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ก 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ด้วยโรงเรียนวาวีวิทยาคมได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ด ำ เ นิ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ว า วี วิ ท ย า ค ม ป ร ะ จ ำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มิถุนายน  
๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้ ของโรงเรียนวาวีวิทยาคม ที่สะท้อนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และผลการดำเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน และนำผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
 

 

                                                                     (นายไพรวัลย์  จงรุ่งเรืองชัย) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                            ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓  

 
 
* หมายเหตุ เนื่องจากมีมารตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา () และต้องส่งรายงานการ
ประเมินตนเองต่อต้นสังกัดภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ จึงไม่สามารถนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ได้ ซึ่ง
โรงเรียนจะดำเนินการในโอกาสต่อไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

 

 

 

 

 

 



ข 

 
คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่นำเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประกอบด้วย  ข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน/
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนความโดดเด่นของสถานศึกษา  โดยรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ...... / 2563  วันที่ .....(เมษายน)  
2563 
 ขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้
ความสำคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถนำผลการ
ประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ให้มีความสมบูรณ์  จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
หนว่ยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 
 
 
                                                                           คณะผู้จัดทำ  
                                                                                            ๗ เมษายน  2563 
 

   

 

 

 

 

 



ค 

 
สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  1. ข้อมูลทั่วไป ๑ 
        1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๒ 
        1.2 ข้อมูลนักเรียน ๔ 
   1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ ๖ 
   1.4 ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ๖ 
   1.5 ข้อมูลงบประมาณ ๖ 
   1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๖ 
   1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ๗ 
  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา   
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ ๑๒ 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ ๑๕ 
        2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา ๑๖ 
   2.2 ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาท่ีผ่านมา ๑๘ 
   2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๑๙ 
   2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ๒๒ 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๓ 
  มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ๒๓ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ๒๙ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓๒ 

 

 

 

 



ง 

 
สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 3  สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 จุดเด่น ๓๙ 
 จุดพัฒนา ๓๙ 
ส่วนที่ 4 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) ๔๑ 
ภาคผนวก ๔๙ 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๕๐ 
 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

๕๙ 

 - สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖๖ 

 - รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

 
สารบัญตาราง 

ตาราง เรื่อง หน้า 

     ๑.   จำนวนบุคลากร                 ๒  
     2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร                                                                3 
     ๓.   สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน                                                   3 
     ๔.   วิทยฐานะ                                                                                          4 
     5.   ข้อมูลนักเรียน                                                                                     5 
     6.   เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒       ๖ 
     ๗.   ข้อมูลงบประมาณ                                                                                ๖ 
     8.   ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  7 
     ๙.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                         9 
     10.  ผลการประเมินระดับชาติ                                                                       12 
     11.  ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                      15 
     12.  ผลการประเมินระดับสถานศึกษา                                                              16 
     14.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผ่านมา                                        18 
     15.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                                    19 
     16.  ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา                                                     22 
     17.  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                               ๒๓ 
     ๑๘.  เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกบัมาตรฐานที่ 1           26    
     19.  เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 2                    30 
     20.  ผลการดำเนินงานมาตรฐานที่ 3                                                    33 
     21.  เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ 3                      36  
     22.  ภาพรวมผลการประเมินตนเอง                                                                 39 
     23.  ความโดดเด่นของศึกษา                                                                         41   
     24.  บริบทของโรงเรียน                                                                               48 
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สารบัญภาพ 

ภาพ เรื่อง หน้า 

  1.   กราฟแสดงจำนวนบุคลากร              2 
  2.   วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร             3 
  3.   สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน            3 
  4.   วิทยฐานะ                4 
  5.   ข้อมลูนักเรียน                5 
  6.   ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา          8 
  7.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               11 
  8.   ผลการประเมินระดับชาติ              12 
  9.   ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา             16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 290  หมู่ 1  ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 6๖๘ คน บุคลากรสายงานบริหาร จำนวน ๑ คน ครูผู้สอน ๓๖ จำนวน 
คน  บุคลากรอ่ืน จำนวน ๘ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์  ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มกีารบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย 4 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ 

  จากการดำเนินการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2562  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  
มีการบริหารและการจัดการโดย 4 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ   

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือภาษาจีนและกีฬาบาสเกตบอล  จุดพัฒนา คือการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น คือ ๑. การทำโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒. ครูพัฒนานวัตกรรมในการสอนให้หลากหลายขึ้น ๓. ครูและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากขึ้น ๓. มีการเปิดห้องเรียนกีฬาเพ่ือส่งเสริมด้านกีฬา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
1.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน วาวีวิทยาคม 

    
ที่อยู่ 290  หมู่ 1  ต.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  57180 

 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 
โทรศัพท์ 0-5376-0029 E-mail :   waweeadmin@gmail.com 

โทรสาร 0-5376-0029 
    

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 

ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ ตั้งแต ่๑2 ตุลาคม 25๖๑  ถึงปัจจบุัน      

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ที่ 1  ตำบลวาวี   
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่ 45 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรก    
เมื่อปีการศึกษา 2533 โดยใช้ห้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาบ้านวาวีและสำนักงานกลุ่มหนุ่มสาวบ้านวาวีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพ้ืนที่ตำบลวาวีที่เล็งเห็นความสำคัญของ
การศึกษา มอบที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนตั้งชื่อว่า "โรงเรียนแม่
สรวยวิทยาคม (สาขา) "โดยมีนายปรีชา พัวนุกูลนนท์ เป็นผู้บริหารโดยจัดส่งนายณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นสอน       
นายประเสริฐ  ไชยมหาวรรณ นายเมธี วงค์ครุฑ และนายมานพ สุขพิงค ์ผลัดเปลี่ยนกนัมาบริหารงาน 

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ชื่อว่า “โรงเรียนวาวีวิทยาคม" เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และแต่งตั้งนายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

วันที่ 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายเกษม หมื่นตาบุตร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
วาวีวิทยาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการครู ให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวาวี
วิทยาคม ต่อมาเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้จัดส่งนางสาวนิธิยา วัฒนะปราน  มาดำรงตำ
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แน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2544 กรมสามญัศึกษาได้แต่งตั้งให ้นางณาตยา มานะ รักษาการ
อาจารย์ใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางช่อฟ้า  ม่วงมณี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์
ใหญ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิเชียร  ทาทอง มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายทีปชัย วงศ์วรศรีโรจน์ มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์
ใหญ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2546 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางสมัย ลาเกลี้ยง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่ 
20 มิถุนายน 2548 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ต่อมาเม่ือวันที่ 4 
ธันวาคม 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคำสั่งแต่งตั้งนายสมิทธ์ ปุตตะลอ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีคำสั่งแต่งตั้งนายเอนก ตาคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี 2554 – 2557 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งให้ นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี 2557 – ๒๕๖๑ และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ ในปี ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 

 

๒. ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา 
  ๒.๑ จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อำนวยการ 
รอง

ผู้อำนวยการ 
ครูผู้สอน 

(ข้าราชการ) 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 

อัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 256๒ 1 0 3๖ ๑ ๒ ๕ 

 

 

๕

  

 ๕

๒ 

๒๕

  

 ๕

  

ผ  อ าน ยการ รองผ  อ าน ยการ คร ผ  สอน 
 ข ารา การ 

พนักงานรา การ คร อัตรา  าง เ  า น า   อื น  
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๒.๒  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 256๒ ๖ - 3๓ - ๕ ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
๒.3  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวิชา 
จำนวน
(คน) ภาระการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

1 บริหารการศึกษา 1 - 

2 คณิตศาสตร์ ๓ 18 

3 วิทยาศาสตร์ ๗ 17 

4 ภาษาไทย ๖ 18 

5 ภาษาต่างประเทศ ๗ 19 

6 สังคมศึกษา ๖ 18 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ 16 

๖  

  

 
๕

 

                            

ป    ม ๖ ป ส ปริ  าตร ประกาศน ยบัตรบัณ ิต ปริ  า  ปริ  าเอก
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2.4 วิทยฐานะ 
 

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

ปีการศึกษา 256๒ ๑๑ ๒๓ ๖ 1 0 0 

 

 
๕

  
 ๕
๒ 
๒๕

คร ผ     ย คร  คศ  คร  คศ ๒ คร  คศ  คร  คศ  คร  คศ ๕

                        
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 16 

9 ศิลปศึกษา ๒ 17 

๑๐ อ่ืนๆ - ๑๘ 

  รวม ๔๐ 19 
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  ๑.๒ ข้อมูลนักเรียน 

๑.๒.1 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 256๒ รวม 6๖๘ คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 256๒) 

ระดับมัธยมศึกษา 
   

ระดับชัน้ ชาย หญิง รวม 

ม.1 59 66 125 

ม.2 56 71 127 

ม.3 49 67 116 

ม.4 30 84 114 

ม.5 45 42 87 

ม.6 42 57 99 

รวม 281 387 668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

  

๖ 

  

   

 ๒ 

   

ม  ม ๒ ม  ม  ม ๕ ม ๖

                         
                     

 าย   ิง ร ม
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             ๑.๒.๒  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  (ย้อนหลัง ๓ ปี)   

ปีการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

2560 162 108 85 119 102 81 657 

๒๕๖๑ 1๔๗ 1๓๔ ๑๐๓ ๙๘ 10๘ ๙๔ 6๘๔ 

๒๕๖๒ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ ๖๖๘ 

 
๑.๓ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
      โรงเรียนวาวีวิทยาคมมีอาคารเรียนทั้งหมด ๖ อาคาร ซ่ึงประกอบด้วย  
๑. อาคารเรียนวาวี   ๒. อาคารเรียนชาพันปี ๓. อาคารเรียนดอยช้าง ๔. อาคารเรียนศิลปะ  
๕. อาคารเรียนพลศึกษา ๖. อาคารเรียนคหกรรม   
     สว่นในปีการศึกษา 2562 กำลังก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57 และห้องส้วมชาย 4  
 

๑.๔ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
       โรงเรียนวาววีิทยาคมมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ดังนี้ 
๑. โรงผลิตน้ำดื่ม 
๒. ห้องน้ำ ๔ หลัง จำนวน ๑๘ ห้อง 

 

๑.๕ ข้อมูลงบประมาณ 
  
 
 
 

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ของรายรับ 
งบพัฒนางบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 86.๗5 ของรายรับ 

     

๑.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     โรงเรียนวาวีวิทยาคม ต้ังอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สรวย ประมาณ 51 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 102 กิโลเมตร พ้ืนที่บริการของโรงเรียนประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวาวี บ้านปางกุ
เส็ง บ้านปางเลาแคะ บ้านเลาลี บ้านปางกิว่ บ้านเลาลิ่ว บ้านมังกาล่า บ้านแม่โมงเย้า บ้านปางกลาง บ้าน
โป่งกลางนำ้ บ้านขุนสรวย บ้านห้วยน้ำเย็น และบ้านย่านำ มีประชากรประมาณ 9,600 คน ประชากร

