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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ดวยโรงเรียนวาวีวิทยาคม ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื ่อเปนการรายงานผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการจำเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความสำเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเปาหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และเพื่อใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางเปนระบบ มีประสิทธ ิภาพ และพัฒนาอยางตอเนื ่อง ตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
 จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ..๑..... /๒๕๖๔.....  วันที่ ....... เดือน  
(ตน พ.ค.๖๔)................ พ.ศ.๒๕๖๔  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรวมกันพิจารณาและมีความ
เห็นชอบในการรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  ของโรงเรียนวาวีวิทยาคม ท่ีสะทอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และผลการดำเนินงานดานคุณภาพผูเรียน ท่ีเปนผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  และจะไดนำผลการประเมินใน
ประเด็นตางๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     (รอยตำรวจเอกศุภวิชญ  เวชพสิษฐ) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                     ……………… /…(ตน พ.ค.. / ๒๕๖๔  

 
 
 
 
 
 
 

* หมายเหตุ เนื่องจากมีมารตการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) 
และตองสงรายงานการประเมินตนเองตอตนสังกดัภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ จึงไมสามารถนำเสนอรายงานผล
การประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานภายในเดือนเมษายน 
๒๕๖๓ ได ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการในโอกาสตอไปเมื่อสถานการณเขาสูภาวะปกติ 
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คำนำ 
 รายงานการประเม ินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำ 
ปการศึกษา 2563  โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จังหวัด 
เชียงราย เปนการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ประจำปการศึกษา 2563  ไดแก  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ที่นำเสนอถึง
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบดวย  ขอมูล
พื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเดน จุดพัฒนา และ
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน ตลอดจนความโดดเดน/จุดเนนของสถานศึกษา  โดยรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานเรียบรอยแลวในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ........ / 2564  วันที่ ....... 
พฤษภาคม  2564 
 ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของ ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัดและ
ผูเกี่ยวของ ท่ีใหความสำคัญ และใหความรวมมือทุกข้ันตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถนำ
ผลการประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 ใหมีความสมบูรณ และ
นำไปเสนอหนวยงานตนสังกัด ผูท่ีเกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป จึงหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการ
ประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
                                                                           คณะผูจัดทำ  
                                                                                          พฤษภาคม  2564 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

สารบัญ 

 

เรื่อง  หนา 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง  จ 
สารบัญภาพ (ถามี) ฉ 
บทสรุปผูบริหาร ช 
สวนท่ี 1   ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
  1. ขอมูลพื้นฐาน ๑ 
        1.1 ขอมูลท่ัวไป ๑ 
   1.2 ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ๓ 
        1.3 ขอมูลนักเรียน ๕ 
   1.4 ขอมูลอาคารสถานท่ี ๕ 
   1.5 ขอมูลส่ิงอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ๖ 
   1.6 ขอมูลงบประมาณ ๖ 
   1.7 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๖ 
   1.8 ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา ๗ 
  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ๘ 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ 
        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ ๑๐ 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ี ๑๔ 
        2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา ๑๔ 
        2.1.4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ๒๔ 
        2.1.5 ขอมูลการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา ๒๔ 
   2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 - 2563 ๒๕ 
   2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ๒๖ 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 ๒๙ 
  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๙ 
  มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพของผูเรียน ๒๙ 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ๓๘ 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ๔๑ 

 
 

 
 
 

 



ง 

สารบัญ (ตอ) 

 

เรื่อง  หนา 
สวนท่ี 3  สรุปผล จุดเดน จุดพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๗ 
 สรุปผลการประเมินตนเอง ๔๗ 
 จุดเดน จุดพัฒนา ๔๗ 
 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 ๔๙ 
สวนท่ี 4 ความโดดเดน/จุดเนนของสถานศึกษา  ๕๐ 
 จุดเนนของสถานศึกษา ๕๐ 
 นวัตกรรม (Innovation) ๕๐ 
ภาคผนวก  
 - คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

 
๕๗ 

 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

๖๕ 

 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ปการศึกษา 2563  
 

๖๗ 

 - ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปการศึกษา ๒๕๖3 

๗๑ 

 - รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียน  ปการศึกษา ๒๕๖๒ ๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง เรื่อง หนา 
1 จำนวนบุคลากร ๓ 
2 อัตราสวนครูตอนักเรียน (จำแนกเปน ม.ตน , ม.ปลาย) ๔ 
๓ จำนวนครูผูสอนครบตามกลุมสาระการเรียนรูหรือไม ๕ 
๔ ขอมูลนักเรียน                                                                                      ๕ 
๕ เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖  ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓        ๕ 
๖ ขอมูลงบประมาณ                                                                                 ๖ 
๗ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา                                   ๗ 
๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                          ๘ 
๙ ผลการประเมินระดับชาติ                                                                        ๑๐ 

๑๐ ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา                                                       ๑๔ 
๑๑ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา                                                               ๑๔ 
๑๒ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๒๒ 
๑๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๒๒ 

๑๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ๒๓ 

๑๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๒๔ 

๑๖ รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ๒๔ 

๑๗ ขอมูลการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา ๒๔ 

๑๘ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผานมา                                         ๒๕ 
๑๙ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                                     ๒๖ 
๒๐ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                ๒๙ 
๒๑ เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานท่ี 1 ๓๕ 
๒๒ เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานท่ี 2 ๔๐ 
๒๓ ผลการดำเนินงานมาตรฐานท่ี 3 ๔๒ 
๒๔ เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานท่ี 3                       ๔๕ 
๒๕ ภาพรวมผลการประเมินตนเอง                                                                  ๔๗ 
๒๖ นวัตกรรม (Innovation) ๕๐ 
๒๗ รางวัลท่ีไดรับ ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

สารบัญภาพ 

 

ภาพ เรื่อง หนา 
๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ๙ 
๒ ผลการประเมินระดับชาติ   ๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

บทสรุปผูบริหาร 
 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ตั้งอยูเลขท่ี ๒๙๐ หมูที่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  สังกัด 
สำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ น ท ี ่ ก า รศ ึ กษาม ั ธ ยมศ ึ กษา เช ี ย ง ราย   สำน ั ก ง านคณะกรรมการการศ ึ กษา 
ข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6  มีจำนวนนักเรียน ๖๘๗ คน  บุคลากร สายงานบริหาร จำนวน ๒ คน  ครูผูสอน จำนวน ๓๔ 
คน  บุคลากรสนับสนุน จำนวน ๕ คน ผูอำนวยการโรงเรียน คือ  นายชูชาติ วิศิษฏลานนท หมายเลขโทรศัพท 
๐๖๒-๙๑๘๙๙๐๕ 
  จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563  

ในภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ  ในมาตรฐานท่ี  1 

คุณภาพผูเรียน อยูในระดับปานกลาง  มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ดีเลิศ มีการบริหารและการจัดการโดย 4 

ยุทธศาสตร และ 6 กลยุทธ และมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  อยูใน

ระดับดีเลิศ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเดน คือภาษาจีน จุดพัฒนา คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น คือ ๑. การทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๒. ครูพัฒนานวัตกรรมในการสอนใหหลากหลายข้ึน ๓. ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ
รวมกันมากข้ึน  
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ขอมูลพื้นฐาน  
๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 

 

ช่ือโรงเรียน วาวีวิทยาคม      
ท่ีอยู 290  หมู 1  ต.วาวี  อ.แมสรวย  จ.เชียงราย  57180   
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย   
โทรศัพท 0-5376-0029 E-mail :   waweeadmin@gmail.com  
โทรสาร 0-5376-0029      
วิสัยทัศน สงเสริมภาษา มุงพัฒนาผูเรียน เพียรสรางคุณธรรมจริยธรรม  

นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางช่ือเสียงดวยวัฒนธรรม นำสูมาตรฐานสากล   
พันธกิจ 
 

 
๑.สงเสริมการใชภาษาจีนและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการส่ือสาร 
๒.สงเสริมผูเรียนดานทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
๓.สงเสริมครูในการพัฒนาตนเองดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนน 
   ผูเรียนเปนสำคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๕.พัฒนาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม การบริการในทุกดานอยางตอเนื่องและท่ัวถึง 
๖.สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
   เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล   

เปาประสงค  
๑.นักเรียนใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยางชัดเจนและใชภาษาจีนไดในระดับมาตรฐานสากล 
๒.นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
๓.นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย รวม 
   อนุรักษส่ิงแวดลอมและมีสวนรวมในการสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ไดตามศักยภาพ 
๕.ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานกระบวนการจัดการเรียน 
   การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.โรงเรียนมีการพัฒนาดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
๗.โรงเรียนมรีะบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานท่ีสอดคลองกับการควบคุมภายในและ 
   การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
๘.โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและมีการพัฒนาหลักสูตร 
   เพื่อเขาสูมาตรฐานสากล 
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ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั ้งอยู เลขที่ 290 หมูที ่ 1 ตำบลวาวี   

อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีพื ้นที่ 45 ไร 2 งาน 40 ตารางวา ไดเปดใหมีการเรียนการสอนครั้งแรก    

เมื่อปการศึกษา 2533 โดยใชหองเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาบานวาวีและสำนักงานกลุมหนุมสาวบานวาวีจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ตอมาไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ตำบลวาวีที ่เล็งเห็นความสำคัญของ

การศึกษา มอบที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงเรียนในปจจุบันใหดำเนินการกอสรางอาคารเรียนตั้งชื่อวา "โรงเรียนแม

สรวยวิทยาคม (สาขา) "โดยมีนายปรีชา พัวนุกูลนนท เปนผู บริหารโดยจัดสงนายณรงคฤทธิ ์ กลิ ่นสอน       

นายประเสริฐ  ไชยมหาวรรณ นายเมธี วงคครุฑ และนายมานพ สุขพิงค ผลัดเปล่ียนกันมาบริหารงาน 

ตอมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศตั้งเปน

โรงเรียนมัธยมศึกษา ช่ือวา “โรงเรียนวาวีวิทยาคม" เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา เปดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน และแตงต้ังนายสมเจตน รัตนสุวรรณ รักษาการในตำแหนงผูบริหารโรงเรียน 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษาแตงต้ัง นายเกษม หมื่นตาบุตร มาดำรงตำแหนงครูใหญโรงเรียน
วาวีวิทยาคม ตอมาเมื ่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหนง
ขาราชการครู ใหเปนอาจารยใหญโรงเรียนวาวีวิทยาคม และไดรับการแตงต้ังเปนผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
ตอมาเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2540 กรมสามัญศึกษาไดจัดสงนางสาวนิธิยา วัฒนะปราน  มาดำรงตำแนงอาจารย
ใหญ ตอมาเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2544 กรมสามัญศึกษาไดแตงต้ังให นางณาตยา มานะ รักษาการอาจารยใหญ 
วันที่ 16 มีนาคม 2544 กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้งนางชอฟา  มวงมณี  มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ วันที่ 7 
พฤษภาคม 2545 กรมสามัญศึกษาไดแตงตั ้งนายวิเชียร  ทาทอง มาดำรงตำแหนงเปนอาจารยใหญ วันที่ 1 
พฤษภาคม 2546 กรมสามัญศึกษาไดแตงต้ังนายทีปชัย วงศวรศรีโรจน มาดำรงตำแหนงเปนอาจารยใหญ วันท่ี 8 
ธันวาคม 2546 กรมสามัญศึกษาไดแตงต้ังนางสมัย ลาเกล้ียง  มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ วันท่ี 20 มิถุนายน 
2548 นายประดิษฐ โพธิกลาง ดำรงตำแหนงผู อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ตอมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมีคำสั ่งแตงตั ้งนายสมิทธ ปุตตะลอ ดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม และเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีคำสั ่งแตงตั ้งนายเอนก ตาคำ มาดำรงตำแหนงผู อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในป 2554 – 2557 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไดแตงตั ้งให นางณัชชาพัชร พันธุ น ิติภูมิ มาดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในป 2557 – ๒๕๖๑ และตอมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
มีคำส่ังแตงต้ังใหนายชูชาติ วิศิษฏลานนท มาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในป ๒๕๖๑ จนถึง
ปจจุบัน 
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การเขารวมโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานอื่น 
๑. โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
๒. โรงเรยีนสีขาว 
๓. โรงเรียนคุณธรรม 
๔. โครงการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
๕. กิจกรรมชมรม To Be Number One 
๖. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
๗. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 

