรมเพิ่มเวลารู้, สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมทัศนศึกษา, โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรม library online, กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี, กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน, กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน, 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด, กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า, กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ, กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม, กิจกรรมเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ, กิจกรรมห้องเรียนสะอาด, กิจกรรมโครงการการงานอาชีพฯ การท ากิจกรรมกาดมั่วคัวแลงเป็นต้น 
          ๑.๒  การใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ :   ็ ไซ                      /      ข                        , แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ, ส่ือการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ, โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต, กิจกรรมเรียนอาชีพ
ดอยช้าง, โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น 
          ๑.๓  การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

   - หลักฐานเชิงประจักษ์ :                      ข     ,              ข      เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
2.  ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ ในระดับดีเลิศ ดังนี้  

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 

1. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
และกิจกรรมชุมนุม 

 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง 
คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม 
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์
ท่ีหลากหลาย 
 

ผู้เรียนทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
ประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็น
ทีมและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย 

2. โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนโรงเรียนวาววีิทยาคม    
   ร้อยละ 100 ได้ลงมือปฏิบัติ 
   จริง 
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนเรียนรู้และท างาน 
   อย่างมีความสุข 
 

 
- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม  
  ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- นักเรียนทุกคนเรียนรู้และท างาน 
  อย่างมีความสุข 
 

3. กิจกรรม Library online 
4. กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี  
5. กิจกรรมบันทึกรักการ

อ่าน  
6. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   
7. กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และส่ือต่างๆรอบตัว ร้อยละ 
80 
 

2. นักเรียนมีทักษะในการ อ่าน 
ฟัง พูด เขียน และต้ังค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
ร้อยละ 80 

 
เชิงคุณภาพ    
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
    และการแสวงหาความรู้ด้วย 
    ตัวเองจากห้องสมุด แหล่ง 
    เรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว 
2. นักเรียนมีทักษะในการ อ่าน 
   ฟัง พูด เขียน และต้ังค าถาม  
   เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

 
 

- นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน  
  และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจาก 
  ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ  
  รอบตัว  
- นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกาอ่าน 
ฟัง พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม  

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆรอบตัว 

- นักเรียนมีทักษะในการ อ่าน ฟัง พูดเขียน 
และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 



๓๑ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

8. กิจกรรมทัศนศึกษา เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

จ านวน 4๖๘  คน ได้ออกไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

จ านวน 4๖๘  คน เกิดความ
สนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้รู้จัก
การน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 4๖๘ คน  
  ได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 
  โรงเรียน 
- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 4๖๘  คน   
  เกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้ 
  ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  รู้จักการ 
  น าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 
  ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน 
  ชีวิตประจ าวัน 
 

9. กิจกรรมเพิ่มเวลารู้   
  STEM   

 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
จ านวน 30 คน ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
STEM  
 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม จ านวน 30 
คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ STEM  
 

10. กิจกรรมการแบ่งเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบภายใน
โรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ 
ในการปรับปรุง พัฒนาเขตพื้นท่ี
ท่ีตนรับผิดชอบ 
 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนมีความ
รับผิดชอบ ในการปรับปรุงพัฒนาเขตพื้นท่ี
ท่ีตนรับผิดชอบ 

11. กิจกรรมโรงเรียน 
  ปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน 638 คน ได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงในการท างาน 
รู้จักท างานและบริหารงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกในการแยก
ขยะ ควบคุมปริมาณขยะ 
 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการท างาน รู้จัก
ท างานและบริหารงาน และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการแยก
ขยะ ควบคุมปริมาณขยะ 

12. โครงการโรงเรียน 
  คุณธรรม 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู 
และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 
 

นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 



๓๒ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

13. โครงการห้องเรียน 
  สะอาด  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องเรียนสะอาด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
รักษาความสะอาดของห้องเรียน 
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับดี 
 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมห้องเรียนสะอาดและรักษาความ
สะอาดของห้องเรียนอยู่ในระดับดีและ
ห้องเรียนทุกห้องสะอาด เรียบร้อย น่าอยู่ 

14. กิจกรรมเข้าวัดพัฒนา 
  จิต  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความสงบร่มเย็นทาง
จิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความสงบร่มเย็นทางจิตใจ พร้อมปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

15. กิจกรรมคนสร้างงาน 
งานสร้างอาชีพ 

ครูและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวาวี
วิทยาคม ท่ีสนใจท ากิจกรรม 
จ านวน 35 คน ได้ฝึกทักษะชีวิต
และได้ร่วมพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี ตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง  

ครูและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ท่ีสนใจท ากิจกรรม จ านวน 35 คน ได้ฝึก
ทักษะชีวิตและได้ร่วมพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี ตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 

 
3.  จุดเด่น 

คณะครูมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง และหาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

4.  จุดควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ

แก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
สรุปภาพรวมผลการประเมนิสถานศกึษา 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