รายรับ จำนวน/บาท รายจา่ย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๕,๕๒๗,๒๓๒ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๕๘,๘๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๒๘๘,๗๕๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ๕,๐๔๕,๕๗๘.๓๓ 
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ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน (จีนอพยพ) ซึ่งอพยพมาจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและชาวเขาเผ่า
ต่าง ๆ ได้แก่ มูเซอ กะเหรี่ยง เย้า อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ และคนพ้ืนเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ แต่ยังมีบางกลุ่มนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม และเต๋า นอกจากนี้ยังมีชาวเขาบางเผ่าซึ่งยังคงนับถือผี 
เซ่นบรรพบุรุษ และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งอยู่ในหมู่บ้านวาวี อีก 1 โรง (โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม) มี
นักเรียนประมาณ 1,000 คน 
     สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเป็นลักษณะสังคมชนบท มีสภาพความเป็นอยู่โดยมีการประกอบอาชีพ
การเกษตร ทำสวนผลไม้ เช่น สวนส้ม สวนลิ้นจี่ ทำไร่ปลูกชาพันธุ์ต่าง ๆ ปลูกกาแฟ รับจ้างทั่วไป
ประมาณ   ร้อยละ 50 ค้าขายประมาณร้อยละ 6 รับจ้างทั่วไปประมาณ ร้อยละ 28 ไปทำงาน
ต่างจังหวัดประมาณ ร้อยละ 6 สถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ค่อนข้างยากจน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 
7,000 ต่อครัวเรือน/ปี การศึกษาของประชากรระดับประถม/มัธยมศึกษา ประมาณร้อยละ 56 ปริญญา
ตรีขึน้ไปร้อยละ 4 และไม่มีการศึกษาประมาณร้อยละ 40 
     ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนที่จะส่งผลกระทบถึงสถานศึกษา ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนและปัญหาการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช 

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   จรดกับ     ทีด่ินเอกชน 

  ทิศใต้    จรดกับ     ทางหลวงชนบท 

  ทิศตะวันออก   จรดกับ     ทางหลวงชนบท 

  ทิศตะวันตก   จรดกับ     ที่ดินเอกชน 
 

               ๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
            จำนวนนักเรยีนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศกึษา 256๒ 

แหล่ง/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมดุ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ 

ห้องวิทยาศาสตร์ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ 

แปลงเกษตร ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ 

ห้องสหกรณ์ ๑๑๑ ๑๑๒ ๙7 ๙๘ ๖๗ ๘๕ 

ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ 
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จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ 

แหล่ง/ชัน้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม ๑๐๐ ๑๑๗ ๑๐๖ ๑๐๐ ๗๗ ๘๙ 

โรงชาวาว ี ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ 

วัดบ้านวาว ี ๑๐๐ ๑๑๒ ๑๐๐ ๙๔ ๗๗ ๘๘ 

วัดพระธาตุดอยวาวี ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

   

 ๕ 

  องสมุด   อง ิ ยาศาสตร  ปลงเกษตร   องส กรณ   องคอมพิ เตอร 

                                           
               

ม  ม ๒ ม  ม  ม ๕ ม ๖

 

๒ 

  

๖ 

  

   

 ๒ 

   

                                                         

                                            
               

ม  ม ๒ ม  ม  ม ๕ ม ๖
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๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 162 108 85 119 102 81 657 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๐๐ 47 47 83 47 51 ๖๒.๕๐ 

คณิตศาสตร์ ๓๐ 59 29 36 33 19 ๓๔.๓๓ 

วิทยาศาสตร์ 26 48 29 19 70 63 ๔๒.๕๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 103 75 27 61 74 59 ๖๖.๕๐ 

ประวัติศาสตร์ 72 37 48 58 43 42 ๕๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 110 6 50 45 78 71 ๖๐.๐๐ 

ศิลปะ 80 12 43 14 24 20 ๓๒.๑๗ 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 50 15 29 66 57 62 ๔๖.๕๐ 

ภาษาอังกฤษ 33 40 30 26 40 52 ๓๖.๘๓ 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 147 134 103 99 108 94 685 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 50 38 54 24 64 62 
๕๗.๐๐ 

คณิตศาสตร์ 42 26 42 41 43 38 ๓๖.๖๗ 

วิทยาศาสตร์ 43 52 66 59 29 47 ๔๙.๓๓ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 10 43 63 44 64 ๔๒.๕๐ 

ประวัติศาสตร์ 31 43 7 60 26 0 ๒๗.๘๓ 

สุขศกึษาและพลศึกษา 82 40 96 71 65 88 ๗๓.๖๗ 

ศิลปะ 42 38 68 35 67 63 ๕๒.๑๗ 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 38 67 84 36 67 72 ๖๐.๖๗ 

ภาษาอังกฤษ 73 41 51 53 58 43 ๕๓.๑๗ 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ ๖๖๘ 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 40 46 65 48 25 31 42.50 

คณิตศาสตร์ 26 49 48 47 29 32 38.50 

วิทยาศาสตร์ 31 29 15 105 45 16 40.17 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 73 36 22 73 27 28 43.17 

ประวัติศาสตร์ 43 28 52 72 65 - 52.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 43 25 80 80 61 61 58.33 

ศิลปะ 30 40 94 78 52 91 64.17 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 40 79 33 63 78 14 51.17 

ภาษาอังกฤษ 65 54 7 50 32 28 39.33 
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๒.๑.๑ ผลการประเมินระดับชาติ 
     - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕6๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.51 26.88 28.70 30.09 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.20 27.81 30.57 33.55 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 

     

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศกึษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 32.91 18.38 25.46 32.22 24.43 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.96 25.87 29.44 35.75 29.16 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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     - เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕6๐ – ๒๕6๒ 
           ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

รายวิชา 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลต่าง 
2560-
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ผลต่าง 
2561-
2562 

 ภาษาไทย 45.03 49.14 4.11 52.51 3.37 

 ภาษาอังกฤษ 28.26 26.87 -1.39 30.09 3.22 

 คณิตศาสตร ์ 25.84 29.15 3.31 26.88 -2.27 

     วิทยาศาสตร์ 32.39 32.22 -0.17 28.7 -3.52 

 รวมเฉลี่ย 32.88 34.35 1.47 34.55 0.20 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลต่าง 
2560-
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ผลต่าง 
2561-
2562 

 ภาษาไทย 41.85 41.06 -0.79 32.91 -8.15 

 สังคมศึกษา 30.81 31.75 0.94 32.22 0.47 

 ภาษาอังกฤษ 25.79 27.49 1.7 24.43 -3.06 

 คณิตศาสตร ์ 21.11 23.63 2.52 18.38 -5.25 

 วิทยาศาสตร์ 27.05 26.73 -0.32 25.46 -1.27 

 รวมเฉลี่ย 29.32 30.13 0.81 26.68 -3.45 
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๒.๑.๒ ผลการประเมินระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ระดับ/รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยคะแนนที่ได้จาก 
การสอบข้อสอบมาตรฐาน 

(100) 

21.2 

25.67 23.45 23.8 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

ระดับ/รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยคะแนนที่ได้จาก 
การสอบข้อสอบมาตรฐาน 

(100) 24.42 
39.25 21.67 23.25 
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๒.๑.๓ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 
๒.๑.๓.๑ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
 ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 125 98 15 12 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 127 37 84 6 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 116 102 9 5 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 114 77 26 11 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 87 78 6 3 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 99 56 43 0 0 

รวม 66๘ 448 183 37 0 
เฉลี่ยร้อยละ 128 52.28 10.57 0 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี ขึ้นไป 

47.71 

 

 

  

๒ 

  

  

๕ 

ม  ม ๒

                                          
                              

                     

คณิตศาสตร ภาษา  ย  ิ ยาศาสตร ภาษาอังก ษ



17 
 
 ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ์

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน

ระดับดขีึ้น
ไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดขีึ้น

ไป 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 125 98 10 17 0 108 54.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 127 100 20 7 0 120 60.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 116 102 10 4 0 112 56.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 114 98 14 2 0 112 56.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 87 76 8 3 0 84 42.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 99 88 11 0 0 99 49.50 
รวม 668 571 75 8 0 635 317.50 

เฉลี่ยร้อยละ 668 93.67 12.17 5.50 0.00     

 
 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะท่ี 
เฉลี่ย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 125 125 88 98 95 99 101.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 127 127 99 100 102 113 108.20 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 116 116 96 89 88 111 100.00 

มัธยมศึกษาปทีี ่๔ 114 114 90 95 84 98 96.20 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 87 87 84 77 67 85 80.00 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 99 99 88 75 77 94 86.60 

รวม 668 ๖๖๙ ๕๔๗ ๕๓๗ ๕๑๗ ๖๐๕ 575.00 

ร้อยละของนักเรียน ๙๕.๕๗ ๗๘.๑๔ ๗๖.๗๑ ๗๓.๘๖ ๘๖.๔๓ 95.33 
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  จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.33
โดยจำแนกตามด้านดังนี้ 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
   นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน  668 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗ 

๒) ด้านความสามารถในการคิด 
   นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน 668 คน คดิเป็นร้อยละ ๗๘.๑๔ 

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
   นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน 668 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๑ 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน 668 คน คดิเป็นร้อยละ ๗๓.๘๖ 

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
   นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน 668 คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๓ 

 

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา มาตรฐานและระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที ่๓ มาตรฐานที่ ๔ หมายเหตุ 

๒๕๖๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

๒๕๖๑ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ - มีการปรับใหเ้หลือแค่ 
๓ มาตรฐาน 

๒๕๖๒ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ -  
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

สรุปผลการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 และข้อเสนอแนะ 

         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . รอบสาม เมื่อวันที่ ๓๐, ๓๑ เดือน
กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 
๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้ เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

 
 
 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้ 
พื้นฐาน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๓๐ พอใช้ 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา 
    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๓๖ พอใช้ 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้ 

อัต
ลักษณ์ 

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน   
    พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 
      สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้
มาตร   
การ

ส่งเสริม 

๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม  
      บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 
      เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๙๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

               - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                       ใช่     ไม่ใช ่
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               - มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย  ๑๐  ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้    ใช่     ไม่ใช ่

               - ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่     ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) ให้สูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับสถานศึกษา วิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ว่ามาจากสาเหตุใด เช่น ผู้เรียนส่วนใหญ่มุ่งแต่จะเรียนภาษาจีนให้เก่งเพ่ือจะได้มีโอกาสไป
ทำงานยังต่างประเทศ (ไต้หวัน) หรือผู้เรียนมีเวลาพักผ่อนน้อยเกินไป หรือจากการจัดการเรียนการสอนของครู 
หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ให้ครบอย่างรอบด้าน แล้วนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น โครงการแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต โครงการ
ฝึกทำข้อสอบ (O-NET) ท้ายชั่วโมงเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนวาวี
วิทยาคมโดยวิธีวิจัย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทุกชั้นเรียน เป็นต้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรมีการประเมินแผนการสอนของครูอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการนิเทศ สนับสนุนให้

ครูนำแผนการสอนของตนเองมาพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดสอนซ่อม
เสริมกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

2. สถานศึกษาควรดำเนินการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมตามภารกิจ โดยมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของ
สถานศึกษา และมีการรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุม 

3. สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางหรือวิธีการให้มีผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฝึกทำข้อสอบ (O-NET) ท้ายชั่วโมงเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการ
พัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยวิธีวิจัยหรือ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทุก
ชั้นเรียน เป็นต้น 