๑.๒ ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๑.๒.๑ จำนวนผูบริหารสถานศึกษา   
  2 คน 

  ๑.๒.2 จำนวนครู (จำแนกตามกลุมสาระ) 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี สาขาวิชา จำนวน(คน) 

๑ คณิตศาสตร ๔ 

๒ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๗ 

๓ ภาษาไทย ๔ 

๔ ภาษาตางประเทศ ๖ 

5 สังคมศึกษา ๖ 

6 การงานอาชีพ ๒ 

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 

8 ศิลปศึกษา ๒ 

9 บรรณารักษ ๑ 

  รวม ๓๔ 
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  ๑.๒.๓ อัตราสวนครูตอนักเรียน (จำแนกเปน ม.ตน , ม.ปลาย) 
 

   
๑.๒.๔ จำนวนครูผูสอนครบตามกลุมสาระการเรียนรูหรือไม 
 มีครูผูสอนครบตามกลุมสาระ แตจำนวนครูไมเพียงพอกับการสอนในรายวิชาของแตลระดับช้ัน 

โดยอางอิงจากภาระงานสอนเฉล่ียของแตละกลุมสาระ ดังนี้ 

 
  ๑.๒.๕ บุคลากรสนับสนุน  
 เจาหนาท่ีธุรการ  1  คน 

  ๑.๒.๖ อื่น ๆ   
 นักการภารโรง  1  คน 

 พนักงานขับรถ  ๑  คน 

 แมบาน          ๒  คน 

 

 

 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน จำนวนครู ครู : นักเรียน 

ม.ตน ๓๕๗ ๑๘ ๒๐ : ๑ 

ม.ปลาย ๓๓๐ ๑๖ ๒๑ : ๑ 

ท่ี สาขาวิชา 
จำนวน

(คน) 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห) 

1 คณิตศาสตร ๔ ๒8 

2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๗ ๒๙ 

3 ภาษาไทย ๔ ๒๗ 

4 ภาษาตางประเทศ ๖ ๒๖ 

5 สังคมศึกษา ๖ ๒๒ 

6 การงานอาชีพ ๒ ๒๗ 

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ๒๖ 

8 ศิลปศึกษา ๒ ๒๗ 

9 บรรณารักษ ๑ ๒๗ 

  รวม ๓๔ ๒๗ 
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๑.๓ ขอมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนรายช้ัน  

 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม 

ม.1 ๗๒ 6๗ 1๓๙ 

ม.2 ๔๑ ๖๙ 1๑๐ 

ม.3 ๔๗ ๖๑ ๑๐๘ 

ม.4 ๕๒ ๗๙ ๑๓๑ 

ม.5 ๓๐ ๘๖ ๑๑๖ 

ม.6 4๕ ๓๘ ๘๓ 

รวม 28๗ ๔๐๐ ๖๘๗ 

   (ขอมูล ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม 256๓) 
 
๑.๔ ขอมูลอาคารสถานท่ี 
  ๑.๔.๑ จำนวนหองเรียน 
 

ระดับช้ัน จำนวนหองเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔ 

รวม ๒๔ 

 
  ๑.๔.๒ หองปฏิบัติการตาง ๆ 
 

ประเภทหองปฏิบัติการ จำนวนหอง 

หองสมุด ๑ 

หองคอมพิวเตอร ๒ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๒ 

รวม ๕ 
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        ๑.๔.๓ หองพยาบาล 
   ๑ หอง 

๑.๕ ขอมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 โรงเรียนวาวีวิทยาคมมีส่ิงอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ดังนี้ 

  ๑. โรงผลิตน้ำด่ืม 

  ๒. หองน้ำ ๔ หลัง จำนวน ๑๘ หอง 

๑.๖ ขอมูลงบประมาณ 
 

 
- งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ ๕.๑๒ ของรายรับ 
- งบพัฒนางบประมาณ   คิดเปนรอยละ ๙๓.๔๘ ของรายรับ 

 
๑.๗ ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ตั้งอยู หางจากตัวอำเภอแมสรวย ประมาณ 51 กิโลเมตร หางจากตัว

จังหวัดประมาณ 102 กิโลเมตร พื้นท่ีบริการของโรงเรียนประกอบดวย 13 หมูบาน ไดแก บานวาวี บาน

ปางกุเส็ง บานปางเลาแคะ บานเลาลี บานปางกิ่ว บานเลาล่ิว บานมังกาลา บานแมโมงเยา บานปางกลาง 

บานโปงกลางน้ำ บานขุนสรวย บานหวยน้ำเย็น และบานยานำ มีประชากรประมาณ 9,600 คน 

ประชากรสวนใหญเปนชาวจีน (จีนอพยพ) ซึ่งอพยพมาจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและ

ชาวเขาเผาตาง ๆ ไดแก มูเซอ กะเหรี่ยง เยา อาขา ลีซอ ไทยใหญ และคนพื้นเมือง ประชากรสวนใหญนับ

ถือศาสนาพุทธ แตยังมีบางกลุมนับถือศาสนาคริสต อิสลาม และเตา นอกจากนี้ยังมีชาวเขาบางเผาซึ่ง

ยังคงนับถือผี เซนบรรพบุรุษ และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนต้ังอยูในหมูบานวาวี อีก 1 โรงเรียน  

(โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม) มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน 

      สภาพโดยท่ัวไปของชุมชนเปนลักษณะสังคมชนบท มีสภาพความเปนอยูโดยมีการประกอบอาชีพ

การเกษตร ทำสวนผลไม เชน สวนสม สวนล้ินจ่ี ทำไรปลูกชาพันธุตาง ๆ ปลูกกาแฟ รับจางท่ัวไปประมาณ   

รอยละ 50 คาขายประมาณรอยละ 6 รับจางท่ัวไปประมาณ รอยละ 28 ไปทำงานตางจังหวัดประมาณ 

รอยละ 6 สถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีคอนขางยากจน มีรายไดเฉล่ียประมาณ 7,000 ตอครัวเรือน/ป 

การศึกษาของประชากรระดับประถม/มัธยมศึกษา ประมาณรอยละ 56 ปริญญาตรีข้ึนไปรอยละ 4 และ

ไมมีการศึกษาประมาณรอยละ 40 

      ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีจะสงผลกระทบถึงสถานศึกษา ไดแก ปญหาการแพรระบาดของยาเสพ

ติดในชุมชนและปญหาการใชสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช 

 

รายรับ จำนวน/บาท รายจาย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๔,๔๕๕,๒๙๒.๐๐ งบดำเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๒๓๙,๑๐๐.๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๒๑๕,๖๘๓.๘๒ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔,๓๖๖,๓๐๕.๒๗ 
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๑.๘ ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

     จำนวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 256๓ 

แหลง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

หองสมุด ๑๓๙ ๑๑๐ ๑๐๘ ๑๓๑ ๑๑๖ ๘๓ 

หองวิทยาศาสตร ๑๓๙ ๑๑๐ ๑๐๘ ๑๓๑ ๑๑๖ ๘๓ 

แปลงเกษตร ๑๓๙ ๑๑๐ ๑๐๘ ๑๓๑ ๑๑๖ ๘๓ 

หองสหกรณ ๑๓๙ ๑๑๐ ๑๐๘ ๑๓๑ ๑๑๖ ๘๓ 

หองคอมพิวเตอร ๑๓๙ ๑๑๐ ๑๐๘ ๑๓๑ ๑๑๖ ๘๓ 

 

จำนวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 256๓ 

แหลง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม ๘๔ ๗๘ ๗๑ ๑๐๐ ๘๑ ๔๒ 

โรงชาวาวี ๑๓๔ ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ 

วัดบานวาว ี ๑๓๙ ๑๐๐ ๑๑๒ ๑๐๐ ๙๔ ๗๗ 

วัดพระธาตุดอยวาวี ๑๓๙ ๑๐๐ ๑๑๒ ๑๐๐ ๙๔ ๗๗ 
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๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จำนวนนักเรียนท้ังหมดแตละช้ัน 147 134 103 99 108 94 685 

วิชา 
จำนวนนักเรียนท่ีไดเกรด 3 ข้ึนไป 

รอยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 50 38 54 24 64 62 ๕๗.๐๐ 

คณิตศาสตร 42 26 42 41 43 38 ๓๖.๖๗ 

วิทยาศาสตร 43 52 66 59 29 47 ๔๙.๓๓ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31 10 43 63 44 64 ๔๒.๕๐ 

ประวัติศาสตร 31 43 7 60 26 0 ๒๗.๘๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 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 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

จำนวนนักเรียนท้ังหมดแตละช้ัน ๑๒๕ ๑๒๗ ๑๑๖ ๑๑๔ ๘๗ ๙๙ ๖๖๘ 

วิชา 
จำนวนนักเรียนท่ีไดเกรด 3 ข้ึนไป 

 รอยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 40 46 65 48 25 31 42.50 

คณิตศาสตร 26 49 48 47 29 32 38.50 

วิทยาศาสตร 31 29 15 105 45 16 40.17 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 73 36 22 73 27 28 43.17 

ประวัติศาสตร 43 28 52 72 65 ๐ 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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ปการศึกษา ๒๕๖3 

จำนวนนักเรียนท้ังหมดแตละช้ัน ๑39 ๑11 ๑08 ๑30 116 83 ๖87 

  จำนวนนักเรียนท่ีไดเกรด 3 ข้ึนไป   

วิชา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 47 43 54 91 69 41 50.21 

คณิตศาสตร 45 31 41 59 61 48 41.48 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 54 15 47 106 51 20 42.64 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 78 82 78 89 49 64.91 

ประวัติศาสตร 51 22 69 88 79 - 51.15 

สุขศึกษาและพลศึกษา 91 33 105 100 90 73 71.61 

ศิลปะ 16 29 89 103 92 67 57.64 

การงานอาชีพ 45 64 15 73 85 61 49.92 

ภาษาอังกฤษ 55 76 26 42 61 27 41.77 

 

 

 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ชั้น ม.1-ม.6
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 ๒.๑.๑ ผลการประเมินระดับชาติ 
     - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕6๓ 
 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา2563

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 52.95 20.30 29.20 31.70 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 57.11 28.03 31.40 36.69 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 33.09 18.98 27.12 30.50 25.47 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 44.65 26.44 33.38 36.03 29.90 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2563

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั คะแนนเฉล่ีย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ
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  - เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕6๑ – ๒๕6๓ 
            ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 

รายวิชา 
ป พ.ศ. 
2561 

ป พ.ศ. 
2562 

ผลตาง 
2561-
2562 

ป พ.ศ. 
2563 

ผลตาง 
2562-
2563 

 ภาษาไทย 49.14 52.51 3.37 52.95 0.44 

 ภาษาอังกฤษ 26.87 30.09 3.22 31.70 1.61 

 คณิตศาสตร 29.15 26.88 -2.27 20.30 -6.58 

     วิทยาศาสตร 32.22 28.7 -3.52 29.20 0.5 

 รวมเฉลี่ย 34.34 34.54  33.53  
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา 2561 - 2563
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
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ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 
ป พ.ศ. 
256๑ 

ป พ.ศ. 
256๒ 

ผลตาง 
256๑-
256๒ 

ป พ.ศ. 
256๓ 

ผลตาง 
256๒-
256๓ 

ภาษาไทย 41.06 32.91 -8.15 33.09 0.18 

สังคมศึกษา 31.75 32.22 0.47 30.50 -1.72 

ภาษาอังกฤษ 27.49 24.43 -3.06 25.47 1.04 

คณิตศาสตร 23.63 18.38 -5.25 18.98 0.6 

วิทยาศาสตร 26.73 25.46 -1.27 27.12 1.66 

รวมเฉลี่ย 30.13 26.68  27.03  
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ภาษาไทย สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-
NET) 

ปการศึกษา 2561 - 2563
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6

ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
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 ๒.๑.๒ ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - 
 หมายเหตุ  ไมมีการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

   ๒.๑.๓ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

    ๑) ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 34 20 18 14 7 1 13 32 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 9 11 14 8 9 14 16 30 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 19 6 22 12 20 17 12 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 13 31 51 20 9 2 1 3 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 14 23 39 19 8 7 6 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 30 24 13 4 4 2 4 2 

รวม 687 119 115 157 77 57 43 52 67 

เฉล่ียรอยละ 17.32 16.74 22.85 11.21 8.30 6.26 7.57 9.75 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 32 7 8 6 7 5 7 67 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 15 18 10 3 13 10 13 28 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 22 13 19 13 9 3 19 10 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 38 23 30 14 8 1 4 12 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 36 13 20 4 17 12 12 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 27 10 4 4 7 8 19 4 