  ระดับ  ๕  ยอดเย่ียม 
  ระดับ  ๔  ดีเลิศ 
  ระดับ  ๓  ดี 
  ระดับ  ๒  ปานกลาง 
  ระดับ  ๑  ก าลังพัฒนา 

 
1. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ 
- ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  
คิดแบบมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร ปรากฏว่านักเรียนมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสูงขึ้น ผลการทดสอบ
ระดับชาติโอเน็ต ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สูงขึ้น แต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ลดลง และจากการสอบถาม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ส่วนมากเรียนต่อ ส่วนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ส่วนมากไม่เรียนต่อ แต่ไป
ประกอบอาชีพ 
 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย รายงานโครงการของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ รายงานการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา สังเกตการแต่งกายของครูและนักเรียนด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ การจัดกิจกรรมเลือกต้ัง
ส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียน การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย รายงานสรุปการจัดกีฬาสีภายใน
โรงเรียน กีฬากลุ่มมัธยมศึกษา ปรากฏว่านักเรียนมีผลการประเมินในระดับ ดีเลิศ 

- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จากการตรวจแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕6๑ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการต่างๆ  

พบว่าคณะครู ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ท้ังในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารงานของกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ วิชาการ กิจการนักเรียน อ านวยการ บริหารท่ัวไป 
และประกันคุณภาพการศึกษา บันทึกข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกันระหว่าง ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านวาวี และโรงเรียนกวงฟูวิทยาคม เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การท่ีผู้บริหารระดม
ทุนจากหน่วยงานภายนอก มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา เอกสารการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครู และการบริหารงานของกลุ่มงานต่างๆ 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จากการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษา และการด าเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีด าเนินการส่งเสริมให้ครู

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สังเกตและตรวจสอบส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 
 
 
 
 
 



๓๔ 
2. จุดเด่น 
- ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสาร ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีเลิศ 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปี
การศึกษา 2560-2561 ในภาพรวมเพิ่มข้ึน  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะท่ีดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและมีการส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติอย่าง

เคร่งคัดของแต่ละชนเผ่า ประกอบการปลูกฝ่ังขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามแก่นักเรียน  
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายท่ีซัดเจน  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา ตามบริบท
ของโรง เรียน  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรู ปการศึกษา ท่ีมุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ ผู้ เรี ยน   
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คณะครูทุกคนมีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้น

ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
 

3. จุดควรพัฒนา 
- ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- ยังมีผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86   

  - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ลดลง 2 วิชา 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้ ในด้านสาธารณสุข และความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมและภาษาของแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันมาก ด้านศาสนามีการนับถือศาสนาท่ีหลากหลาย 
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและกา ร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยังพบค่อนข้างน้อย และ

การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
  

4. ข้อเสนอแนะ 
- ด้านคุณภาพผู้เรียน 

การฝึกและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน กระบวนการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดแบบมี 
วิจารณญาณ และการส่ือสาร ให้แก่นักเรียนทุกคนได้ส่ือสารเป็น  

- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 



๓๕ 
สถานศึกษาควรได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้จากองค์กรต่างๆ ในชุมชน และสร้างเครือข่ายวิชาการเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากขึ้น 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-
๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเ ด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอ่าน 

เขียน ส่ือสาร ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีเลิศ 
     - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ปีการศึกษา 2560-2561 โดยภาพรวมของโรงเรียน
เพิ่มข้ึน  

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      - ยังมีผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.86   
     - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ลดลง 
2 วิชา 
 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ผู้ เ รี ย น ส่ ว น ให ญ่ มี คุณ ลั ก ษ ณะ ท่ี ดี แ ละ มี 
การส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติอย่างเคร่งคัด
ของแต่ละชนเผ่า ประกอบการปลูกฝ่ังขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามแก่นักเรียน 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ผู้เรียนขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ในการให้ความรู้  ในด้านสาธารณสุข และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาของแต่ละชนเผ่ามี
ความแตกต่างกันมาก ด้านศาสนามีการนับถือศาสนา
ท่ีหลากหลาย 
 

  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      โรงเรียนมีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีซัดเจน  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียน  มี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 

      เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 



๓๗ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 
      คณะครูมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีการการสอนท่ี
หลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

      การน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยังพบค่อนข้าง
น้อย และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1)  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

 2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 3)  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4)  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาให้มากขึ้น 

 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 

1)  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในยุค ๔.๐ 
2)  การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๘ 
ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 
 

   -  ค าส่ังโรงเรียนวาวีวิทยาคม ท่ี ๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบมาตรฐานการประเมินและจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปี ๒๕6๑ 
 - รางวัลของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๑ 
 - ภาพกิจกรรมของโรงเรียนวาววีิทยาคม ปีการศึกษา 256๑ 
 - คณะผู้จัดท า  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