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาควรนำผลการประเมินในด้านการประเมินแผนการสอน การประเมินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้ครูมีการ
บันทึกหลังสอนอย่างละเอียด พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขปรับปรุงแผนอย่างชัดเจน มีก ารนำผลการนิเทศ
ห้องเรียนในภาพรวมมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม มี
การนิเทศการจัดทำข้อสอบของครูที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การนำไปใช้ การประเมินค่า เป็นต้น จัด
อบรมภายในสถานศึกษา หรือส่งครูเข้าอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นจัด แล้วแต่กรณี 
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4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์การจัดทำโครงการโดยให้มีกิจกรรมดำเนินงานที่สอดคล้องและ

ครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ 
2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางและวิธีการ จัดทำและรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศให้

ชดัเจน โดยรวบรวมจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี จากสภาพปัจจุบันและปัญหา จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา หรือจากความต้องการที่จะพัฒนา ให้เป็นระบบ ครบทุกประเด็น จัดทำเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
งานตามโครงสร้างทั้ง 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ กลุม่งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป และกลุ่มงานวางแผนและพัฒนา เพ่ือสะดวกต่อการนำไปใช้และเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

    10.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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 2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา  

 สรุปข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2562 

ข้อมูล จำนวน/คน ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 116 100 

นักเรียนเรียนจบทั้งหมด 116 100 

ศึกษาต่อโรงเรียนวาวีวิทยาคม 108 93.11 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 0 0 

ศึกษาต่อสถาบันอื่น 8 6.89 

อ่ืนๆ 0 0 

 
 

สรุปข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา  2562 

ข้อมูล จำนวน/คน ร้อยละ 

นักเรียนทั้งหมด 99 100 

นักเรียนเรียนจบทั้งหมด 99 100 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 3 3.03 

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ 38 38.38 

ศึกษาต่อสายอาชีพ 11 11.11 

ทำงาน 34 34.34 

อ่ืนๆ 13 13.14 

 
หมายเหตุ 

              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ บางคนต้องรอผลสอบอีกรอบในช่วงเดือนกรกฎาคม 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
          ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนวาวีวิทยาคมมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการอ่าน 
การเขียน การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นปรากฏว่า
นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
สูงขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ลดลง นอกจากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ส่วนมากศึกษาเรียนต่อ ส่วนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนมากไม่เรียนต่อ แต่ไปประกอบอาชีพ 
 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย รายงานโครงการของโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ต้านภัยยาเสพติด โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ฯลฯ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา สังเกตการแต่งกายของครูและนักเรียน
ด้วยชุดพ้ืนเมืองในวันศุกร์ การจัดกิจกรรมเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียน การอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย รายงานสรุปการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียน กีฬากลุ่มมัธยมศึกษา ปรากฏว่านักเรียนมีผลการ
ประเมินในระดับ ดีเลิศ 
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2. ผลการดำเนินงาน 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      1) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

(ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาจีน ระดับดีเลิศขึ้นไป) 
            - การดำเนินงานดังนี้ แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามมาตรฐานการอ่านอย่างรู้เรื่องและ
สื่อสารได,้ บันทึกข้อตกลงครูผู้สอนพัฒนาการอ่าน, กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย, กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมวันคริสมาสต์, การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ภาษาต่างประเทศ, การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร,์ ชุมนุมคณิตศาสตร์, กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้คณิตศาสตร์ 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทีม่ีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร ระดับ 3 ขึ้นไป    
  2)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีข้ึนไป 
            - การดำเนินงานดังนี้ การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียน, รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา, กิจกรรมชุมนุม, ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ, รายงานการเขา้ร่วม
แข่งขนั, รายงานกิจกรรมค่ายลูกเสือ การไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเทศจีนและการแข่งขันโครงงาน 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้คณิตศาสตร์ 
            - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนทีมี่ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 
 3) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            - การดำเนินงานดังนี้ รายงานการอบรมการฝึกอาชีพ และภาพถา่ยการทำโครงงานและชิ้นงานในการ
เรียนของนักเรียน ภาพถ่ายการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และผลงานของนักเรียน 
            - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 
            - การดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนตร์ และภาพถ่ายชิ้นงาน 
            - ผลการดำเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 
   5) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดีขึ้นไป 
            - การดำเนินงานดังนี้  ลักส ตรสถานศึกษา ละ ผนการ ัดการเร ยนร  ของคร ผ  สอน   กลุ มสาระ 
กิ กรรม รือ ครงการต าง  เ  น  ครงการยกระดับผลสัม  ธิ์ างการเร ยน โครงกาส งเสริมค ามเป็นเลิศ 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ระดับดีขึ้นไป 
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  ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ระดับดีขึ้นไป 
            - การดำเนินงานดังนี้ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล,รายงานผลการดำเนนิงานแนะแนวการศึกษาต่อ,
รายงานข้อมูลส่งเสริมอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๓ 
และ ม.6, กิจกรรมกาดมั่วคัวแลงสู่อาชีพธุรกิจน้อยในชุมชนวาวี 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  ระดับดีขึ้นไป 
    ๗) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีน 
            - การดำเนินงานดังนี้ โครงการภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนรายวิชาภาษาจีน 
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันทักษะภาษาจีน การพัฒนางานภาษาจีน 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานภาษาจีน 

    2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      1) ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
            - การดำเนนิงานดังนี้ ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง, โครงการโรงเรียนธนาคารวาวีวิทยาคม,กิจกรรมวันงด
ดื่มสุราแห่งชาติ , กิจกรรมค่ายคุณธรรมและปฐมนิเทศ ม.1,ม.4, กิจกรรมต่างๆทางศาสนา,โครงการธนาคารขยะ, 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 8๕ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
      ๒) ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            - การดำเนินงานดังนี้ รูปภาพการแต่งกายวันศุกร์ของนักเรียนและการแต่งชุดไทย ชุดพ้ืนถิน่ของบุคลากร
ในโรงเรียนในโอกาสต่างๆ,กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการเข้าร่วม
ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆในชุมชน 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คอื ร้อยละ 8๕ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            - การดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมสภานักเรียน, ภาพถ่ายกิจกรรมสภานักเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการเข้าค่ายหรืออบรมต่างๆ 
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คือ รอ้ยละ ๘๗ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

      ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสขุภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
            - การดำเนินงานดังนี้ ภาพถ่ายการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน, สรุปแบบบันทึกการ
เจริญเติบโตน้ำหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน, ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมกีฬากลุ่ม
มัธยมศึกษา, กิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน, ภาพถ่ายโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน, สมุดบันทึกความดี
ของนักเรียน, รานงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน   
            - ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย คอื รอ้ยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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3. เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน หลักฐานและร่องรอยเชิงประจักษ์ ผู้เก็บรวบรวมหลักฐานและ
ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1.1 แผนปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามมาตรฐานการอ่านอย่างรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ 
1.2 บันทึกข้อตกลงครูผู้สอนพัฒนาการอ่าน 

นางสาวภาวินีย์   สักแกหลี 

2.1 กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 นางสาวมนัลยา        จินะแปง 
2.2 ชุมนุมในสาระภาษาต่างประเทศ,รูปถ่าย 
2.3 กิจกรรมวันคริสมาสต์,รูปถ่าย 
2.4 การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 
2.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวกาญจน์สุชญา    บุญญพิศุทธิ์ธนา 
นางสาวสิริมาศ        ตาทิพย์ 

3.1 การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 
3.2 ชุมนุมเก่ียวกับคณิตศาสตร ์
3.3 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้คณิตศาสตร์ 

นางอุบลรัตน์          คำแก่น  
นายกรวิชญ์           ผัดแก้ว 

4.1 การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน 
4.2 รายงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา2562 
4.3 ตัวอย่างกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562 
4.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 
4.5 รายงานการร่วมแข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา 2562 
4.6 รายงานกิจกรรมค่ายลูกเสือ 2562 

นางธัญธิชา               ปัญญา   
นางสาวสิริรัตน์       พงษ์เสือ 
นายโต้ง                หน่อแก้ว 
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ บรรจง 
นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญ
พิศุทธิ์ธนา 
นางสาวณปภัช       แปงแก้ว 

5.1 รายงานการอบรมการฝึกอาชีพ 
5.2 ภาพถ่ายการทำโครงงานและชิ้นงาน  

นางวรินทร        หน่อแก้ว 
 

6.1 กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
6.2 ภาพถ่ายชิ้นงาน  
6.3 บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

นางสาวนัทธิณี     พรหมณี 
นายโต้ง             หน่อแก้ว 
นายปิยพงษ์        สิมะพรม 

7.1 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 นายสุชาติ     สมงาม    

8.1 ผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 – 2562  
ม.3 
8.2 ผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 – 2562  
ม.6 

นางธัญธิชา   ปัญญา 

9.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน 
9.2 รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ 

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์  บรรจง 
นางวรินทร          หน่อแก้ว 
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9.3 รายงานข้อมลูส่งเสริมอาชีพนักเรียน  
ม.3 ปีการศึกษา 2562 
9.4 สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๓  
ปีการศึกษา 2562 
9.5 สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๖  
ปีการศึกษา 2562 
9.6 กิจกรรมกาดมัว่คัวแลงสู่อาชีพนักธุรกิจน้อยใน
ชุมชนวาว ี
10.1 โครงการภาษาจีน 
10.2 แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนรายวิชา
ภาษาจีน 
10.3 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
10.4 การแข่งขันทักษะภาษาจีน 
10.5 การพัฒนางานภาษาจีน 

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล 
นางสาวเหมย  แซ่ฟุ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1.1 ภาพถ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง 
1.2 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
1.3 กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  
1.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 
1.5 กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต 

นายธนพล      ด่านวิวัฒนว์งศ์ 
นายวิรุตน์         เตรยีมทนะ 
นางสาววรรณภา  ทะอินทร์ 
นางวันวิสาห์       ประกาสิทธิ์    

2.1 โครงการธนาคารขยะ 
2.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์ 
นายวิรุตน์            เตรียมทนะ 

3.1 รูปภาพการแต่งกายวันศุกร์ของนักเรียนและการแต่ง
กายชุดไทย ชุดพื้นถ่ิน ของบุคลากรในโรงเรยีนในโอกาส
ต่างๆ 
3.2 รูปการแสดงวฒันธรรมชนเผา่ 

นายเอกพล           อุโมงค์ 
นางสาววรรณภา    ทะอินทร์ 

4.1 กิจกรรมสภานักเรียน 
4.2 ภาพถ่ายกิจกรรมสภานักเรียน 

นายวิรุตน์          เตรียมทนะ 
 

5.1 ภาพถ่ายการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของ
นักเรียน 
5.2 สรุปแบบบันทึกการเจริญเติบโตน้ำหนัก-ส่วนสูงของ
นักเรียน 
5.3 ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.4 กิจกรรมกีฬาสีภายใน, กิจกรรมกีฬากลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
5.5 กิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน 

นายธนพล       ด่านววิัฒน์วงศ ์
นายเรวัตร์         สุเมธาลังการ 
นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน 
 

6.1 ภาพถ่ายโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ 
ในวัยเรียน 

นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน 
นายธนพล      ด่านวิวัฒนว์งศ์ 
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6.2 สมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
6.3 รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล 