รวม 686 170 84 91 44 61 39 74 123 

เฉล่ียรอยละ 24.78 12.24 13.26 6.41 8.89 5.68 10.79 17.95 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 33 21 15 5 9 4 16 36 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 20 5 11 10 22 13 13 17 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 5 5 9 15 25 22 27 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 32 26 37 13 9 4 7 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 28 14 24 25 16 3 6 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 39 4 9 7 7 9 5 3 

รวม 687 157 75 105 75 88 55 74 58 

เฉล่ียรอยละ 22.85 10.92 15.28 10.92 12.81 8.01 10.77 8.44 
ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 33 3 9 3 5 2 13 71 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 18 8 5 17 11 10 17 24 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 17 9 15 15 13 10 27 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 29 9 21 16 18 16 12 9 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 24 12 25 26 13 4 11 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 28 10 10 8 9 4 11 3 

รวม 686 149 51 85 85 69 46 91 110 

เฉล่ียรอยละ 21.72 7.43 12.39 12.39 10.06 6.70 13.26 16.05 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 6 16 29 16 23 12 11 26 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 7 7 14 28 23 10 11 11 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 33 16 13 8 4 12 22 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 14 28 24 25 31 8 0 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 4 17 39 17 14 13 12 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 37 16 15 6 5 3 1 0 

รวม 687 101 100 134 100 100 58 57 37 

เฉล่ียรอยละ 14.70 14.56 19.51 14.56 14.56 8.44 8.30 5.37 
ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 14 12 16 26 25 3 6 37 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 1 11 22 27 17 9 11 12 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 14 10 18 18 20 12 16 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 128 38 35 33 18 0  1 1 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 19 19 13 14 22 12 15 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 5 6 9 14 19 15 14 1 

รวม 684 91 93 111 117 103 52 63 54 

เฉล่ียรอยละ 13.30 13.60 16.23 17.10 15.06 7.60 9.21 7.90 
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 48 12 17 7 13 11 14 17 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 6 3 7 25 42 22 2 4 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 29 17 24 25 8 5 0 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 31 41 29 15 9 3 1 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 40 22 27 12 10 5  0 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 26 14 13 11 6 2 9 2 

รวม 687 180 109 117 95 88 48 26 24 

เฉล่ียรอยละ 26.20 15.87 17.03 13.83 12.81 6.99 3.78 3.49 
 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 135 52 12 6 6 7 7 8 37 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 24 29 25 10 4 1 0  17 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 27 35 20 8 6 5 3 4 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 49 14 15 17 10 12 8 5 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 59 8 22 16 6 4  0 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 27 12 10 15 7 1 9 2 

รวม 682 238 110 98 72 40 30 28 66 

เฉล่ียรอยละ 34.90 16.13 14.37 10.56 5.86 4.40 4.10 9.68 
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 35 21 33 18 10 6 9 7 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 4 14 18 21 25 18 10 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 25 39 21 13 10 0 0 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 16 20 44 28 13 6 3 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 2 20 32 34 16 9 3 0  

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 4 19 31 11 9 5 2 2 

รวม 687 86 133 179 125 83 44 27 10 

เฉล่ียรอยละ 12.52 19.36 26.05 18.19 12.08 6.40 3.93 1.47 
 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 123 33 29 29 12 4 2 9 5 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 107 0 13 20 27 24 9 10 4 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 52 36 17 2 0 0 0 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 127 40 39 21 14 5 4 2 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 9 34 47 16 8 1 0  1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 82 12 29 32 8 0  0  1 0 

รวม 663 146 180 166 79 41 16 22 13 

เฉล่ียรอยละ 22.02 27.15 25.04 11.91 6.18 2.41 3.32 1.97 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139  0 6 4 17 20 26 34 32 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 14 10 18 9 9 7 24 20 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 36 16 27 11 5 2 10 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 44 27 25 12 8 1 10 3 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 41 19 20 9 6 9 12 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 57 13 2 1 3 0  4 3 

รวม 687 192 91 96 59 51 45 94 59 

เฉล่ียรอยละ 27.95 13.25 13.97 8.59 7.42 6.55 13.68 8.59 
 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 15 1  0 7 18 18 42 38 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 13 10 6 17 17 9 18 20 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 47 26 16 4 4 1 6 4 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 49 26 28 7 4 1 3 12 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 53 27 12 5 8 5 6 0  

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 64 2 1 2 3 0  9 2 

รวม 686 241 92 63 42 54 34 84 76 

เฉล่ียรอยละ 35.13 13.41 9.18 6.12 7.87 4.95 12.24 11.1 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 2 21 22 27 21 7 8 31 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 36 11 17 9 1 4 16 16 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108  0 1 14 31 31 11 11 9 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 65 22 22 10 3 1 5 0  2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 64 13 5 15 12 8 5 5 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 22 9 3 2 1 0 0 2 5 

รวม 508 82 63 80 83 62 32 42 64 

เฉล่ียรอยละ 16.14 12.40 15.75 16.34 12.20 6.30 8.27 12.60 
 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 0 - - - - - - - - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 6 0  13 29 38 14 3 7 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 0 - - - - - - - - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 129 16 30 27 30 6 9 5 6 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 30 33 22 18 11 1 0  1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 82 18 21 22 9 2 1 8 1 

รวม 437 70 84 84 86 57 25 16 15 

เฉล่ียรอยละ 16.02 19.22 19.22 19.68 13.04 5.72 3.66 3.44 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 9 6 16 17 22 11 23 35 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 10 2 18 10 22 2 29 18 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 4 1 5 8 25 35 30 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 23 9 19 21 22 21 10 5 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 36 16 22 12 21 4 5 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 9 10 23 12 12 5 10 2 

รวม 687 91 44 103 80 124 78 107 60 

เฉล่ียรอยละ 13.24 6.40 14.99 11.64 18.05 11.35 15.57 8.76 
 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 34 13 8 12 8 6 29 29 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 110 54 13 9 9 4 3 8 10 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 7 7 12 14 9 17 37 5 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 15 10 17 17 17 14 27 13 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 0  24 37 28 17 6 0  4 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 6 8 13 11 14 14 14 3 

รวม 686 116 75 96 91 69 60 115 64 

เฉล่ียรอยละ 16.91 10.93 13.99 13.26 10.06 8.75 16.76 9.34 
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    ๒) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 89 40 2 8 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 104 5 0 2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 76 31 0 1 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 123 7 0 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 109 7 0 0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 63 20 0 0 

รวม 687 564 110 2 11 

เฉล่ียรอยละ 82.10 16.01 0.29 1.60 

รอยละของนักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี ข้ึนไป 

98.11 

 

 

    ๓) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับช้ัน 
จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวน
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

รอยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดีข้ึน

ไป 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 101 32 6 0 133 95.68 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 99 11 - 1 110 99.09 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 108 - - - 108 100.00 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 127 2 1 - 129 99.23 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 115 - - 1 115 99.13 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 65 17 - 1 82 98.79 

รวม 687 615 62 7 3 635 ๘๙.5๑ 

เฉลี่ยรอยละ 100 89.52 9.02 1.02 0.44     
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  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 

ช้ัน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

สมรรถนะท่ี 
เฉลี่ย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 139 47 45 70 45 54 52.2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 111 43 31 78 64 15 46.2 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 108 54 41 82 15 47 47.8 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 130 91 59 78 73 106 81.4 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 116 69 61 89 85 51 71.0 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 83 41 48 49 61 20 43.8 

รวม 687 345 285 446 343 293 342.4 

รอยละของนักเรียน 50.21  41.48 64.92 49.93 42.65 49.83 

  

  จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 49.83

โดยจำแนกตามดานดังนี ้

๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร 
   นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปมีจำนวน  687 คน คิดเปนรอยละ 50.21 

๒) ดานความสามารถในการคิด 
   นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปมีจำนวน 687 คน คิดเปนรอยละ 41.48 

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา 
   นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปมีจำนวน 687 คน คิดเปนรอยละ 64.92 

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
   นักเรยีนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปมีจำนวน 687 คน คิดเปนรอยละ 49.93 

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี      
   นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปมีจำนวน 687 คน คิดเปนรอยละ 42.65 
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๔) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
นักเรียนท้ังหมด ผาน ไมผาน 

รอยละของนักเรียนท่ีผานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

แนะแนว 703 689 14 98.01 

ลูกเสือ-เนตรนารี 369 326 43 88.35 

ชุมนุม 702 673 29 95.87 
 

ภาคเรียนท่ี 2     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
นักเรียนท้ังหมด ผาน ไมผาน 

รอยละของนักเรียนท่ีผานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

แนะแนว 684 667 17 97.51 

ลูกเสือ-เนตรนารี 355 326 29 91.83 

ชุมนุม 685 679 6 99.12 
 

   ๒.๑.๔ รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียน 

ท่ีสำเร็จการศึกษา 

รอยละของ 

ผูสำเร็จการศึกษา 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 1๐๘ ๙๒ ๘๕.๑๙ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๘๓ ๗๔ ๘๙.๑๖ 

 

   ๒.๑.๕ ขอมูลการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

 สรุปขอมูลการศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา  256๓ 

ขอมูล จำนวน/คน รอยละ 

นักเรียนท้ังหมด 1๐๘ 100 

นักเรียนเรียนจบท้ังหมด ๙๒ 100 

ศึกษาตอโรงเรียนวาวีวิทยาคม ๘๐ ๘๖.๙๖ 

ศึกษาตอตางประเทศ 0 0 

ศึกษาตอสถาบันอื่น ๑๑ ๑๑.๙๖ 

อื่นๆ ๑ ๑.๐๘ 
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สรุปขอมูลการศึกษาตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ปการศึกษา  256๓ 

ขอมูล จำนวน/คน รอยละ 

นักเรียนท้ังหมด ๘๓ 100 

นักเรียนเรียนจบท้ังหมด ๗๔ 100 

ศึกษาตอตางประเทศ ๔ ๕.40 

ศึกษาตอมหาวิทยาลัยในประเทศ ๓๐ 40.54 

ศึกษาตอสายอาชีพ ๙ 12.16 

ทำงาน ๒๒ 29.73 

อื่นๆ ๙ 12.17 

 

 ๒.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผานมา 

ปการศึกษา มาตรฐานและระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ี ๓ หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ปานกลาง ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒๕๖๒ ปานกลาง ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒๕๖๓ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  
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๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สรุปผลการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 และขอเสนอแนะ 

         ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนวาวีวิทยาคม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๓๐, ๓๑ เดือน

กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 

๓ ดาน คือ ผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ีท่ี 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนท่ีได ระดับคุณภาพ 

 
 
 

กลุม 
ตัวบงช้ี 
พื้นฐาน 

๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
๒. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมาก 
๓. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
๔. ผูเรียนคิดเปน ทำเปน  ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๙.๓๐ พอใช 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 
    ผูเรียนเปนสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา 
    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๓๖ พอใช 

กลุม 
ตัวบงช้ี 

อัต
ลักษณ 

๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน   
    พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล 
      สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุม 
ตัวบงช้ี
มาตร   
การ

สงเสริม 

๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม  
      บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
      มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน 
      เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๙๗ ดี 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

               - ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต  ๘๐  คะแนนข้ึนไป                       ใช     ไมใช 

               - มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย  ๑๐  ตัวบงช้ี จาก ๑๒  ตัวบงช้ี    ใช     ไมใช 

               - ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช     ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ 

   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1. มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) ใหสูงข้ึน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมกับสถานศึกษา วิเคราะหหา

สาเหตุที่แทจริงใหไดวามาจากสาเหตุใด เชน ผูเรียนสวนใหญมุงแตจะเรียนภาษาจีนใหเกงเพื่อจะไดมีโอกาสไป

ทำงานยังตางประเทศ (ไตหวัน) หรือผูเรียนมีเวลาพักผอนนอยเกินไป หรือจากการจัดการเรียนการสอนของครู 

หรือสาเหตุอื่น ๆ ใหครบอยางรอบดาน แลวนำขอมูลดังกลาวจัดทำเปนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนในการแกปญหาดังกลาว เชน โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาตอ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต โครงการ

ฝกทำขอสอบ (O-NET) ทายชั่วโมงเรียน โครงการเขาคายวิชาการ โครงการพัฒนาดานวิชาการของโรงเรียนวาวี