 

 4. จุดเด่น  
           ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาจีน อยู่ในระดับดีเด่น 
- ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร อยู่ในระดับระดับดีเด่น 
  
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ดี จ า ก ที่ บ้ า น โ ด ย ไ ด้ รั บ 
การถ่ายทอดจากบิดา มารดา ที่ส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมที่ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดของแต่ละชนเผ่า ประกอบการปลูก
ฝั่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแก่นักเรียนทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และนักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

5. จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลดลงจำนวน 2 รายวิชา เมื่อเทียบใน 4 
รายวิชา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลดลงจำนวน ๔ รายวชิา  เมื่อเทียบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้เรียนขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทีใ่ห้ความรู้ ในด้านสาธารณสุข และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและภาษาของแต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างกันมาก ด้านศาสนามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย ยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบทำ
ให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย 

6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการ ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมของรายวิชาต่างๆ
โรงเรียนและชุมชน  
 แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ 
 แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ มากข้ึน เช่น การแข่งขันด้านกีฬา ภาษาและเทคโนโลยี 
 แผนปฏิบัติการที่ 4 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลายเพ่ือสนอง
ความถนัดความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการบริหารจัดการ   

    โรงเรียนได้มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ื อวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมสนับสนุนการ
ดำเนินการของโรงเรียน กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีการมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดขอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับและ
ติดตามผล  

- ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามกีารปรับบทบาทหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานตามความเหมาะสม 
๒. ประชุมคณะกรรมการทบทวนความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายและชี้แจงทำ
ความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๓. คณะกรรมการดำเนินการกำหนด/ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดค่าเปา้หมายของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ขอความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการศึกษา/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก่อนการประกาศใช้ 
๕. จัดทำและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา/ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาและจัดทำแนวทาง/คู่มือและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖. ปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินการดำเนินงาน – การเรียนการสอน - ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ - นิเทศ 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
๗. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาแต่ละชุดตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
๘. เก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอยจากการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานและ
ประเด็นการพิจารณา 
๙. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
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๒. ผลการดำเนินงาน   
๑.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๒  
๑.๒  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  ๑.๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักสูตรสถานศึกษา ปี256๒, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๒ และ  
ปี2562, รายงานกิจกรรมจัดหาสื่อ 8 กลุ่มสาระฯปีงบประมาณ 256๒ เป็นต้น 
                  ๑.๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบช่วยเหลือนักเรียน
และระบบการนิเทศภายใน 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมศึกษาดูงาน, รายงานการบริ ารอัตรากำลัง, กิจกรรรมส่งเสริมบุคลากรเข้า
พัฒนาตนเอง, กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าของครู, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรดีเด่น, เกียรติบัตรการ
อบรม ตารางการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา,รายงานสรุปการเย  ยมบ านนักเร ยน เป็นต้น 
๑..๓ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักสูตรสถานศึกษา ปี 256๒, รายงานกิจกรรมจัดหาสื่อ 8 กลุ่มสาระฯปีงบ 256๒ 
,รายงานกจิกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม เป็นต้น 
 ๑..๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิจกรรมศึกษาดูงาน, กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้าพัฒนาตนเอง, กิ กรรมส งเสริม
ค ามก า  น าของคร , กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรครูดีศรีวาวี เป็นต้น    
๑.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- หลักฐานเชิงประจักษ์ : ภาพถ่ายการพัฒนาอาคารสถานที่, รายงานสรุปการพัฒนาอาคารสถานที่, กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่ เป็นต้น 
๑.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- หลักฐานเชิงประจักษ์ : : เว็บไซต์โรงเรียน/เพจโรงเรียน/วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน, ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน,การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี,สื่อการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 

 
3. เอกสาร หลักฐาน รอ่งรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน หลักฐานและร่องรอยเชิงประจักษ์ ผู้เก็บรวบรวมหลักฐานและ
ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวน 
การบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

1.1  ผนปฏิบัติการประ ำปี 2561 , 2562 นางสา มนัลยา  ินะ ปง 
2.1  ลักส ตรสถานศึกษา ปี2562 
2.2  ผนปฏิบัติการประ ำปีงบ 2562 
2.3 รายงานกิ กรรม ัด าสื อ 8 กลุ มสาระฯ ปีงบ 
2562  
2.4 รายงานการบริ ารอัตรากำลัง 
2.5 รายงานการนิเ ศภายใน 
2.6 รายงานสรุปการเย  ยมบ านนักเร ยน 

นายสุ าติ              สมงาม 
นางสา มนัลยา        ินะ ปง 
นางสา  นากานต      าก๋อง 
นายเอกพล           อุ มงค  
นางสา กะฐิน     ธรรม  ตติระก ล 
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2. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
3. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

3.1  ลักส ตรสถานศึกษา ปี 2562 
3.2 รายงานกิ กรรม ัด าสื อ 8 กลุ มสาระฯ ปีงบ 
2561 + กิ กรรม ัด าสื อ8 กลุ มสาระฯ ปีงบ 2562 
3.3 รายงานกิ กรรมการ ัดการเร ยนการสอน
นักเร ยนเร ยนร  ม 

นายสุ าติ              สมงาม    
นางสา  นากานต      าก๋อง 
นางสา ภา ิน ย        สัก ก ล  

4.1 กิ กรรมศึกษาด งาน 
4.2 กิ กรรมส งเสริมบุคลากรเข าพัฒนาตนเอง 
4.3 กิ กรรมส งเสริมค ามก า  น าของคร  
4.4 กิ กรรมมอบเก ยรติบัตร ก คร  ละบุคลากร
ด เด น 
4.5 ตั อย างเก ยรติบัตรการอบรม+ตารางการอบรม
คร  ละบุคลากร างการศึกษา 
4.6 กิ กรรม ุม น   งการเร ยนร   าง ิ า  พ 
4.7 ตั อย างเก ยรติบัตรการอบรม+ตารางการอบรม
คร  ละบุคลากร างการศึกษา 
4.8 การนเิ ศการ ัดการเร ยนการสอน 

นายเอกพล      อุ มงค  
นายนพฤทธิ์     ฟักแก้ว 
นายสุ าติ        สมงาม 

5.1 ภาพถ ายการพัฒนาอาคารสถาน    
5.2 รายงานสรุปการพัฒนาอาคารสถาน    
ปีงบ2562- 2563 
5.3 กิ กรรมพัฒนาอาคารสถาน   ปีงบ2562 

นางสา ธาร ิมล     สุขเกษม 
นาย ินัย              คำยนัต  
นายนพฤทธิ์          ฟักแก้ว 

 

4. จุดเด่น  

โรงเรียนได้มีการประชุมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ น โย บ า ย ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า  ที่ มุ่ ง เน้ น ก า ร พั ฒ น า ให้ ผู้ เ รี ย น 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ    
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

5. จุดที่ควรพัฒนา 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มากข้ึนกว่าเดิม 

          - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีกิจกรรมกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น 

6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 
    แผนปฏิบัติการที่ 1  ครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนาด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 แผนปฏิบัติการที่ 2  การส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมมากข้ึน 
 แผนปฏิบัติการที่ 3  การจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบคุลากร. 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    โรงเรียนซึ่งมีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
Library online กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมอ่านข่าว
ยามเช้า  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภายในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการห้องเรียนสะอาด กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต กิจกรรมคนสร้างงาน งานสร้าง
อาชีพ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูร
ณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิ จัยในชั้นเรียน  
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

     - ระบบการจัดการเรียนการสอน    

     ๑. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ซ่ึงทางโรงเรียนให้คณะครูทุกคนได้จัดทำการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

     ๒. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ซ่ึงนำข้อมูลรายบุคคลมาใช้ กำหนดสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้  วิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้และคำอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชาเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะครูแต่ละคน 

     ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
      - คณะครูมีการวัดและประเมินการเรียนรู้ปรับปรุงระหว่างเรียน ตัดสินเมื่อจบหน่วยฯ/รายวิชา 

      ๔. คณะครูบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้หลังการใช้แผนฯ และสรุปเมือ่จบรายวิชา ปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข หรือให้เกิดการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 
๑.๑  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : สมุดบันทึกกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้, สมดุบันทึกกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมทัศนศึกษา, โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรม library online, กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี, กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน, กิจกรรมวางทุกงานอ่าน
ทุกคน, กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด, กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ, กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม, กิจกรรมเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ,  
กิจกรรมโครงการการงานอาชีพฯ การทำกิจกรรมกาดมั่วคัวแลงเป็นต้น 
  
๑.๒  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์ : เ ็บ ซต  รงเร ยน เพ  รงเร ยน/ ารสารข า ประ าสัมพันธ  รงเร ยน , ไลน์กลุ่ม
ผู้ปกครองนักเรียน, แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ, สื่อการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ, โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง, 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น 
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          ๑.๓  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

   - หลักฐานเชิงประจักษ์ : กิ กรรมการเร ยนการสอนของคร ,การนิเ ศการสอนของคร  เป็นต้น 

2. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับดีเลิศ ดังนี้  

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

 

1. กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
และกิจกรรมชุมนุม 

 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง 
คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีมและ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย 

ผู้เรียนทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้าง
ประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็น
ทีมและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย 

2. โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม    
   ร้อยละ 100 ได้ลงมือปฏิบัติ 
   จริง 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนเรียนรู้และทำงาน 
   อย่างมคีวามสุข 

 

 

- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม  
  ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

- นักเรียนทุกคนเรียนรู้และทำงาน 
  อย่างมีความสุข 
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3. กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี  
4. กิจกรรมบันทึกรักการ

อ่าน  
 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆรอบตัว ร้อยละ 
80 
 

2. นักเรียนมีทักษะในการ อ่าน 
ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน    
และการแสวงหาความรู้ด้วย    
ตัวเองจากห้องสมุด แหล่ง    
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2. นักเรียนมีทักษะในการ อ่าน 
ฟัง พูด เขยีน และตั้งคำถาม  
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

 

- นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน   
และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจาก  
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  
รอบตัว  
- นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในกาอ่าน 
ฟัง พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม  

 

 

5. กิจกรรมทัศนศึกษา เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
จำนวน ๖๖๘  คน ได้ออกไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
จำนวน ๖๖๘  คน เกิดความ
สนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้รู้จัก
การนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ๖๖๘ คน  
  ได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 
  โรงเรียน 

- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ๖๖๘  คน   
  เกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ 
  ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  รู้จักการ 
  นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 
  ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาใน 
  ชีวิตประจำวัน 
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6. กิจกรรมการแบ่งเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบภายใน
โรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ 
ในการปรับปรุง พัฒนาเขตพ้ืนที่
ที่ตนรับผิดชอบ 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนมีความ
รับผิดชอบ ในการปรับปรุงพัฒนาเขตพื้นที่
ที่ตนรับผิดชอบ 

7. กิจกรรมโรงเรียน 
  ปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน 638 คน ได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงในการทำงาน 
รู้จักทำงานและบริหารงาน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกในการแยก
ขยะ ควบคุมปริมาณขยะ 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน รู้จัก
ทำงานและบริหารงาน และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการแยก
ขยะ ควบคุมปริมาณขยะ 

8. โครงการโรงเรียน 
  คุณธรรม 

เชิงปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู 
และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 

นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 

9. กิจกรรมคนสร้างงาน 
งานสร้างอาชีพ 

ครูและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวาวี
วิทยาคม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ทีส่นใจทำ
กิจกรรมได้ฝึกทักษะชีวิตและได้
ร่วมพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ ตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง  

ครูและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ที่สนใจทำกิจกรรม นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ได้ฝึกทักษะชีวิตและ
ได้ร่วมพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที ่ตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 
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3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน ผู้เก็บรวบรวมหลักฐานและ
ร่องรอย 

หลักฐานและร่องรอยเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  

นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ 1.1.1 สมุดบันทึกกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
1.1.2 สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 

นางสาวสิริรัตน์          พงษ์
เสือ 
 

1.2.1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 
 

นางแววดาว           ตนะ
ทิพย์ 
นางสาวชนากานต์    ทาก๋อง 
 

1.3.1 กิจกรรม library online 
1.3.2 กิจกรรม the voice reading 
1.3.3 กิจกรรมตะกร้าหอนอน 
1.3.4 กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี 
1.3.5 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
1.3.6 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
1.3.7 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
1.3.8 กิจกรรมอ่านข่าวยามเช้า 

นางวันวิสาห์          ประกา
สิทธิ์    
นายกรวิชญ์           ผัดแก้ว 

1.4.1 กิจกรรม STEM EDUCATION 

นางสาวศศิมาภรณ์    หาย
ทุกข์ 
นางสาวประภัสสร     ไชยวงค์ 
นายวิรุตน์              เตรียมท
นะ 
 

1.5.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
1.5.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1.5.3 กิจกรรมเขตรับผิดชอบ 
1.5.4 กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 

นางวรินทร             หน่อ
แก้ว 
นางสาวกาญจน์สุชญา    
บุญญพิศุทธิ์ธนา 

1.6.1 กิจกรรมโครงงานการงานอาชีพฯ 
(การทำกิจกรรมกาดมั่วคัวแลง) 
1.6.2 รายงานการวิจัยของครู 

2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  

 นางสาวสุรีย์     ศรีเลาว ์
นางวรินทร            หน่อแก้ว 

2.1.1 กิจกรรมทัศนศึกษา 
2.1.2 กิจกรรมคนสร้างงาน งานสร้าง
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นางสาวศศิมาภรณ์   หายทุกข์ 
นางสาวสิริรัตน์        พงษ์เสือ 
นางสาววรรณภา      ทะ
อินทร์ 
 

อาชีพ : ถนนคนเดินวาวีวิทย์ 
2.1.3 ภาพถ่ายการปลูกชา 
2.1.4 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.5 กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต 
2.1.6 ภาพถ่ายกิจกรรมเรียนอาชีพ 

 นายโต้ง                หน่อแก้ว 
นางสาวนัทธิณี        พรหมณี 
นายปิยพงษ์           สิมะพรม 

2.2.1 เว็บไซต์โรงเรียน/เพจโรงเรียน/
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2.2.2 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนิลตา 
นางธัญธิชา            ปัญญา 
นายสุชาติ              สมงาม 

3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
3.2 การนิเทศการสอนของครู 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  

นายธนพล      ด่านวิวัฒนว์งศ์ 
นายวินัย             คำยันต์ 

4.1.1 ตวัอย่างแผนการสอนกลุ่มสาระฯ 
พละฯ+ศิลปะ 

นางสาวปานชีวา   เทพา 
นางสาวธารวิมล    สุขเกษม 

4.2.1 ตวัอย่างแผนการสอนกลุ่มสาระฯ 
คณิตฯ+การงานฯ 

นายวสันต์       สภุ ี
นางสาวสิริมาศ         ตาทิพย์ 

4.3.1 ตัวอย่างแผนการสอนกลุ่มสาระฯ 
วิทย์ฯ+ภาษาต่างประเทศ 

นายธนภูมิ              มะลิกุล   
นางสาวประภัสสร     ไชยวงค์ 

4.4.1 ตวัอย่างแผนการสอนกลุ่มสาระฯ 
สังคมฯ+ภาษาไทย 

นางสาวเหมย           แซ่ฟุ 
นายจตุพงษ์             สอนศร ี

4.5.1 ตวัอย่างแผนการสอนกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ+ภาษาไทย (ใบ
ประเมินผลงานนักเรียน) 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวประภัสสร     ไชยวงค์ 
นางวรินทร       หน่อแก้ว 
นางสาวกาญจน์สุชญา    บุญญพิศุทธิ์ธนา 
 
 

5.1 รายงานการเปิดบ้านสัญจร  
ปีการศึกษา 2562 
5.2 กิจกรรมโครงงานการงานอาชีพฯ 
(การทำกิจกรรมกาดมั่วคัวแลง) 
5.3 รายงานผลการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรียน 

 
4. จุดเด่น  

คณะครูมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ในการพัฒนาการสอนให้กับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง และหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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5. จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
          - ควรมีการสอนแบบบูรณาการให้มากขึ้น 

6. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 

 แผนปฏิบัติการที่ 1 การสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   
 แผนปฏิบัติการที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 

จุดเด่น  จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ภาพรวมผลการประเมินตนเอง 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
- ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
สื่อสาร ใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีเลิศ 
- ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาจีน อยู่ในระดับดีเลิศ 
- ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะที่ดี อยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสุขและมีการส่งเสริมในด้านวัฒนธรรมที่
ปฏิบัติอย่างเคร่งคดัของแต่ละชนเผ่า ประกอบการ
ปลูกฝั่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามแก่นักเรียน 
- ผู้เรียนมีร่างกาย สุขภาพแข็งแรง 

คุณภาพผู้เรียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ลดลง 2 วิชา และชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6 ลดลง 
๔ วิชา 
- ย ก ระดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก ารศึ ก ษ า ให้ ดี ขึ้ น 
- ผู้เรียนขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกใน
การให้ความรู้ ในด้านสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้ ๔ ยุทธศาสตร์ 
๖กลยุทธ์ มีเป้าหมายที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา ตามบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน   
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มากขึ้น 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
- คณะครูทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามหลักวิชาชีพครู โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ดี 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
- การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ยังพบค่อนข้าง
น้อย และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พฒันาตนเอง 
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ส่วนที่ 4 

ความโดดเด่นของศึกษา 

 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  โดยได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่
ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด 
ดังมีรายการต่อไปนี้   
๑. ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาจีน 
๒. ความสามารถเฉพาะทางท่ีสำคัญโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอล 

ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียน 

ลำดับที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ วันเดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นายจะหน่อ จะชี นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดจีน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

28 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่า
เป้าวิทยาคม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2 เด็กหญิงรตันาวดี เล่าป่า นักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทาน 

28 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 ร่วมกับ ศูนย์เครือขา่ย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่า
เป้าวิทยาคม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3 เด็กชายจะฟะ จะชี นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

28 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 รว่มกับ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอน
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ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่า
เป้าวิทยาคม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4 เด็กหญิงวริศรา ไทยใหม่ นักเรียนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน 

28 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน โรงเรียนเวียงป่า
เป้าวิทยาคม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

5 เด็กชายณฐกร เยอะซอ นักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเป
ตองทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

6 เด็กชายเอกชัย จะอ่ือ นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเปตอง
ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

7 เด็กชายศุภากร วินิจวงษ์พนา นักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แข่งขัน2 เปตองทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

8 นายสมชาย ปอคำ นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 
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9 นายชาติชาย ศีลเจริญธรรม นักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขันบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

10 นายอาจิ้ง แซ่วุ้ย นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

11 นายสุทธิชัย กะป๋า นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

12 นายณัฐวัตร โปวปิน นักเรยีนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

13 นายธนากร ม่งจี ้นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

14 นายสุทธิพงษ์ กะป๋า นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

15 นายสุชาติ แซ่หลี่ นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 
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16 นายอนุชา ชาวระหาญ นักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

17 นายภูรินท์ สินกีรดิต นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

18 นายธนกฤต แซ่จาง นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 บาสเกตบอล กิจกรรมการ
แข่งขันบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

19 นายรัตนมาลา มาตขาว นักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

20 นางสาวพัชรี สำเภานนท์ นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
ไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

21 นางสาวรัฐมณี ทรัพย์พิริยะ นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

22 นางสาวชลิดา จารุทยากรกุล นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 
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23 นางสาววาสินี จะซี นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ บาสเกตบอล กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

24 นางสาวอลิสา เลาย้าง นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
ไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

25 นางสาววรรณวิไล พรโชคเมธา นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

26 นางสาวอรทัย กุลธนโชค นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
ไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

27 นางสาววัชราภรณ์ ดอยวิไล นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

28 นางสาวดารุณี สิริรังสี นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
ไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

29 นางสาวณัชชา แซ่เกา นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
ไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 
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30 นางสาวสุมาลี ซี่ย่าง นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
ไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

31 นางสาวยุพา จำเริญขุนห้วย นักเรยีนไดร้ับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

32 เด็กชายเสกสรร จะซี นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
ชาย กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

33 เด็กชายอนุพนธ์ วิทยาประเสริฐพร นักเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

34 เดก็ชายลัทธพล อภิลักษณากูร นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

35 เด็กชายอภิสิทธิ์ แซ่ซิ นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

36 เด็กชายสุรศักดิ์ แลเชอ นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 
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37 เด็กชายปกรณ์ แซ่ลี้ นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

38 เด็กชายสุรเชษฐ์ คีรีคามสุข นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

39 เด็กชายจะฟะ จะซี นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น
อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

40 เด็กชายสมบูรณ ์แซ่จาง นักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ชาย กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 

15 พฤศจิกายน 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
36 

 

            2562                 

 

 ำ                  / ื           ไ           ื       ไ                           

1  รงเร ยน า   ิ ยาคม  ด รับราง ัล 
“สถานศึกษาปลอดภัย” ด เด น ประ ำปี 2562 
ปี    2 ติดต อกัน 

13 กันยายน 2562 กระ ร ง รงงาน 

2  ด รับราง ัล นะเลิศ กิ กรรมการ ข งขันบาสเก็ต
บอล รุ นอายุ ม เกิน 15 ปี าย 

15 พ ศ ิกายน 2562 สำนักงานเขตพ้ืน   การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

3  ด รับราง ัลรอง นะเลิศ อันดับ    1 กิ กรรมการ
 ข งขันบาสเก็ตบอล รุ น ม  ำกัดอายุ  าย 

15 พ ศ ิกายน 2562 สำนักงานเขตพ้ืน   การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

4  ด รับราง ัล นะเลิศ กิ กรรมการ ข งขันบาสเก็ต
บอล รุ น ม  ำกัดอายุ   ิง 

15 พ ศ ิกายน 2562 สำนักงานเขตพ้ืน   การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 
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บริบทของโรงเรียน 

 โรงเรียนวาวีวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่อยู่บนพ้ืนที่สูงและห่างไกลจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เชื้อชาติและศาสนา จึงทำให้โรงเรียนมีความโดดเด่นซึ่งมีปัจจัยต่างๆดังนี้ 