วิทยาคมโดยวิธีวิจัย โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีทุกช้ันเรียน เปนตน 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรมีการประเมินแผนการสอนของครูอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการนิเทศ สนับสนุนให

ครูนำแผนการสอนของตนเองมาพัฒนา ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทและสภาพของผูเรียน รวมทั้งจัดสอนซอม
เสริมกรณีท่ีนักเรียนไมผานเกณฑการวัดผลประเมินผล 

2. สถานศึกษาควรดำเนินการสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่อยางครบถวน 
ครอบคลุมตามภารกิจ โดยมีการแตงตั ้งที ่ปรึกษาหรืออนุกรรมการไดติดตามการปฏิบัติงานตามแผนของ
สถานศึกษา และมีการรายงานผลการประชุมใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีการ
ประชุม 

3. สถานศึกษาควรกำหนดแนวทางหรือวิธีการใหมีผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาอยางตอเนื่อง เชน โครงการฝกทำขอสอบ (O-NET) ทายชั่วโมงเรียน โครงการเขาคายวิชาการ โครงการ
พัฒนาดานวิชาการของโรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยวิธีวิจัยหรือ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีทุก
ช้ันเรียน เปนตน 

3. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
สถานศึกษาควรนำผลการประเมินในดานการประเมินแผนการสอน การประเมินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู ไปพัฒนาครูอยางเปนระบบ โดยจัดใหครูมีการ

บันทึกหลังสอนอยางละเอียด พรอมขอเสนอแนะ ขอแกไขปรับปรุงแผนอยางชัดเจน มีการนำผลการนิเทศ
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หองเรียนในภาพรวมมาวิเคราะหเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม มี

การนิเทศการจัดทำขอสอบของครูที่เนนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การนำไปใช การประเมินคา เปนตน จัด

อบรมภายในสถานศึกษา หรือสงครูเขาอบรมตามท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่นจัด แลวแตกรณี 

4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 
1. สถานศึกษาควรวิเคราะหการจัดทำโครงการโดยใหมีกิจกรรมดำเนินงานที ่สอดคลองและ

ครอบคลุมกับมาตรฐานและตัวบงช้ีของสถานศึกษา ทุกตัวบงช้ี 
2. สถานศึกษาควรศึกษาแนวทางและวิธีการ จัดทำและรวบรวมขอมูลใหเปนระบบสารสนเทศให

ชัดเจน โดยรวบรวมจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละป จากสภาพปจจุบันและปญหา จุดเดน 
จุดที่ควรพัฒนา หรือจากความตองการที่จะพัฒนา ใหเปนระบบ ครบทุกประเด็น จัดทำเปนหมวดหมู ครอบคลุม
งานตามโครงสรางท้ัง 5 กลุมงาน ไดแก กลุมงานอำนวยการ กลุมงานวิชาการ กลุมงานบริหารงานบุคคล กลุมงาน
บริหารท่ัวไป และกลุมงานวางแผนและพัฒนา เพื่อสะดวกตอการนำไปใชและเกิดการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
 

    10.  สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ และขอเสนอแนะ (ถามี) 
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                                                 สวนท่ี 2 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
          ดานคุณภาพผูเรียน 
 จากการที่โรงเรียนวาวีวิทยาคม ไดกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมาย ป
การศึกษา 2563 และไดมีการพัฒนาดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุตามคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณา  
ดังนี้ 
 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนา
โดยไดจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามมาตรฐานการอานอยางรูเรื ่องและสื่อสารได, บันทึก
ขอตกลงครูผูสอนพัฒนาการอาน, คัดกรอง “ความสามารถในการอานและการเขียน, กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย, 
กิจกรรมชุมนุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ, กิจกรรมวันคริสมาสต, การแขงขันทักษะภาษาตางประเทศ, 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูภาษาตางประเทศ, การแขงขันทักษะคณิตศาสตร, ชุมนุมคณิตศาสตร, กิจกรรม
เพิ่มเวลารูคณิตศาสตร 
 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     และแกปญหา โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดยดังนี้ การประเมินผลการอานคิดวิเคราะห เขียน คุณลักษณะ 
และสมรรถนะของผูเรียน, จัดกิจกรรมชุมนุม, สงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ, กิจกรรมเพิ่มเวลารูคณิตศาสตร 
 

  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย จัดอบรมการฝกอาชีพ การ
อบรมการสรางหุนยนต   การทำโครงงานและช้ินงานในการเรียนของนักเรียน 

 

  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย จัด
กิจกรรมเปดโลกกวางสูการเรียนรูยุคดิจิทัล กิจกรรมการอบรมการสรางหุนยนตร 
 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดยพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ๘ กลุมสาระ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครง
กาสงเสริมความเปนเลิศ 
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  6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย การวิเคราะห
ผูเรียนรายบุคคล, จัดกิจกรรมกาดมั่วคัวแลงสูอาชีพธุรกิจนอยในชุมชนวาว ี
 
2. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  โรงเรียนไดดำเนินการพฒันาโดย โครงการโรงเรียน
ธนาคารวาวีวิทยาคม,กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหงชาติ , กิจกรรมคายคุณธรรมและปฐมนิเทศ ม.1,ม.4, กิจกรรม
ตางๆทางศาสนา,โครงการธนาคารขยะ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

 

 2) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย สงเสริมใหนักเรียนแตงกายชุด
พื้นเมืองในวนัศุกรและการแตงชุดไทยชุดพื้นถ่ินของบุคลากรในโรงเรียนในโอกาสตางๆ,การเขารวมประเพณีหรือ
พิธีกรรมตางๆในชุมชน 
 

 3) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย กิจกรรมสภา
นักเรียน, และสงเสริมการเขารวมกิจกรรมตางๆ กับทางชุมชน 

 

 4) มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนไดดำเนินการพัฒนาโดย การทดสอบสมรรถนะทาง
รางกายของนักเรียน, บันทึกการเจริญเติบโตน้ำหนัก-สวนสูงของนักเรียน, กิจกรรมการเรียนการสอน, กิจกรรม
กีฬาสี, , กิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน, โครงการปองกันการต้ังครรภในวัยเรียน, สมุดบันทึกความดีของนักเรียน, 
การเยี่ยมบานนักเรียน   
 

2. ผลการดำเนินงาน 
     ตามที ่โรงเร ียนวาว ีว ิทยาคมได กำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศึกษาและคาเปาหมาย  
ปการศึกษา 2563 และไดมีการพัฒนาดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุตามคาเปาหมายในแตละประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามคาเปาหมายของแตละประเด็นพิจารณา
ดังนี้ 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
        2.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

        1) ผูเรียนรอยละ ๔๑ มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ

เขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 98.11 ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปหรือระดับ 2 ข้ึนไป
        

   2) ผูเรียนรอยละ 41 มีความสามารถในการส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ดาน

ความสามารถในการส่ือสาร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 50.21 ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับ

ผานข้ึนไป  

        3) ผูเรียนท่ีอานไมคลอง เขียนไมคลองลดลงรอยละ 4.49 

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากจำนวนผูเรียนท่ีผลการประเมินการ

อาน การเขียน ระดับปรับปรุง/พอใชลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 1.60 ของผูเรียนท่ีมีผลการ

ประเมิน ระดับปรับปรุง/พอใช 
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   4) ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีคุณภาพดานการส่ือสารภาษาจีน ระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

ภาษาจีนเพื่อนการส่ือสาร ๖ ระดับช้ัน ม.6  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๙๐ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ระดับ 3 ข้ึนไป (ตามท่ีแตละโรงเรียนกำหนด) 

 

   5) ผูเรียนรอยละ 35.50  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

ระดับดีข้ึนไป   

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 41.48 ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 

ข้ึนไป  

   6) ผูเรียนท่ีมีปญหาดานการคิดคำนวณลดลงรอยละ 2 

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากจำนวนผูเรียนท่ีผลการประเมินการ

อาน การเขียน ระดับปรับปรุง/พอใชลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 1.60 ของผูเรียนท่ีมีผลการ

ประเมิน ระดับปรับปรุง/พอใช 
 

  2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหา   

   1) ผูเรียนรอยละ 40.50  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ดาน

ความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 41.48 ของผูเรียนท่ีมีผล 

การประเมินระดับผานข้ึนไป  

 

   2) ผูเรียนรอยละ 40.50  มีความสามารถในการแกปญหา  ระดับดีข้ึนไป 
              - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ดาน
ความสามารถในการแกปญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 64.92 
ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับผานข้ึนไป  

 

  2.1.3  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

   1) ผูเรียนรอยละ 4๑.๐0 มีทักษะการทำงานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค 

    - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ผลการประเมินสมรรถนะ

สำคัญ ดานความสามารถในการคิด    ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 41.48ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

ระดับผานข้ึนไป 

   2.1.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

    1) ผูเรียนรอยละ ๔๖  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร             

  - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ดานความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 42.65ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับผานข้ึนไป  
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2.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
   1) ผูเรียนรอยละ 41.๐๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึนไป 
     - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู        
ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๕๐ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  
 

   2) ผูเรียนรอยละ 35.5๐   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป   

          - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู  
คณิตศาสตร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ  ๓๗.๙๘ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป 

  

  3) ผูเรียนรอยละ 40.5๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป  

            - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ  43.๕๑ องผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

 

    4) ผูเรียนรอยละ 40.5๐   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ระดับ 3 ข้ึนไป 

            - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๗๕.๙๒ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ข้ึนไป  

 

   5) ผูเรียนรอยละ 35.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

             - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ รอยละ24.๐๗ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

 

   6) ผูเรียนรอยละ 55.5๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป             
  - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๘๒.๔๐ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

 

   7) ผูเรียนรอยละ 55.5๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  ระดับ 3 ข้ึน
ไป 

            - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา และพลศึกษา  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๙๗.๒๒ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึน
ไป      

  8) ผูเรียนรอยละ 50.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

     - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๑๓.๘๘ ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

   2.1.6  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

   1) ผูเรียนรอยละ 50.5๐  มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเปนสำหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณใน

งานอาชีพท่ีสนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
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   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กล ุ มสาระการเร ียนร ู การงานอาช ีพ   ภาพรวมระด ับสถานศึกษา ค ือ ร อยละ 49.92ของผ ู  เร ียนท ี ่มี 

ผลการประเมิน ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  
    

 2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

   2.2.1  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

    1) รอยละ  91.๐๐  ของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับผานข้ึนไป 

    - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 89.52 ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับผานข้ึนไป 

    2) รอยละ . 91.๐๐  ของผูเรียนท่ีมีคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับผานข้ึนไป 

    - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากผลการคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาพรวม

ระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 89.52ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับผานข้ึนไป   

 2.2.2 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  - รอยละ 91.๐๐  ของผูเรียนที่พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
   - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากขอมูลการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน
ไดแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหนวยงานอื่นจัดกิจกรรม  
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๙๕.๐๐ ของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม (ตามท่ีแตละโรงเรียนกำหนด) 
  2.2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

   1)  รอยละ 81.๐๐  ของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

   - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 

and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดานความสัมพันธกับเพื่อน และดานสัมพันธภาพทาง

สังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๘๖.๘๕ ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยูในกลุมปกติ (หรือตามท่ี

แตละโรงเรียนกำหนด) 

   2) รอยละ 81.๐๐   ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties 

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดานความสัมพันธกับเพื่อน และดานสัมพันธภาพทางสังคม ท่ีจัดอบูใน

กลุมเส่ียงลดลง 

   - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 

and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดานความสัมพันธกับเพื่อน และดานสัมพันธภาพทาง

สังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๑.๖๓ ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยูในกลุมเส่ียงลดลง (หรือ

ตามท่ีแตละโรงเรียนกำหนด) 

  3) รอยละ 81.๐๐   ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties 

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดานความสัมพันธกับเพื่อน และดานสัมพันธภาพทางสังคม ท่ีจัดอบูใน

กลุมมีปญหาลดลง 

   - ผลการดำเนินงาน  สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 
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and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดานความสัมพันธกับเพื่อน และดานสัมพันธภาพทาง

สังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ 2.๒๖ ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยูในกลุมมีปญหาลดลง 

(หรือตามท่ีแตละโรงเรียนกำหนด) 

  2.2.4 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม   

      1) ผูเรียนรอยละ ๗๑.๐๐ มีท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย   

            - ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากขอมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

น้ำหนัก – สวนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๗๙.๙๕ ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑ

มาตรฐาน ของกรมอนามัย   

         2)  ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  ของกรมพลศึกษา  

            - ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากขอมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๘๑ ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน ของกรมพลศึกษา   

       3)  ผูเรยีนท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – สวนสูง ไมเปนไปตามเกณฑลดลง รอยละ ๕.๘๓ 

            - ผลการดำเนินงาน สูงกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากขอมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

น้ำหนัก – สวนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๔๐.๐๙ ของผูเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – 

สวนสูง ไมเปนไปตามเกณฑลดลง   

         4)  ผูเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑ ลดลง รอยละ ๒ 

            - ผลการดำเนินงาน ต่ำกวาคาเปาหมาย โดยพิจารณาจากขอมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รอยละ ๑ ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑ ลดลง   
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3. เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
 

มาตรฐาน หลักฐานและรองรอยเชิงประจักษ ผูเก็บรวบรวมหลักฐานและ

รองรอย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผูเรียน 

1.1 แผนปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามมาตรฐานการอานอยางรูเรื่องและ
ส่ือสารได 
1.2 บันทึกขอตกลงครูผูสอนพัฒนาการอาน 

นางสาวภาวินีย   สักแกหลี 
นายจตุพงษ  สอนศรี 
นางสาวณปภัช        แปง
แกว 
นายธนภูมิ             มะลิกุล 
 

2.1 กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย ปการศึกษา 256๓ นายธนภูมิ มะลิกุล 
2.2 ชุมนุมในสาระภาษาตางประเทศ,รูปถาย 
2.3 กิจกรรมวันคริสมาสต,รูปถาย 
2.4 การแขงขันทักษะภาษาตางประเทศ 
2.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ภาษาตางประเทศ 

นางสาวกาญจนสุชญา    บุญญพิศุทธ์ิ
ธนา 
นางสาวสิริมาศ        ตาทิพย 
นางสาวปานทิพย    โปทา 
นางสาวชนากานต   ทากอง 

3.๑ ชุมนุมเกี่ยวกับคณิตศาสตร 
3.๒ กิจกรรมเพิ่มเวลารูคณิตศาสตร 

นางอุบลรัตน        คำแกน 
นายกรวิชญ          ผัดแกว 
นางสาวปานชีวา     เทพา 
นางสาวกัญญาวีร    สวาง
ทิตย 
 

4.1 การประเมินผลการอานคิดวิเคราะหเขียน 
คุณลักษณะและสมรรถนะของผูเรียน 
4.๒ ตัวอยางกิจกรรมชุมนุม ปการศึกษา 256๓ 
4.๓ รายงานกิจกรรมคายลูกเสือ 256๓ 

นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ
นางสาวกาญจนสุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา 
นางสาวชนากานต   ทากอง 
นายปยพงษ          สิมะพรม 
นางสาวณปภัช       แปงแกว 

5.1 รายงานการอบรมการฝกอาชีพ 
5.2 ภาพถายการทำโครงงานและช้ินงาน  

นางปรินีย            สุริวงค 
 
 

6.1 กิจกรรมเปดโลกกวางสูการเรียนรูยุคดิจิทัล 
6.2 ภาพถายช้ินงาน  
6.3 บันทึกการใชหองคอมพิวเตอร 

นางสาวนัทธิณี     พรหมณี 
นายปยพงษ        สิมะพรม 

7.1 หลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 256๓ นายสุชาติ     สมงาม    

8.1 ผลสอบโอเน็ต ปการศึกษา 25๖๒ – 256๓  
ม.3 
8.2 ผลสอบโอเน็ต ปการศึกษา 25๖๒ – 256๓  
ม.6 

นายสุชาติ     สมงาม 

นางสาวชนากานต   ทากอง 
นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 
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9.1 การวิเคราะหผูเรียน 
9.2 รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาตอ 
9.3 รายงานขอมูลสงเสริมอาชีพนักเรียน  
ม.3 ปการศึกษา 256๓ 
9.4 สรุปขอมูลการศึกษาตอของนักเรียน ม.๓  
ปการศึกษา 256๓ 
9.5 สรุปขอมูลการศึกษาตอของนักเรียน ม.๖  
ปการศึกษา 256๓ 
9.6 กิจกรรมกาดมั่วคัวแลง 

นางสาวชนากานต   ทากอง 
นางปรินีย            สุริวงค 
นางสาวดวงสุดา สมบูรณไพรวัลย 

 
 

10.1 โครงการภาษาจีน 

10.2 แผนการจัดการเรียนรูและส่ือการสอนรายวิชา

ภาษาจีน 

10.3 การแขงขันเพชรยอดมงกุฎ 

10.4 การแขงขันทักษะภาษาจีน 

10.5 การพัฒนางานภาษาจีน 

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติ
ตระกูล 
นางสาวเหมย  แซฟุ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูเรียน 

1.1 ภาพถายกิจกรรมหนาเสาธง 
1.2 โครงการโรงเรียนธนาคาร 
1.3 กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหงชาติ  
1.4 กิจกรรมคายคุณธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 
1.5 กิจกรรมเขาวัดพัฒนาจิต 

นายธนพล ดานวิวัฒวงค 
นายเอกพล     อุโมงค 
นายวสันต      สุภี 
นายวิรุตน         เตรียมทนะ 
นางสาววรรณภา  ทะอินทร 
นางวันวิสาห       ประกาสิทธิ์    

2.1 โครงการธนาคารขยะ 
2.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 กิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

นางสาวศศิมาภรณ  หายทุกข 
นายวิรุตน            เตรียมท
นะ 
นายวสันต      สุภี 

3.1 รูปภาพการแตงกายวันศุกรของนักเรียนและการแตง
กายชุดไทย ชุดพ้ืนถ่ิน ของบุคลากรในโรงเรียนในโอกาส
ตางๆ 
3.2 รูปการแสดงวัฒนธรรมชนเผา 

นายจตุพงษ       สอนศรี 
นายเอกพล        อุโมงค 
นางสาววรรณภา    ทะอินทร 

4.1 กิจกรรมสภานักเรียน 
4.2 ภาพถายกิจกรรมสภานักเรียน 

นายวิรุตน          เตรียมทนะ 
 

5.1 ภาพถายการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายของ
นักเรียน 
5.2 สรุปแบบบันทึกการเจริญเติบโตน้ำหนัก-สวนสูงของ
นักเรียน 

5.3 ภาพถายกิจกรรมการเรียนการสอน 

นายธนพล       ดานวิวัฒน
วงศ 
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5.4 กิจกรรมกีฬาสีภายใน, กิจกรรมกีฬากลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
5.5 กิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน 

นายเรวัตร         สุเมธาลัง
การ 

นางสาวกัญชริญา ปนธะรงัสี 
นายสุชาติ สมงาม 
 

6.1 ภาพถายโครงการปองกันการต้ังครรภ 
ในวัยเรียน 
6.2 สมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
6.3 รายงานสรุปการเยี่ยมบานนักเรียน 

นางสาวกัญชริญา ปนธะรงัสี 
นายธนพล      ดานวิวัฒน
วงศ 
นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล 
นางสาวเหมย แซฟุ 

 

 4. จุดเดน  

        1. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาจีน อยูในระดับดี 

          2. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยี 

5. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การใชส่ือเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูของนักเรียนยังมนีอย 
2. นักเรียนไมไดรับการสงเสริมใหใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
๓. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ลดลงจำนวน ๑ รายวิชา เมื่อเทียบใน 4 
รายวิชา และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ลดลงจำนวน ๑ รายวิชา  เมื่อเทียบ 5 กลุมสาระการเรียนรู  

 

6. ขอเสนอแนะ (เพื่อรักษามาตรฐาน หรือปรับปรุง แกไขจุดท่ีควรพัฒนาในขอ 5) 

    แผนปฏิบัติการท่ี   1  จัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนานวัตกรรมมากข้ึน  
 แผนปฏิบัติการที่ 2  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีใน 
                              ชุมชนอยางสม่ำเสมอ  
 แผนปฏิบัติการที่ 3  สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถโดยการเขารวมการแขงขันในระดับ 
                              ตางๆ  
    แผนปฏิบัติการที่ 4  สงเสริมหรือจัดการเรียนรู ใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยีในการเรียนรูตามความสามารถ 
                              ของนักเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ไดดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ภายใตระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระบวนการบริหารและการจัดการ แตละประเด็นพิจารณา 
ดังนี ้
 1.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
       โรงเรยีนไดมีการดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดยการศึกษาขอมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน รวมกันกำหนดเปาหมาย วิเคราะห
ยุทธศาสตร/กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดสภาพแวดลอม
ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการรวมสนับสนุนการดำเนินการของ
โรงเรียน กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีการมอบหมายงานใหผูรับผิดขอบ 
ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว มีการดำเนินการนิเทศ กำกับและติดตามผล 
 1.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 - ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
    ๑. ทบทวนคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปรับบทบาท
หนาท่ีผูรับผิดชอบงานตามความเหมาะสม 
    ๒. ประชุมคณะกรรมการทบทวนความเขาใจบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมาย
และช้ีแจงทำความเขาใจและวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๓. คณะกรรมการดำเนินการกำหนด/ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดคา
เปาหมายของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๔. ขอความเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการศึกษา/คาเปาหมายของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกอนการประกาศใช 
    ๕. จัดทำและประกาศใชมาตรฐานการศึกษา/คาเปาหมายของสถานศึกษาและจัดทำแนวทาง/คูมือและ
ปฏิทินการปฏิบัติงานในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๖. ปฏิบัติตามแผน/ปฏิทินการดำเนินงาน – การเรียนการสอน - ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ - 
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 
    ๗. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแตละชุดตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
    ๘. เก็บรวบรวมขอมูล/หลักฐาน/รองรอยจากการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละ
มาตรฐานและประเด็นการพิจารณา 
    ๙. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารใหเปนปจจุบัน 
 1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย 
 1.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 1.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
 1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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2. ผลการดำเนินงาน 

    ๑.๑  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
   - หลักฐานเชิงประจักษ : แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 256๓ 

  

    ๑.๒  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                   ๑.๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพของผู เร ียนรอบดานทุก
กลุมเปาหมาย และดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
          - หลักฐานเชิงประจักษ : หลักสูตรสถานศึกษา ป 256๓, แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 
256๓ และรายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 8 กลุมสาระฯปงบประมาณ 256๓ เปนตน 

 

                   ๑.๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบ
ชวยเหลือนักเรียนและระบบการนิเทศภายใน 
       - หลักฐานเชิงประจักษ :  รายงานการบริหารอัตรากำลัง, กิจกรรรมสงเสริมบุคลากรเขาพัฒนา
ตนเอง, กิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของครู, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแกครูและบุคลากรดีเดน, เกียรติบัตรการ
อบรม ตารางการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา,รายงานสรุปการเยี่ยมบานนักเรียน เปนตน 

 

๑.๓ การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเร ียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
       - หลักฐานเชิงประจักษ : หลักสูตรสถานศึกษา ป 256๓, รายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 8 กลุมสาระ
ฯปงบ 256๓ ,รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม เปนตน 

 

  ๑..๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
       - หลักฐานเชิงประจักษ : กิจกรรมศึกษาดูงาน, กิจกรรมสงเสริมบุคลากรเขาพัฒนาตนเอง, 
กิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของครู, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแกครูและบุคลากรครูดีศรีวาวี เปนตน    

   

๑.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
- หลักฐานเชิงประจักษ : ภาพถายการพัฒนาอาคารสถานท่ี, รายงานสรปุการพัฒนาอาคาร 

สถานท่ี, กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี เปนตน 

 

 ๑.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 - หลักฐานเชิงประจักษ : : เว็บไซตโรงเรียน/เพจโรงเรียน/วารสารขาวประชาสัมพันธโรงเรียน

ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน,การจัดการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยี,ส่ือการจัดการเรียนการสอน  เปนตน 
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3. เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน หลักฐานและรองรอยเชิงประจักษ ผูเก็บรวบรวมหลักฐานและ

รองรอย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวน 

การบริหารและการจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

1. การมีเปาหมายวิสัยทัศนและ

พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

2. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา 

3. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให

มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5. การจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