- ชุมชนชาวจีน  - โรงเรียนสอนภาษาจีน   

- กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย - อาชีพเกษตร ชา/กาแฟ 

- การปลูกไม้ผลเมืองหนาว - โรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตรชา/กาแฟ 

- โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา/กาแฟ - วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

- ทักษะภาษาจีนของนักเรียน - ทักษะอาชีพของนักเรียน 
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   คำสั่งโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ที ่ ๒3 / 256๓ 

เรื่อง   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒562 

-------------------------------- 

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอันนำไปสู่การ
กำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกำหนด  โรงเรียนวาวี
วิทยาคมจงึแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจน 
    ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  
    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

1. นายชูชาติ     วิศิษฏ์ลานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุรีย์   ศรีเลาว ์  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ
3. นายธนพล     ด่านวิวัฒนว์งศ์         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ    กรรมการ 
4. นางธัญธิชา    ปัญญา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการ 
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5. นางสาวภาวินีย์     สักแกหลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
6. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
7. นางวรินทร    หน่อแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    กรรมการ 
8. นายธนพล     ด่านวิวัฒนว์งศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ     กรรมการ 
9. นายวินัย       คำยันต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
10. นายสุชาติ   สมงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
11.น.ส.กาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
12. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์   บรรจง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 
13. นางธัญธิชา          ปัญญา ครูวิชาการโรงเรียน                 กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ       กรรมการและช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน (นางธัญธิชา  ปัญญา  และนายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้กำกับ ติดตาม 
ดูแล และรายงาน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ : นางธัญธิชา            ปัญญา   

1 การมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

๑. นางสาวภาวินีย์      สักแกหลี 
๒. นางอุบลรัตน์         คำแก่น 
๓. นางสาวปานชีวา     เทพา 
๔. นายจตุพงษ์           สอนศร ี
๕. นางสาวมนัลยา       จินะแปง 
๖. นายธนภูมิ             มะลิกุล 
๗. นางสาวณปภัช        แปงแก้ว 

2 การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

๑. นางธัญธิชา           ปัญญา   
๒. นางสาวสิริรัตน์       พงษ์เสือ 
๓. นายกรวิชญ์           ผัดแก้ว 
๔. นายสุชาติ              สมงาม 

3 การมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๑. นายโต้ง                หน่อแก้ว 
๒. นางวรินทร            หน่อแก้ว 
๓. นางสาวนัทธิณี        พรหมณ ี
๔. นายปิยพงษ์           สิมะพรม 

4 การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๑. นายโต้ง                หน่อแก้ว 
๒. นางสาวนัทธิณี        พรหมณ ี
๓. นายธนภูมิ             มะลิกุล   
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5 การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑. นางธัญธิชา            ปัญญา 
๒. นายสุชาติ              สมงาม    
๓. นางสาวชนากานต์    ทาก๋อง 
๔. นางสาวสิริรัตน์       พงษ์เสือ 
๕. นางสาวกญัญารัตน์   แก้วนิลตา   

6 การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๑. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์     บรรจง 
๒. นางวรินทร            หน่อแก้ว 

๗ การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีน      ๑. นางสา กะฐิน  ธรรม  ติตระก ล 
     ๒. นางสา เ มย            ซ ฟุ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน : นายธนพล  ด่านววิฒัน์วงศ์ 

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

๑. นางสาวประภัสสร   ไชยวงค ์
๒. นายเอกพล           อุโมงค์ 
๓. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์ 
๔. นางสาววรรณภา     ทะอินทร์ 
๕. นายวิรุตน์             เตรียมทนะ 
๖. นางสา มนสิการ     เ ื้อเมืองพาน 

2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ๑. นางสาวธารวิมล     สุขเกษม 
๒. นางวรินทร           หน่อแก้ 
๓. นายวิรุตน์            เตรียมทนะ 

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑. นายวิรุตน์            เตรียมทนะ 
๒. นายวสันต์    สุภ ี

4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑. นายธนพล           ด่านวิวัฒน์วงศ์ 
๒. นายเรวัตร์           สุเมธาลังการ 
๓.   า    ร ต ณัฐพงษ    บรร ง 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  (นางอุบลรัตน์   คำแก่น
           เป็นผู้กำกับ ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

1 การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑. นางสาวมนัลยา      จินะแปง  
๒. นางสาวประภัสสร    ไชยวงค ์
๓. นางสาวปานชีวา     เทพา 

2 การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี      ๑.  นางธัญธิชา             ปัญญา 
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เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

     ๒.  นายสุ าติ               สมงาม 

     ๓.  นางสาวกัญญารัตน์    แก้วนิลตา   

2) การ าง ผน ละดำเนินงานการบริ ารอัตรากำลัง 
 รัพยากร างการศึกษา ละระบบ   ยเ ลือนักเร ยน ละ
ระบบการนิเ ศภายใน 

     ๑.  นายเอกพล           อุโมงค์ 

     ๒.  นางสา กะฐิน  ธรรม  ติตระก ล 

     ๓.  นายสุชาติ             สมงาม 

3 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     ๑.  นางธัญธิชา            ปัญญา  

     ๒.  นายสุชาติ             สมงาม    

     ๓.  นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา   
     ๔.  นางสาวกาญจนส์ุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา 

     ๕.  นางสา สิริรัตน        พงษ เสือ 

     ๖.  นางสา  นากานต     าก๋อง 

     ๗.  นางสาวณปภัช        แปงแก้ว 

4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑. นายเอกพล           อุโมงค์ 
๒. นายนพฤทธิ์          ฟักแก้ว 

๕ การ ัดสภาพ  ดล อม างกายภาพ ละสังคม   เอ้ือต อ 
การ ัดการเร ยนร  อย างม คุณภาพ 

     ๑.   นางสา ธาร ิมล     สุขเกษม 

     ๒    นาย ินัย              คำยันต   

          นายนพฤทธิ์          ฟักแก้ว 

     ๔.   นางสาวปานทิพย์    โปทา  
     ๕.   นายกรวิชญ์           ผัดแก้ว   
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (นางธัญธิชา  ปัญญาและ 

นายสุชาติ เป็นผู้กำกับ ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

1) ผ  เร ยนม ส  นร  มในการ ิเคราะ  ตนเอง กำ นด
เนื้อ าสาระ กิ กรรม   สอดคล องกับค ามสนใ  ละ
ค ามถนัดเป็นรายบุคคลอย างเป็นร ปธรรม ั้งระบบ 

๑. นางธัญธิชา             ปัญญา 
๒. นายสุชาติ              สมงาม 
๓. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา 
๔. นางสาวณปภัช        แปงแก้ว 

2) เปิด อกาสใ  ผ  เร ยนเร ยนร    ดยการคิด  ด ปฏิบัติ ริง
ด  ย ิธ การ ละ  ล งเร ยนร      ลาก ลาย สรุปองค ค ามร   
 ละสามารถนำ ปใ  ในสถานการณ ต าง  ด เป็นอย างด  

     ๑.   นางสา สิริรัตน        พงษ เสือ 
     ๒      า    ร ต ณัฐพงษ      บรร ง 
          นางสาวนัทธิณี       พรหมณี 
     ๔.   นางวรินทร           หน่อแก้ว 
     ๕.   นายโต้ง               หน่อแก้ว 

๓)  ัดกิ กรรมใ  ผ  เร ยน ด ฝึก ักษะ  สดงออก นำเสนอ
ผลงาน  สดงค ามคิดเ ็น คิดเป็น ำเป็น  
รักการอ าน  ละ ส ง าค ามร   ากสื อเ ค น ลย ด  ย
ตนเองอย างเป็นร ปธรรม ละต อเนื อง 

     ๑.  นางสาวสุรีย ์    ศรีเลาว ์
     ๒.  นางวรินทร           หน่อแก้ว 
         นางสาวนัทธิณี       พรหมณี 
     ๔.  นาง   ดา           ตนะ ิพย  
     ๕.  นายโต้ง               หน่อแก้ว 

๔) ผ  เร ยน ด เร ยนร   ดย ดยเ ื อม ยงบ รณาการสาระ 
การเร ยนร   ละ ักษะด านต าง  

     ๑.  นาง ัน ิสา            ประกาสิ ธิ์    
     ๒   นายจตุพงษ์           สอนศรี 
     ๓.  นางสาวปานชีวา     เทพา 
     ๔.  นางวรินทร           หน่อแก้ว 
     ๕.  นายเอกพล           อุโมงค์ 
     ๖.  นางสาวกาญจนส์ุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา 

๕) ผ  เร ยนม ส  นร  มในการ ัดบรรยากาศ สภาพ  ดล อม 
สื อการเร ยน  ละอำน ยค ามสะด ก   เอ้ือต อการเร ยนร   

     ๑.  นาย ิรุตน              เตร ยม นะ   
     ๒.  นางวรินทร           หน่อแก้ว 
     ๓.  นางสาวธารวิมล     สุขเกษม 

๖) ผ  เร ยน ด เร ยนร   ดยใ  กระบ นการ ิ ัยอย างเป็น
ร ปธรรม ละต อเนื อง 

     ๑.  นางธัญธิชา           ปัญญา 
     ๒.  นางสาวกาญจนส์ุชญา  บญุญพิศุทธิ์ธนา 

2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

 

1)  ัดกิ กรรมใ  ผ  เร ยน ด เร ยนร   าก  ล งเร ยนร   ละ 
ภ มิปั  า  องถิ นในการ ัดการเร ยนการสอน 

๑. นางสาวสุรีย์     ศรีเลาว ์
๒. นางวรินทร           หน่อแก้ว 
๓. นางสาวธารวิมล     สุขเกษม 
๔. นางสาวนัทธิณี      พรหมณ ี
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๕. นายโต้ง              หน่อแก้ว 
2) การใ  สื อ เ ค น ลย สารสนเ ศ บริ าร ัดการข อม ล
สารสนเ ศ   ม ค ามถ กต อง ครบถ  น  ันสมัย นำ ป
ประยุกต ใ   ด อย างเป็นระบบ 

     ๑.   นายโต้ง              หน่อแก้ว 
     ๒.   นางสาวนัทธิณี      พรหมณี 
     ๓.   นายปิยพงษ์         สิมะพรม 

3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา 
๒. นางธัญธิชา            ปัญญา 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (นางธัญธิชา  ปัญญา เป็นผู้กำกับ 
ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

๔ ตร  สอบ ละประเมินผ  เร ยนอย างเป็นระบบ ละนำผล
มาพัฒนาผ  เร ยน 

 

   ประเมินผ  เร ยน ากสภาพ ริง         นายธนพล          ด าน ิ ัฒน  งศ  
     ๒. นางสาวปานชีวา     เทพา 
     ๓. ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์  บรรจง 
     ๔. นาง ัน ิสา            ประกาสิ ธิ์    
     ๕. นางสา กะฐิน    ธรรม  ติตระก ล 
     ๖. นางสา มนสิการ    เ ือ้เมืองพาน 
     ๗. นายนพฤทธิ์          ฟักแก้ว 
     ๘. นางสา  นากานต     าก๋อง 
     ๙. นางสาวนัทธิณี       พรหมณี 
 