1.1 แผนปฏิบัติการประจำป 2562 , 2563 นางสาวปานชีวา  เทพา 
2.1 หลักสูตรสถานศึกษา ป2563 
2.2 แผนปฏิบัติการประจำปงบ 2563 
2.3 รายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 8 กลุมสาระฯ ปงบ 
2563  
2.4 รายงานการบริหารอัตรากำลัง 
2.5 รายงานการนิเทศภายใน 
2.6 รายงานสรุปการเยี่ยมบานนักเรียน 

นายสุชาติ              สมงาม 
นางสาวปานชีวา      เทพา 
นางสาวชนากานต    ทากอง 
นายจตุพงษ           สอนศรี 
นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล 

3.1 หลักสูตรสถานศึกษา ป 2563 
3.2 รายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 8 กลุมสาระฯ ปงบ 
2562 และ 2563 
3.3 รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนรวม 

นายสุชาติ              สมงาม    
นางสาวชนากานต    ทากอง 
นางสาวภาวินีย       สักแกหลี 

4.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
4.2 กิจกรรมสงเสริมบุคลากรเขาพัฒนาตนเอง 
4.3 กิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของครู 
4.4 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแกครูและบุคลากร
ดีเดน 
4.5 ตัวอยางเกียรติบัตรการอบรม+ตารางการอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.6 กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
4.7 ตัวอยางเกียรติบัตรการอบรม+ตารางการอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.8 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

นายจตุพงษ      สอนศรี 
นายนพฤทธิ์     ฟกแกว 
นายสุชาติ        สมงาม 

5.1 ภาพถายการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
5.2 รายงานสรุปการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
ปงบ 2562- 2563 
5.3 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีปงบ 2563 

นางสาวธารวิมล     สุขเกษม 
นายวินัย              คำยันต 
นายนพฤทธิ์          ฟกแกว 
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4. จุดเดน  

โรงเรียนไดมีการประชุมเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายที่ซัดเจน มีการปรับแผนพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัต ิการประจำป ที ่สอดคลองก ับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา  

ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ   มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

5. จุดท่ีควรพัฒนา 
- เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมากข้ึนกวาเดิม 

          - เปดโอกาสใหผูปกครองมีกิจกรรมกับทางโรงเรียนใหมากข้ึน 

6. แผนการพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปตอไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี ้

    แผนปฏิบัติการท่ี 1  ครูผูสอนเขารับการพัฒนาดานเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 แผนปฏิบัติการท่ี 2  การสงเสริมใหครูไดใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมมากข้ึน 
 แผนปฏิบัติการท่ี 3  การจัดกิจกรรมสรางขวัญและกำลังใจใหครูและบุคลากร 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   โรงเรียนซึ่งมีการสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก กิจกรรมเพิ่มเวลารู  กิจกรรมชุมนุม โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
Library online กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี กิจกรรมบันทึกรักการอาน กิจกรรมสัปดาหหองสมุด  กิจกรรมอานขาว
ยามเชา  กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการแบงเขตพื้นท่ีรับผิดชอบภายในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการหองเรียนสะอาด กิจกรรมเขาวัดพัฒนาจิต กิจกรรมคนสรางงาน งานสราง
อาชีพ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณา
การ ภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดทำหนวยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสรางรายวิชา 
หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี
สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ใหนักเรียนทุกคนมี
สวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรูไดดวยตนเอง ครูใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช ครูทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียน  
ปการศึกษาละ 1 เรื่อง 
   1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน    

     ๑. การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล ซึ่งทางโรงเรียนใหคณะครูทุกคนไดจัดทำการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
     ๒. การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนรูซึ่งนำขอมูลรายบุคคลมาใช กำหนดส่ือ/แหลง
เรียนรู  วิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรูและคำอธิบายรายวิชา/โครงสรางรายวิชาเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะครูแตละคน 
     ๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
        - คณะครูมีการวัดและประเมินการเรียนรูปรับปรุงระหวางเรียน ตัดสินเมื่อจบหนวยฯ/รายวิชา 
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     ๔. คณะครบัูนทึกผลหลังการจัดการเรียนรูหลังการใชแผนฯ และสรุปเมื่อจบรายวิชา ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไข หรือใหเกิดการพัฒนาในการจัดการเรียนรูในครัง้ตอไป 
  ๑.๑  การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 - หลักฐานเชิงประจักษ : สมุดบันทึกกิจกรรมเพิ่มเวลารู, สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม, โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง, กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี, กิจกรรมบันทึกรักการอาน, กิจกรรมสัปดาหหองสมุด, กิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ, กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม, กิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ,  กิจกรรมโครงการการงานอาชีพฯ การทำกิจกรรม
กาดมั่วคัวแลง เปนตน 
  ๑.๒  การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 - หลักฐานเชิงประจักษ : เว็บไซตโรงเรียน/เพจโรงเรียน/วารสารขาวประชาสัมพันธโรงเรียน, ไลนกลุมผูปกครอง
นักเรียน, แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ, สื่อการเรียนรู ๘ กลุมสาระ, โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการ
ประชุมผูปกครองนักเรียน เปนตน 
            ๑.๓  การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

   - หลักฐานเชิงประจักษ : กิจกรรมการเรียนการสอนของครู,การนิเทศการสอนของคร ูเปนตน 

2. ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู ในระดับดีเลิศ ดังนี้  

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

1. กิจกรรมเพิ่มเวลารู 
และกิจกรรมชุมนุม 

 

ผูเรียนรอยละ 100 ไดลงมือ

ปฏิบัติจริง มีประสบการณตรง 

คิดวิเคราะห ทำงานเปนทีมและ

เรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข

จากกิจกรรมสรางสรรคท่ี

หลากหลาย 

ผูเรียนทุกคน ไดลงมือปฏิบัติจริง สราง

ประสบการณตรง คิดวิเคราะห ทำงานเปน

ทีมและเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข

จากกิจกรรมสรางสรรคท่ีหลากหลาย 

2. โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนโรงเรียนวาววีิทยาคม    

   รอยละ 100 ไดลงมือปฏิบัติ 

   จริง 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนเรียนรูและทำงาน 

   อยางมีความสุข 

 

 

- นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม  

  ทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริง 

- นักเรียนทุกคนเรียนรูและทำงาน 

  อยางมีความสุข 
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3. กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี  
4. กิจกรรมบันทึกรักการ

อาน  
 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและ
การแสวงหาความรูดวยตัวเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู
และส่ือตางๆรอบตัว รอยละ 
80 
 

2. นักเรียนมีทักษะในการ อาน 

ฟง พูด เขียน และต้ังคำถาม

เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    

๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน    

และการแสวงหาความรูดวย    

ตัวเองจากหองสมุด แหลง    

เรียนรูและส่ือตางๆรอบตัว 

2. นักเรียนมีทักษะในการ อาน 

ฟง พูด เขียน และต้ังคำถาม  

เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 

- นักเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน   

และการแสวงหาความรูดวยตัวเองจาก  

หองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตางๆ  

รอบตัว  

- นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในกาอาน 

ฟง พูด เขียน และต้ังคำถามเพื่อคนควาหา

ความรูเพิ่มเติม  

 

 

5. กิจกรรมการแบงเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบภายใน
โรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

รอยละ 100 มีความรับผิดชอบ 

ในการปรับปรุง พัฒนาเขตพื้นท่ี

ท่ีตนรับผิดชอบ 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนมีความ

รับผิดชอบ ในการปรับปรุงพัฒนาเขตพื้นท่ี

ท่ีตนรับผิดชอบ 

6. กิจกรรมโรงเรียน 
  ปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน 638 คน ไดเรียนรู
ประสบการณจริงในการทำงาน 
รูจักทำงานและบริหารงาน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกในการแยก
ขยะ ควบคุมปริมาณขยะ 

นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมทุกคนได

เรียนรูประสบการณจริงในการทำงาน รูจัก

ทำงานและบริหารงาน และเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการแยก

ขยะ ควบคุมปริมาณขยะ 



44 

7. โครงการโรงเรียน 
  คุณธรรม 

เชิงปริมาณ  

รอยละ 100 ของนักเรียน ครู 

และบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมอันดีงาม 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ครู และบุคลากรเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 

นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน เปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 

8. กิจกรรมคนสรางงาน งาน
สรางอาชีพ 

ครูและกลุมนักเรียนโรงเรียนวาวี

วิทยาคม นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ท่ีสนใจทำ

กิจกรรมไดฝกทักษะชีวิตและได

รวมพัฒนาศักยภาพของตนเอง

อยางเต็มท่ี ตามความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง  

ครูและกลุมนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

ท่ีสนใจทำกิจกรรม นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ไดฝกทักษะชีวิตและ

ไดรวมพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง

เต็มท่ี ตามความถนัดและความสนใจของ

ตนเอง 
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3. เอกสาร หลักฐาน รองรอยเชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

มาตรฐาน ผูเก็บรวบรวมหลักฐานและ

รองรอย 

หลักฐานและรองรอยเชิงประจักษ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 
1. การจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

  

นายปยพงษ  สิมะพรม 1.1.1 สมุดบันทึกกิจกรรมเพิ่มเวลารู 
1.1.2 สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 

นางสาวแววดาว  อาจหาญ 
นางสาวชนากานต    ทากอง 

1.3.1 กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี 
1.3.2 กิจกรรมบันทึกรักการอาน 
1.3.3 กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

นางสาวศศิมาภรณ   หายทุกข 
นายวิรุตน          เตรียมทนะ 
 

1.5.1 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
1.5.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1.5.3 กิจกรรมเขตรับผิดชอบ 

นางปรินีย   สุริวงค 
นางสาวกาญจนสุชญา    
บุญญพิศุทธิ์ธนา 

1.6.1 กิจกรรมโครงงานการงานอาชีพฯ 
(การทำกิจกรรมกาดมั่วคัวแลง) 
1.6.2 รายงานการวิจัยของคร ู

2. การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

  

 นางปรินีย              สุริวงค 
นางสาวศศิมาภรณ   หายทุกข 
นางสาวสิริรัตน        พงษเสือ 
นางสาววรรณภา     ทะอินทร 
 

2.1.1 กิจกรรมคนสรางงาน งานสราง
อาชีพ : ถนนคนเดินวาวีวิทย 
2.1.2 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.3 กิจกรรมเขาวัดพัฒนาจิต 
2.1.4 ภาพถายกิจกรรมเรียนอาชีพ 

 นางสาวนัทธิณี        พรหมณี 
นายปยพงษ           สิมะพรม 

2.2.1 เว็บไซตโรงเรียน/เพจโรงเรียน/
วารสารขาวประชาสัมพันธโรงเรียน 
2.2.2 ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

3. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

นายสุชาติ              สมงาม 
นางสาวสิริรัตน        พงษเสือ 

3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู
3.2 การนิเทศการสอนของครู 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

  

นายธนพล      ดานวิวัฒนวงศ 
นายวินัย             คำยันต 

4.1.1 ตัวอยางแผนการสอนกลุมสาระฯ 
พละฯ+ศิลปะ 

นางสาวปานชีวา   เทพา 
นางสาวธารวิมล    สุขเกษม 

4.2.1 ตัวอยางแผนการสอนกลุมสาระฯ 
คณิตฯ+การงานฯ 

นายวสันต       สุภี 
นางสาวสิริมาศ         ตาทิพย 

4.3.1 ตัวอยางแผนการสอนกลุมสาระฯ 
วิทยฯ+ภาษาตางประเทศ 
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นายธนภูมิ             มะลิกุล   
นางสาวศศิมาภรณ   หายทุกข 

4.4.1 ตัวอยางแผนการสอนกลุมสาระฯ 
สังคมฯ+ภาษาไทย 

นางสาวเหมย           แซฟ ุ
นายจตุพงษ             สอนศรี 

4.5.1 ตัวอยางแผนการสอนกลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศ+ภาษาไทย (ใบ
ประเมินผลงานนักเรียน) 

5. การแลกเปล่ียนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

นางสาวปานชีวา  เทพา 
นางปรินีย          สุริวงค 
 
 

5.1 รายงานการเปดบานสัญจร  
ปการศึกษา 2562 
5.2 กิจกรรมโครงงานการงานอาชีพฯ 
(การทำกิจกรรมกาดมั่วคัวแลง) 

4. จุดเดน  

คณะครูมีความมุงมั่น ต้ังใจ ในการพัฒนาการสอนใหกับผูเรียน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ท่ีเนน

ทักษะกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง และหาวิธ ีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและแหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนศึกษา คนควา หาความรู ดวยตนเองอยางตอเนื ่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

5. จุดท่ีควรพัฒนา 
- ควรนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการใหขอมูล

ยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถนำไปใชพัฒนาตนเอง 

          - ควรมีการสอนแบบบูรณาการใหมากข้ึน 

6. แผนการพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปตอไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี ้

 แผนปฏิบัติการท่ี 1 การสรางนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 แผนปฏิบัติการท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 3 

สรุปผล จุดเดน  จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห  

สังเคราะห สรุป เปนการสะทอนภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีก

ทั้งการนำผลจากการประเมินตนเองไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป  ดังนั ้นจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปภาพรวมผลการ

ประเมินตนเอง จุดเดน  จุดพัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินตนเอง  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

สรุปผลการประเมินตนเอง  ดังนี ้

จุดเดน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

2. จุดเดน จุดพัฒนา 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

- ผูเรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอาน เขียน 

ส่ือสาร ใชเทคโนโลยี อยูในระดับดีเลิศ 

- ผูเรียนทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอาน เขียน 

ส่ือสาร ภาษาจีน อยูในระดับดีเลิศ 

- ผูเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะท่ีดี อยูในสังคมได

อยางสันติสุขและมีการสงเสริมในดานวัฒนธรรมท่ี

ปฏิบัติอยางเครงคัดของแตละชนเผา ประกอบการ

คุณภาพผูเรียน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ลดลง ๑ วิชา และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 ลดลง 

๑ วิชา 

-  ยกระด ับผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการศ ึ กษาให ด ี ข้ึน 

- ผูเรียนขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใน

การใหความรู ในดานสาธารณสุข ดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
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ปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามแกนักเรียน 

- ผูเรียนมีรางกาย สุขภาพแข็งแรง 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- โรงเรียนมีการบริหารโดยใช ๔ ยุทธศาสตร 

๖กลยุทธ มีเปาหมายท่ีซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา ตามบริบทของ

โรงเรียน ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียน   

มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

ประเมินผล การดำเนินงาน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- เปดโอกาสใหผู ปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนให

มากข้ึน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

เปนสำคัญ 

- คณะครูทุกคนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการ

เรียนการสอนตามหลักวิชาชีพครู โดยจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดเรียนรู  ที ่เนนทักษะกระบวนการคิด ได

ปฏิบัติจริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

และมีแหลงเรียนรู ที ่หลากหลาย ใหนักเรียนศึกษา 

คนควา หาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมี

สวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

เปนสำคัญ 

- การนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ยังพบคอนขาง

นอย และการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อ

นักเรียนนำไปใชพัฒนาตนเอง 
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3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จากสรุปผลการประเมินตนเองท้ังรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเดน จุดพัฒนา ดังกลาวขางตน โรงเรียน

จึงไดนำขอมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใชในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในป

การศึกษา 2564 เพื ่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื ่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูงหรือประสบ

ความสำเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพท่ียังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด ดังนี้   

  3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือใหไดมาตรฐานที่ส ูงข้ึน 
        ในปการศึกษา 2564  ดังนี้  
 

    แผนปฏิบัติการท่ี 1  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมของรายวิชาตางๆ 
                              โรงเรียนและชุมชน 
 แผนปฏิบัติการท่ี 2  สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีใน 
                             ชุมชนอยางสม่ำเสมอ 
    แผนปฏิบัติการท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถโดยการเขารวมการแขงขันในระดับ 
                             ตางๆ มากข้ึน เชน การแขงขันดานกีฬา ภาษาและเทคโนโลย ี
    แผนปฏิบัติการท่ี 4 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนใหนักเรียนไดเรียนรูอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อสนอง 
                             ความถนัดความสนใจของนักเรียนมากยิ่งข้ึน 
    

 3.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพือ่รักษาคุณภาพหรือใหได

มาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปการศึกษา 2564  ดังนี้  

    แผนปฏิบัติการท่ี 1  ครูผูสอนเขารับการพัฒนาดานเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 แผนปฏิบัติการท่ี 2  การสงเสริมใหครูไดใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมมากข้ึน 
 แผนปฏิบัติการท่ี 3  การจัดกิจกรรมสรางขวัญและกำลังใจใหครูและบุคลากร. 
 

 3.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ

หรือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปการศึกษา 2564  ดังนี้  

 แผนปฏิบัติการท่ี 1 การสรางนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   
 แผนปฏิบัติการท่ี 2 การสงเสริมและสนบัสนุนใหครูไดใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 4 
ความโดดเดน/จุดเนนของสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน  โดยไดดำเนินการพัฒนามาอยางเปนระบบและตอเนื่อง จนเกิดผลการดำเนินงานท่ีมีความโดด
เดนหรือตามจุดเนนของโรงเรียน  เปนท่ีประจักษและไดรับการยอมรับในวงกวาง ไดรับรางวัลในระดับตางๆ และ
สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
1. จุดเนนของสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห การอาน การเขียน มีวินัย 
และคุณธรรมจริยธรรม 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การบริหารจัดการเนนการมีสวนรวม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ คือ การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
2. นวัตกรรม (Innovation) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน จำนวน .....๒๓........ รายการ ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูพัฒนานวัตกรรม 
ปท่ีพัฒนา
นวัตกรรม 

ประโยชนของนวัตกรรม 

1 ขางข้ึน-ขางแรม (Moon 
Phases) 

นางสาวสิริรัตน พงษเสือ 25๖๓ ชวยลดเวลาเรียนในการ
สอน ทำใหบรรยากาศ
การเรียนรูสนุกสนาน 
ผูเรียนเขาใจบทเรียน
มากข้ึน 

2 ประวัติและผลงาน ของ
บุคคลสำคัญใน การ
สรางสรรคชาติ ไทยใน
สมัยอยุธยา และธนบุรี 

นางสาวศศิมาภรณ หาย
ทุกข 

25๖๓ เนนการเรียนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง กระตุน
ความสนใจใหกับ
นักเรียนมากข้ึน 

๓ Past Simple นางสาวสิริมาศ ตาทิพย 25๖๓ ชวยใหบรรยากาศการ
เรียนรูสนุกสนาน ทำให
ผูเรียนเขาใจบทเรียน
มากข้ึน 

๔ Eco House นางสาวกัญญารัตน แกว
นิลตา 

25๖๓ ใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน 

สนุกสนาน 

๕ Symptom นางสาวกาญจนสุชญา 
บุญญพิศุทธิ์ธนา 

25๖๓ ชวยใหนักเรียนไมเบ่ือกับ
การเรียน  ทำใหนักเรียน
เขาใจในเนื้อหา 
Symptom 

๖ ทักษะการอาน คำศัพท
ภาษาอังกฤษ 

นางสาวปานทิพย โปทา 25๖๓ ชวยลดเวลาเรียนในการ
สอน ทำใหบรรยากาศ
การเรียนรูสนุกสนาน 
ผูเรียนเขาใจบทเรียน
มากข้ึน 
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๗ บัตรคำเครื่องหมาย วรรค
ตอน 

นางสาวณปภัช แปงแกว 25๖๓ ชวยใหนักเรียนไมเบ่ือกับ
การเรียน  ทำใหนักเรียน
เขาใจในเนื้อหา 
เครื่องหมาย วรรคตอน 

๘ การจัดเรียง อิเล็กตรอน นายสุชาติ สมงาม 25๖๓ บทเรียนนาสนใจ ทำให
ผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน 

๙ คำนำหนาหนวย นางสาวศิรินทิพย รินเท่ียง 25๖๓ สรางบรรยากาศการ
เรียนรูท่ีสนุกสนาน 

๑๐ กฎหมายใน 
ชีวิตประจำวัน 

นางสาวประภัสสร ไช
ยวงค 

25๖๓ ผูเรียนเขาใจบทเรียน
มากข้ึน 

๑๑ เซลลของส่ิงมีชีวิต นางวันวิสาห ประกาสิทธ ิ์ 25๖๓ ผูเรียนเขาใจบทเรียน
มากข้ึน 

๑๒ ผลงานศิลปะของ ศิลปน
สากล 

นายนพฤทธิ์ ฟกแกว 25๖๓ บทเรียนนาสนใจ ทำให
ผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน 

๑๓ สวนประกอบของ 
Microsoft PowerPoint 

นางสาวนัทธิณี พรหมณ 25๖๓ บทเรียนนาสนใจ ทำให
ผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน 

๑๔ Pinyinchart (โปรแกรม
สอนการ ผสมเสียงพินอิน) 

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติ
ตระกูล 

25๖๓ เนนการเรียนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง กระตุน
ความสนใจใหกับ
นักเรียนมากข้ึน 

๑๕ ประวัติศาสตร พื้นฐาน นายวิรุตน เตรียมทนะ 25๖๓ ชวยลดเวลาในการสอน 
กระตุนความสนใจ 

๑๗ ประโยค นางสาวภาวินีย สักแกหล 25๖๓ ชวยใหผูเรียนเรียนรูได
เร็วข้ึน ชวยลดเวลาเรียน
ในการสอน 

๑๘ วัฒนธรรมจีน นางสาวเหมย แซฟ 25๖๓ ชวยใหนักเรียนไมเบ่ือกับ
การเรียน  ทำใหนักเรียน
เขาใจในเนื้อหา 

๑๙ ความสวางของแสง ตอ
ส่ิงมีชีวิต 

นายวสันต สุภี 25๖๓ ชวยใหผูเรียนเขาใจ
บทเรียนเปนรูปธรรม ให

ผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน 

สนุกสนาน  

 
๒๐ วรรณคดีขุนชาง ขุนแผน 

ตอน ชุนชาง๗ ถวายฎีกา 
นายจตุพงษ สอนศร 25๖๓ สรางบรรยากาศการ

เรียนรูท่ีสนุกสนาน 
๒๑ อาชีพทางดาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นายปยพงษ สิมะพรม 25๖๓ เนนการเรียนแบบผูเรียน

เปนศูนยกลาง กระตุน
ความสนใจใหกับ
นักเรียนมากข้ึน 
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๒๒ ปฏิทินดิถีจันทร (Moon 
Phases) 

นางสาวสิริรัตน พงษเสือ 25๖๓ ชวยลดเวลาในการสอน 
กระตุนความสนใจ 

๒๓ UNO คำยืม นางสาวภาวินีย สักแกหลี 25๖๓ ชวยลดเวลาในการสอน 
กระตุนความสนใจ 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน ..๗.......... รายการ ดังนี้ (กรณีมีมากกวา 1 รายการ) 

 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จำนวน .....๖....... รายการ ดังนี้ 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูพัฒนานวัตกรรม ประโยชนของนวัตกรรม 
1 การแกะสลักแอปเปล รูปหงส นางปรินีย สุริวงค ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน ชวยลดเวลา

เรียนในการสอน  
2 การตอระบบไฟสอง สวางของ

รถจักรยานยนต 
นางสาวนภัทรธมณฑ สุขเกษม ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเปนรูปธรรม  

  
๓ การวาดหุนเพื่อการ ออกแบบ

เส้ือผา 
นางปรินีย สุริวงค ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเปนรูปธรรม ให

ผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน สนุกสนาน  

 
๔ บัตรภาพและการ เรียนรูแบบ 

Active Learning เรื่อง สี 
นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน ชวยลดเวลา

เรียนในการสอน 
๕ การชุบโลหะดวย สารละลาย

อิเล็กโทร ไลตเพื่อปองกันการ
เกิด สนิม 

นายสุชาติ สมงาม ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเปนรูปธรรม  
ชวยลดเวลาเรียนในการสอน 
 

ท่ี ช่ือนวัตกรรม ผูพัฒนานวัตกรรม ประโยชนของนวัตกรรม 
1 ความนาจะเปน นางอุบลรัตน คำแกน บทเรียนนาสนใจ ทำใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว

ข้ึน 
2 เกม KAHOOT สมดุล งานและ

พลังงาน 
นางสาวศิรินทิพย รินเท่ียง ชวยใหบรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน ทำ

ใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากข้ึน 
๓ การใชคำส่ังวนซ้ำดวย ภาษา 

Python (เกม ตอบคำถาม) 
นายปยพงษ สิมะพรม ชวยใหบรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน 

๔ ส่ือประกอบการเรียน การสอน
โดยใช โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad 
(GSP) 