๒  ม ข้ันตอนตร  สอบ ละประเมินอย างเป็นระบบ         นางอุบลรัตน          คำ ก น 
     ๒  นางสา ศศิมาภรณ     าย ุกข  
        นางสา มนัลยา      นิะ ปง   
        นางสา ธาร ิมล     สขุเกษม 
     ๕  นางสาวศิรินทิพย์    รินเที่ยง 
     ๖  นาย ินัย              คำยันต  
     ๗  นางสา เ มย         ซ ฟุ 
        นายกร ิ             ผดั ก   
 

   ใ  เครื องมือ ละ ิธ การ ัด ละประเมินผล   เ มาะสม
กับเป้า มาย ละการ ัดการเร ยนการสอน 

 

 

        นางธัญธิชา           ปญัญา 
     ๒  นายสุ าติ             สมงาม   
        นางสา สิริรัตน        พงษ เสือ 
        นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนิลตา 

     ๕. นางสาวสิริมาศ       ตาทิพย์ 
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   นักเร ยน ละผ  ม ส  นเก  ย ข องม ส  นร  มในการ ัด ละ
ประเมินผล 

        นางธัญธิชา           ปญัญา 
     ๒  นางสา ภา ิน ย        สัก ก ล  
        นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา  
     ๔. นายเรวัตร์             สุเมธาลังการ  
     ๕  นางสาวสิริมาศ       ตาทิพย์ 
     ๖  นายธนภูมิ            มะลิกุล   

๕  ใ  ข อม ลย อนกลับ ก ผ  เร ยน ละผ  เร ยนนำ ปใ  พัฒนา
ตนเอง 

        นายนพฤทธิ์          ฟักแก้ว  
     ๒  นายจตุพงษ์          สอนศรี 
        นายวสันต ์   สุภ ี
        นาย ิรุตน            เตร ยม นะ 
     ๕  นายธนพล           ดา่นวิวัฒน์วงศ์ 
     ๖.  นางธัญธิชา         ปญัญา    
     ๗  นางสา สิริรัตน       พงษ เสือ 
        นางสาวปานทิพย์    โปทา    

ที ่ ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

๕ การ ลกเปล  ยนเร ยนร   ละใ  ข อม ลสะ  อนกลับเพื อ
พัฒนา ละปรับปรุงการ ัดการเร ยนร   

        นาง ริน ร           น อ ก   

     ๒  นางสา ประภัสสร    ย งค  
        นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา 
        นางสา มนัลยา      นิะ ปง   

 

  หน้าที่  ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา               
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ สพฐ. กำหนด และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

 ทั้งนี้ให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้าที่  ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  
หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการ
ประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามเป้าหมายความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้
อย่างชัดเจน   ประกอบด้วย 

๑. นางสาวมนัลยา       จินะแปง   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวปานชีวา      เทพา   รองประธานกรรมการ  
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๓. นางอุบลรัตน์          คำแก่น   กรรมการ  
4. นางธัญธิชา            ปัญญา   กรรมการ 
5. นายสุชาติ             สมงาม   กรรมการ  
6. ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์       สุเมธาลังการ    กรรมการ 
๗. นางสาวธารวิมล      สุขเกษม   กรรมการ           
๘. นายธนพล             ด่านวิวัฒน์วงศ์  กรรมการ 
๙. นางสาวประภัสสร    ไชยวงค ์   กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  มีหน้าที่  นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ  
    และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียน เป็นสำคัญ  นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่  
    เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวประภัสสร       ไชยวงค ์  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวมนัลยา          จนิะแปง  รองประธานกรรมการ  
๓. นางอุบลรัตน์             คำแก่น   กรรมการ  
4. นางธัญธิชา               ปญัญา   กรรมการ 
5. นางสาวภาวินีย์          สกัแกหลี  กรรมการ  
6. นางสาวกาญจน์สุชญา  บญุญพิศุทธ์ธนา   กรรมการ 
๗. นายสุชาติ                สมงาม    กรรมการ  
๘. นายวินัย                  คำยันต์   กรรมการ 
 ๙. นายธนพล               ดา่นวิวัฒน์วงศ์   กรรมการ 
 ๑๐. นางวรินทร             หน่อแก้ว   กรรมการ 
๑๑. นางสาวปานชีวา       เทพา   กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหน้าที่  ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยเตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้ความ
ร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวประภัสสร         ไชยวงค ์        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมนัลยา            จินะแปง        รองประธานกรรมการ  
๓. นางอุบลรัตน์               คำแก่น   กรรมการ  
4. นางธัญธิชา                 ปัญญา   กรรมการ 



58 
 

5. นางสาวภาวินีย์            สักแกหลี            กรรมการ 
6. นางสาวกาญจน์สุชญา    บุญญพิศุทธ์ธนา   กรรมการ 
๗. นายสุชาติ                  สมงาม    กรรมการ 
๘. นายวินัย                    คำยันต์    กรรมการ 
๙. นายธนพล                  ด่านวิวัฒน์วงศ์   กรรมการ 
๑๐. นางสาวธารวิมล       สุขเกษม   กรรมการ 
๑๑. นางวรินทร                หน่อแก้ว   กรรมการ 
๑๒. นางสาวปานชีวา          เทพา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที่ ๑๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

 

                                       

                                                                     (นายชูชาติ   วิศิษฏ์ลานนท์) 

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
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  ื     ำ                                    ื                 

------------------------------------------ 
 
  ด้วยโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ 
โรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2552 และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา 
2553 ทั ้งนี ้ ห ล ักส ูต ร โร ง เร ียน ได ้ร ับ ความ เห ็น ชอบจากคณ ะกรรมการส ถานศึกษ าขั ้น พื ้น ฐ าน  
เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการ
จัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนา
สู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
  โรงเรียนวาวีวิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ตามข้อ 14 
(1) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 
ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น สำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จำนวน 3 มาตรฐาน   
ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
  ทั้งนี้ให้มผีลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2562 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 

                                                                                 
                                                                         (นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท)์ 

                  ผ  อำน ยการ รงเร ยน า   ิ ยาคม 
 

 
 
 



60 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
        เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแก้ปัญหา  
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๗)  นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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                                          ประกาศโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
                      เรื่อง    กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                       -------------------------------------- 
          โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

       เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวาวีวิทยาคมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
สถานศึกษากำหนด  จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่  ๑  วันที่ ๒๔  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
รายละเอียดการกำหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                                     
                                                           (นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์) 
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน ระดับดเีลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

(ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณภาพด้านการสื่อสารภาษาจีน ระดับดีเลิศขึ้นไป) 
ดีเลิศ 

 ๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 ๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

 ๔)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
     การสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๕)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๖)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 ๗)  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีน ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ๑) ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 

 ๒) ผู้เรียนร้อยละ 8๕ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

 ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

 ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ดีเลิศ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๖ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๗ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ดีเลิศ 

๓.๒ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๗ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๓.๓ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๙  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ครูผู้สอนร้อยละ ๘๙  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดีเลิศ 

๓.๕ ครผูู้สอนร้อยละ ๘๘ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

    ำ        ้                           ถ          
  ื             ณ            ถ                         

  ื      ำ        ้                           ถ                           ื      

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

      ๗) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีน ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
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๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

    ำ        ้      

 .  ศึกษาข อม ลเดิม  ผลการประเมินต าง      ผ านมา  เพื อเป็นข อม ลฐานในการกำ นดค าเป้า มาย 
๒. การกำ นดค าเป้า มาย   ต ละมาตรฐาน  ค รกำ นดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับเพื อใ  

สอดคล องกับการประเมิน  ดังน ้ 
ระดับ  ยอดเย  ยม 
ระดับ  ด เลิศ 
ระดับ  ด  
ระดับ  ปานกลาง 
ระดบั  กำลังพัฒนา 

 .  การกำ นดค าเป้า มาย  ใน ต ละประเด็นพิ ารณา ะกำ นดเป็น  ระดับคุณภาพ รือ  เป็นร อยละ  
ตามค ามเ มาะสมกับบริบ ของสถานศึกษา 
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                  ณ         ถ                         ื      
                

       /     ็ 
     ณ  

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย       ำ                 
 ำ        

  .    ณ   
         

ดีเลิศ   ด เลิศ 

 .       ฤ   ์   
                   

ดีเลิศ   ด เลิศ 

๑)  มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขยีน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขยีน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 
(ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
มีคุณภาพด้านการ
สื่อสารภาษาจีน 
ระดับดีเลิศขึ้นไป) 
 
 
 

แผนการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย
ตามมาตรฐานการอา่น
อย่างรู้เรื่องและ
สื่อสารได,้ บันทึก
ข้อตกลงครูผู้สอน
พัฒนาการอ่าน, 
กิจกรรมชุมนุม
ภาษาไทย, กิจกรรม
ชุมนุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ, 
กิจกรรมวันคริสมาสต์, 
การแข่งขนัทักษะ
ภาษาต่างประเทศ, 
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้
ภาษาต่างประเทศ, 
การแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์, ชุมนุม
คณิตศาสตร์, กิจกรรม
เพ่ิมเวลารู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
๒  ราง ัลต าง  
   ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 

ส งก  าเป้า มาย 

2) การมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 

๒) ผู้เรียนร้อยละ 
๗๕ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

-  การประเมินผลการ
อ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คุณลักษณะและ
สมรรถนะของผู้เรียน 
- รายงานการจัด

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๗๕ ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

ส งก  าเป้า มาย 
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อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ระดับดี
ขึ้นไป 

กิจกรรมทัศนศึกษา
2562 
- ตัวอย่างกิจกรรม
ชุมนุม ปีการศึกษา 
2562 
- ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาการปีการศึกษา 
2562 
- รายงานการร่วม
แข่งขันหุ่นยนต์
คอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา 2562 
- รายงานกิจกรรมค่าย
ลูกเสือ 2562 
 

อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ระดับดี
ขึ้นไป 
๒  การประเมินผล
การอ านคิด ิเคราะ   
เข ยน คุณลักษณะ 
 ละสมรรถนะของ
ผ  เร ยน 
   ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 

3) การมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๓)  ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

- รายงานการอบรม
การฝึกอาชีพ 
- ภาพถ่ายการทำ
โครงงานและชิ้นงาน 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐  มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
๒  ภาพถ ายการ
เร ยนการสอน ิ า
คอมพิ เตอร  ละ
ผลงานของนักเร ยน 
   ภาพถ าย ิ้นงาน 
   ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 
 
 

ส งก  าเป้า มาย 

4) การมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๔)  ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐  ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร ระดับดีข้ึน
ไป 

- กิจกรรมเปิดโลก
กว้างสู่การเรียนรู้ 
ยุคดิจิทัล 
- ภาพถ่ายชิ้นงาน  
- บันทึกการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐  ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร ระดับดีข้ึน
ไป 
๒  บัน ึกการใ    อง
คอมพิ เตอร   
   กิ กรรมการ
 ข งขัน ุ นยนตร   

ส งก  าเป้า มาย 



68 
 

   ภาพถ าย ิ้นงาน 
๕  ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 

5) การมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๕)  ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา  ระดับ
ดีขึ้นไป 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน ๘ 
กลุ่มสาระ  
-โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
- โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา  ระดับ
ดีขึ้นไป 
๒  ราง ัลต าง  
   ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 
๔. ชิ้นงานของ
นักเรียน 

ส งก  าเป้า มาย 

6) การมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

๖)  ผู้เรียนร้อยละ 
๘๕ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ  
ระดับดีขึ้นไป 

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานแนะแนว
การศึกษาต่อ 
- รายงานข้อมูล
ส่งเสริมอาชีพนักเรียน 
ม.3 ปีการศึกษา 
2562 
- สรุปข้อมูลการศึกษา
ต่อของนักเรียน ม.6  
ปีการศึกษา 2562 
- สรุปข้อมลูการศึกษา
ต่อของนักเรียน ม.6  
ปีการศึกษา 2562 
- กิจกรรมกาดมั่วคัว
แลง  
สู่อาชีพนักธุรกิจน้อย
ในชุมชนวาว ี

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๕ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ  
ระดับดีข้ึนไป 
๒  รายงาน
การศึกษาต อของ
นักเร ยน 
   รายงานกิ กรรม
ส งเสริมอา  พ 

ส งก  าเป้า มาย 

7) การมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน
ภาษาจีน 

๗)  ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานภาษาจีน 

- โครงการภาษาจีน 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อการสอน
รายวิชาภาษาจีน 
- การแข่งขันเพชร

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานภาษาจีน 
๒  ราง ัลต าง  
   ผลการประก ด

ส งก  าเป้า มาย 
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ยอดมงกุฎ 
- การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน 
- การพัฒนางาน
ภาษาจีน 

 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 
๔. รายงานการ
แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ ณ.ประเทศ
จีน 

 .    ณ    ณ    
         ์   
         

ดีเลิศ   ด เลิศ 

1) การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 8
๕ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

- ภาพถ่ายกิจกรรม
หน้าเสาธง 
- โครงการโรงเรียน
ธนาคาร 
- กิจกรรมวันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ  
- กิจกรรมค่าย
คุณธรรมและ
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.
1,ม.4 
- กิจกรรมนั่งสมาธิ
ก่อนเรียน 
- โครงการธนาคาร
ขยะ 
- โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 8
๕ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
๒  รายงาน ครงการ
   เก  ย ข อง 
 

ส งก  าเป้า มาย 

2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น  
และความเป็นไทย 

๒) ผู้เรียนร้อยละ 8
๕ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- รูปภาพการแต่งกาย
วันศุกร์ของนักเรียน
และการแต่งกายชุด
ไทย ชุดพ้ืนถิ่น ของ
บุคลากรในโรงเรียนใน
โอกาสต่างๆ 
- รูปการแสดง
วัฒนธรรมชนเผ่า 
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 8
๕ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
๒  การ ต งกาย 
   การเข าร  ม
กิ กรรมของ ุม น 
เพื อสืบสานประเพณ 
 ละ ัฒนธรรม 

ส งก  าเป้า มาย 

3) การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ

๓) ผู้เรียนร้อยละ 
๘๗ ยอมรับที่จะอยู่

- กิจกรรมสภา
นักเรียน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๗ ยอมรับที่จะอยู่

ส งก  าเป้า มาย 
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แตกต่างและ
หลากหลาย 

ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

- ภาพถ่ายกิจกรรม
สภานักเรียน 
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
๒  รายงานการ
อบรม รือเข าค าย
ของนักเร ยน 
   รายงานกิ กรรม
สภานักเร ยน 

4) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม 

๔) ผู้เรียนร้อยละ 
๙๐ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

- ภาพถ่ายการทดสอบ
สมรรถภาพทาง
ร่างกายของนักเรียน 
- สรุปแบบบันทึกการ
เจริญเติบโตน้ำหนัก-
ส่วนสูงของนักเรียน 
- ภาพถา่ยกิจกรรม
การเรียนการสอน 
- กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน, กิจกรรมกีฬา
กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
- กิจกรรมในงาน
อนามัยโรงเรียน 
- ภาพถ่ายโครงการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยเรียน 
- สมุดบันทึกความดี
ของนักเรียน 
- รายงานสรุปการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 
๙๐ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 
๒  รายงานการ
 ข งขันก ฬา 
   รายงานระบบ
ด  ล   ยเ ลือ
นักเร ยน 
   ราง ัลต าง    
เก  ย ข อง 

ส งก  าเป้า มาย 

มฐ.๒ กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ   ด เลิศ 

1) การมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

- มีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

- แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 256๒  
 

๑. รายงานการใช้
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2562 

ส งก  าเป้า มาย 

2) ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ

- มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ

- หลักสูตรสถานศึกษา  
ปี2562 

๑. รายงานการใช้
แผนปฏิบัติการ

ส งก  าเป้า มาย 
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สถานศึกษา สถานศึกษา - แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบ 2562 
และ ปี2562 
- รายงานกิจกรรม
จัดหาสื่อ 8 กลุ่มสาระ
ฯ ปีงบ 2562 + 
กิจกรรมจัดหาสื่อ8 
กลุ่มสาระฯ ปีงบ 
2562 
- รายงานการบริหาร
อัตรากำลัง 
- รายงานการนิเทศ
ภายใน 
- รายงานสรุปการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

ประจำปี 2562 
๒  ราง ัลต าง  
   ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 
๔. รายงานการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 
๕. รายงานการ
จัดทำสื่อการสอน 
๖. รายงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3) การดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย     

- หลักสูตรสถานศึกษา  
ปี 2562 
- รายงานกิจกรรม
จัดหาสื่อ 8 กลุ่มสาระ
ฯ ปีงบ 256๒  
- รายงานกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนร่วม 
 

๑. รายงานการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 
๒  ราง ัลต าง  
   บัน ึก ลังสอน 
๔. รายงานการ
จัดทำสื่อการสอน 
๕   ิ ัยใน ั้นเร ยน 

ส งก  าเป้า มาย 

4) การพัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

- ครแูละบุคลากร
ร้อยละ ๘๖ ได้รับ
การพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมส่งเสริม
บุคลากรเขา้พัฒนา
ตนเอง 
- กิจกรรมส่งเสริม
ความก้าวหน้าของครู 
- กิจกรรมมอบเกียรติ
บัตรแก่ครูและ
บุคลากรดีเด่น 
- เกียรติบัตรการ
อบรมและตารางการ
อบรมของครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑. รายงานการไป
ศึกษาดูงาน 
๒  ราง ัลต าง ของ
ครูและบุคลากร
 างการศึกษา 
   รายงานการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
   รายงานการ
อบรมของครแูละ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ส งก  าเป้า มาย 
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- กิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
 

5) การจดั
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

- จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

- ภาพถ่ายการพัฒนา
อาคารสถานที่ 
- รายงานสรุปการ
พัฒนาอาคารสถานที่ 
ปีงบ2562- 2563 
 

๑) ภาพถ่ายการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ 
๒  รายงานสรุปการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ 
 

ส งก  าเป้า มาย 

๖) จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

- จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

- เว็บไซต์โรงเรียน/
เพจโรงเรียน 
- วารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
- การจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยี 
- สื่อการจัดการเรียน
การสอน   

๑. เว็บไซต์โรงเรียน/
เพจโรงเรียน 
๒  วารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
   รายงาน ครงการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   รายงานการใ  สื่อ
การจัดการเรียนการ
สอน   

ส งก  าเป้า มาย 

  .๓          
      
              

ดีเลิศ   ด เลิศ 

1) การจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- ครูผู้สอนร้อยละ 
๘๗ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

- สมุดบันทึกกิจกรรม
เพ่ิมเวลารู้ 
- สมุดบันทึกกิจกรรม
ชุมนุม 
- กิ กรรม ัศนศึกษา 
- กิจกรรมถอดรหัส
ดาวินชี 
- กิจกรรมบันทึกรัก
การอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
- กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ 

๑. รายงานโครงการ
 ัศนศึกษาของ
นักเรียน 
๒  รายงานโครงการ 
/กิจกรรมของ
ห้องสมุด 
   รายงาน รงเร ยน
ปลอดขยะ 
   รายงาน รงเร ยน
คุณธรรม 
๕  รายงานโครงงาน
การงานอาชีพฯ 

ส งก  าเป้า มาย 
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- โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
- กิจกรรมเขต
รับผิดชอบ 
- กิจกรรมห้องเรียน
สะอาด 
- กิจกรรมโครงงาน
การงานอาชีพฯ(การ
ทำกิจกรรมกาดมั่วคัว
แลง) 
- รายงานการวิจัยของ
คร ู

2) การใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

- ครูผู้สอนร้อยละ 
๘๗ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมคนสร้างงาน 
งานสร้างอาชีพ : ถนน
คนเดินวาวีวิทย์ 
- ภาพถ่ายการปลูกชา 
- โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเข้าวัด
พัฒนาจิต 
- ภาพถ่ายกิจกรรม
เรียนอาชีพ 
- เว็บไซต์โรงเรียน/
เพจโรงเรียน 
- วารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 2562 

๑. รายงานกิจกรรม
คนสร้างงาน งาน
สร้างอาชีพ : ถนน
คนเดินวาวีวิทย์ 
๒  รายงานกิจกรรม
ทัศนศึกษา 
   วารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

ส งก  าเป้า มาย 

3) การบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- ครูผู้สอนร้อยละ 
๘๙  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- กิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 
- การนิเทศการสอน
ของครู 

๑. รายงานการ
นิเทศการสอนของ
คร ู
๒   ผนการ ัดการ
เร ยนร     กลุ มสาระ
การเร ยนร   

ส งก  าเป้า มาย 

4) ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผล

- ครูผู้สอนร้อยละ 
๘๙  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง

- แผนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระ 

๑. แผนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘ กลุ่มสาระ 

ส งก  าเป้า มาย 



74 
 
มาพัฒนาผู้เรียน เป็นระบบ  

และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 (ใบประเมินผลงาน
นักเรียน) 

๒  บัน ึก ลังสอน 
    ิ้นงานของ
นักเร ยน 

5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- ครผูู้สอนร้อยละ 
๘๘ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

- รายงานการเปิดบ้าน
สัญจร  
ปีการศึกษา 2562 
- กิจกรรมโครงงาน
การงานอาชีพฯ(การ
ทำกิจกรรมกาดมั่วคัว
แลง) 
- รายงานผลการ
แข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของ
นักเรียน 

๑. รายงานการเปิด
บ้านสัญจรปี
การศึกษา 2562 
๒  รายงานกิจกรรม
โครงงานการงาน
อาชีพฯ(การทำ
กิจกรรมกาดม่ัวคัว
แลง) 
   ผลการประก ด
 ข งขัน    
    เก  ย ข อง 

ส งก  าเป้า มาย 
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รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันเข้าพรรษา การหล่อเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร 
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กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วันสุนทรภู่และภาษาไทย วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และรายวิชาการงานอาชีพ 
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วันอาเซียน  
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วันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
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รายวิชาการงานอาชีพการฝึกอาชีพ 

 

 

 



82 
 

กิจกรรมการอบรมและการเข้าค่ายต่างๆของนักเรียน 
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กิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ กีฬาสีภายในโรงเรียน กีฬากลุ่ม กีฬาจังหวัด 
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กีฬากลุ่มและกีฬาจังหวัด 
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กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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การเข้าร่วมเกี่ยวกับงานราชพิธีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
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กิจกรรมการรณรงค์วันต่างๆ ได้แก่วันงดสูบบุหรี่ วันต้านยาเสพติด 

 

 

 

 

 