นางสาวกัญญาวีร สวางทิตย ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน ชวยลดเวลา
เรียนในการสอน 

๕ Bingo Game ทักษะ การอาน
คำศัพท ภาษาอังกฤษ 

นางสาวปานทิพย โปทา ใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน สนุกสนาน เกิด

ทักษะ การอานคำศัพท ภาษาอังกฤษ 

๖ หมากฮอสสูตรคูณ นางสาวปานชีวา เทพา ใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน สนุกสนาน 

๗ ชุดการสอนแบบ บูรณาการ 
ประกอบการใชเพลง เรื่อง 
โวหารภาพพจน 

นางสาวมนัลยา จินะแปง ชวยลดเวลาเรียนในการสอน ทำให
บรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน ผูเรียน
เขาใจบทเรียนมากข้ึน 
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๖ การสราง Coding ดวย Tiktok: 
Emoji Dance 

นางสาวนัทธิณี พรหมณี ชวยใหบรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน 
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รางวัลที่ไดรับ 
 

ปการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษา 

 
ลำดับท่ี ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ วันเดือนปท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑ โรงเรียนวาวีวิทยาคม เปนสถานศึกษาท่ีมี

พัฒนาการของคะแนนเฉล่ียรวมทุกกลุมสาระ

การเรียนรูเปนลำดับท่ี9 ของสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36จากการ

ทดสอบทางการศึกษา o-net ม.3เปรียบเทียบ 

2561-2562 

14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เชียงราย 

๒ โรงเรียนวาวีวิทยาคมเปนสถานศึกษาท่ีมี

คะแนนเฉล่ียกลุมสาระภาษาไทย สูงกวาคา

เปาหมายรอยละ3 จากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-net ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี3 เปรียบเทียบปการศึกษา 

2561-2562 

14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เชียงราย 

๓ โรงเรียนวาวีวิทยาคมเปนสถานศึกษาท่ีมี

คะแนนเฉล่ียกลุมสาระภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ )สูงกวาคาเปาหมายรอยละ3 

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน O-net ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 

เปรียบเทียบปการศึกษา 2561-2562 

14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เชียงราย 

๔ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ

อันดับท่ี 3 ระดับทอง ประเภท โรงเรียนขนาด

กลาง การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประจำป 

2563 

23 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เชียงราย 
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ปการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียน 

 
ลำดับท่ี ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ วันเดือนปท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

1 นางสาววาสินี จะซี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

การแขงขันเลานิทานจีน 

 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 

2 นางสาวนัชชา แซเกา นางสาวชลิดา จารุทยา

กรกุล รองชนะเลิศการแขงขันพูดภาษาจีนเพื่อ

อาชีพ 

มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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-  คำสั่ง/ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
-  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
-  ประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
-  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 25๖๓   
-  รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนวาวีวิทยาคม ปการศึกษา 25๖๓   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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  คำส่ังโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

ท่ี  ๑๐๑ / 256๓  
เรื่อง   คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒56๓ 

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

  ตามท่ี  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอันนำไปสูการ
กำหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับไดมีการประการใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
สำหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสงรายงาน
ผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป นั้น 
  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานมีการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
และสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามท่ีโรงเรียนกำหนด  โรงเรียนวาวีวทิยาคมจึง
แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนาท่ี  กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา ตลอดจน 
    สงเสริม สนับสนุนใหการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  
    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบดวย 

1. นายชูชาติ     วิศิษฏลานนท  ผูอำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุรีย   ศรีเลาว   ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการ    รองประธานกรรมการ 
3. นายธนพล     ดานวิวัฒนวงศ         ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอำนวยการ    กรรมการ 
4. นางอุบลรัตน  คำแกน   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    กรรมการ 
5. นายธนภูมิ     มะลิกุล  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการ 
6. นายเอกพล    อุโมงค  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
7. นางธารวิมล วงคชัย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ    กรรมการ 
8. นายธนพล     ดานวิวัฒนวงศ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ     กรรมการ 
9. นายวินัย       คำยันต       หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     กรรมการ 
10. นางสาวศิรินทิพย    รินเท่ียง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 
11. นางสาวกาญจนสุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    กรรมการ 
12. นายธนพล     ดานวิวัฒนวงศ  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน     กรรมการ 
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13. นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา  หัวหนาวิชาการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค หัวหนางานประกนัคุณภาพฯ       กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู เรียน (นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา  และนายธนพล  ดานวิวัฒนวงศ  
เปนผูกำกับ ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ท่ี ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ : นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา 

1 การมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ 

๑. นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา 
๒. นางอุบลรัตน         คำแกน 
๓. นางสาวปานชีวา     เทพา 
๔. นายจตุพงษ           สอนศรี 
๕. นางสาวมนัลยา       จินะแปง 
๖. นายธนภูมิ             มะลิกุล 
๗. นางสาวณปภัช        แปงแกว 
๘. นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 
๙. นายกรวิชญ           ผัดแกว 
๑๐. นายสุชาติ              สมงาม 
๑๑.  นางสาวกัญญาวีร    สวางทิตย 
๑๒.  นายโตง               หนอแกว 
๑๓.  นางปรินีย             สุริวงค 
๑๔.  นางสาวนัทธิณี       พรหมณี 
๑๕.  นายปยพงษ          สิมะพรม 
๑๖.  นางสาวภาวินีย      สักแกหลี 

2 การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง 
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

3 การมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4 การมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

5 การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6 การมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๗ การมคีวามรู ทักษะพื้นฐานภาษาจีน      ๑. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล 
     ๒. นางสาวเหมย           แซฟุ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน : นายธนพล  ดานวิวัฒนวงศ 
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
๑. นายธนพล  ดานวิวัฒนวงศ 
๒. นางสาววรรณภา     ทะอินทร 
๓. นายวิรุตน             เตรียมทนะ 

๔. นางสาวกัญชริญา ปนธะรงัส 
๕. นายวสันต     สุภี 
๖. นายเรวัตร           สุเมธาลังการ 

๗. นางสาวดวงสุดา  สมบูรณไพรวัลย 
๘. นายเอกพล           อุโมงค 

2 ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 
4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  (นางอุบลรัตน   คำแกน
           เปนผูกำกับ ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ท่ี ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
1 การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
๑. นางสาวมนัลยา      จินะแปง  
๒. นางสาวประภัสสร    ไชยวงค 
๓. นางสาวปานชีวา     เทพา 
๔. นางสาวศศิมาภรณ  หายทุกข 

2 การมีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี 
เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ
ดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 

     ๑.  นางสาวกัญญารัตน    แกวนิลตา   
     ๒.  นายสุชาติ               สมงาม 
     ๓.  นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 

2) การวางแผนและดำเนินงานการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบชวยเหลือนักเรียนและ
ระบบการนิเทศภายใน 

     ๑.  นายเอกพล           อุโมงค 
     ๒.  นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล 
     ๓.  นายสุชาติ             สมงาม 
     ๔.  นางสาวสิริมาศ       ตาทิพย 

3 การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

     ๑.  นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา   
     ๒.  นายสุชาติ             สมงาม    
     ๓.  นางวันวิสาห          ประกาสิทธิ์ 
     ๔.  นางสาวกาญจนสุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา 

     ๕.  นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 
     ๖.  นางสาวชนากานต   ทากอง 
     ๗.  นางสาวณปภัช        แปงแกว 
     ๘.  นางสาวดวงสุดา  สมบูรณไพรวัลย 

4 การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑. นายเอกพล           อุโมงค 
๒. นายจตุพงษ           สอนศรี 
๓. นางสาวสิริมาศ       ตาทิพย 

๕ การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ 
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     ๑.   นางธารวิมล          วงคชัย 
     ๒.   นายวินัย              คำยันต  
     ๓.   นายนพฤทธิ์          ฟกแกว 
     ๔.   นางสาวปานทิพย    โปทา  
     ๕.   นายกรวิชญ           ผัดแกว  
     ๖.   นางสาวกัญชริญา    ปนธะรังส 
     ๗.   นางปรินีย             สุริวงค  
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  (นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา
และ นายสุชาติ สมงาม เปนผูกำกับ ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ท่ี ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
1 การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

1) ผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กำหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ังระบบ 

๑.  นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา   
๒.  นายสุชาติ             สมงาม    
๓.  นางวันวิสาห          ประกาสิทธิ์ 
๔.  นางสาวกาญจนสุชญา  บุญญพิศุทธ์ิธนา 
๕.  นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 
๖.  นางสาวชนากานต   ทากอง 
๗.  นางสาวณปภัช        แปงแกว 
๘.  นางสาวดวงสุดา  สมบูรณไพรวัลย 
๙.  นางแววดาว          ตนะทิพย 
๑๐. นางสาวนัทธิณี       พรหมณี 
๑๑. นายโตง               หนอแกว 
๑๒. นายปยพงษ          สิมะพรม 

2) เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง
ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สรุปองคความรู 
และสามารถนำไปใชในสถานการณตางๆไดเปนอยางดี 
๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ แสดงออก นำเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปนทำเปน  
รักการอาน และแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
๔) ผูเรียนไดเรียนรูโดยโดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระ 
การเรียนรูและทักษะดานตางๆ 
๕) ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
๖) ผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง 

2 การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ 
การเรียนรู 

 

1) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

๑. นางธารวิมล         วงคชัย 
๒. นางสาวสุรีย    ศรีเลาว 
๓. นางปรินีย            สุริวงค 
๔. นางสาวนัทธณีิ      พรหมณี 
๕. นายโตง              หนอแกว 
๖. นายปยพงษ         สิมะพรม 

2) การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไป
ประยุกตใชไดอยางเปนระบบ 

3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา
และ นายสุชาติ สมงาม เปนผูกำกับ ติดตาม ดูแล และรายงาน) 

ท่ี ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผล

มาพัฒนาผูเรียน 
 

๑) ประเมินผูเรียนจากสภาพจริง      ๑. นายสุชาติ           สมงาม 
     ๒. นางสาวปานชีวา   เทพา 
     ๓. นายธนพล          ดานวิวัฒนวงศ 
     ๔. นางวันวิสาห        ประกาสิทธิ์    
     ๕. นางสาวกะฐิน    ธรรมโชติตระกูล 
     ๖. นางสาวกัญชริญา   ปนธะรังส 
     ๗. นายนพฤทธิ์          ฟกแกว 
     ๘. นางสาวชนากานต   ทากอง 
     ๙. นางสาวนัทธิณี       พรหมณี 

๒) มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ      ๑. นางสาวมนัลยา     จินะแปง   
     ๒. นางสาวศศิมาภรณ   หายทุกข 
     ๓. นางอุบลรัตน         คำแกน 
     ๔. นางธารวิมล          วงคชัย 
     ๕. นางสาวศิรินทิพย    รินเท่ียง 
     ๖. นายวินัย              คำยันต 
     ๗. นางสาวเหมย        แซฟุ 
     ๘. นายกรวิชญ          ผัดแกว 

 

๓) ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเปาหมายและการจัดการเรียนการสอน 

     ๑. นางสาวกัญญารัตน  แกวนิลตา 
     ๒. นายสุชาติ             สมงาม   
     ๓. นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 
     ๔. นางสาวชนากานต    ทากอง 

๔) นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล 

     ๑. นางสาวสิริรัตน       พงษเสือ 
     ๒. นายสุชาติ             สมงาม   
     ๓. นางสาวกประภัสสร  ไชยวงค  
     ๔. นายเรวัตร             สุเมธาลังการ  
     ๕. นางสาวสิริมาศ       ตาทิพย 
     ๖. นายธนภูมิ             มะลิกุล   

๕) ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูเรียนนำไปใชพัฒนา
ตนเอง 

     ๑. นางสาวสิริรัตน      พงษเสือ 
     ๒. นายจตุพงษ          สอนศรี 
     ๓. นายวสันต   สุภี 
     ๔. นายวิรุตน           เตรียมทนะ 
     ๕. นายธนพล           ดานวิวัฒนวงศ 
     ๖. นายนพฤทธิ์          ฟกแกว  
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     ๗. นางสาวชนากานต  ทากอง 
     ๘. นางสาวปานทิพย    โปทา    
 
 

ท่ี ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
     ๑. นายสุชาติ                สมงาม     
     ๒. นางสาวประภัสสร      ไชยวงค 
     ๓. นางสาวศศิมาภรณ     หายทุกข 
     ๔. นางสาวมนัลยา         จินะแปง 
     ๕. นางสาวศิรินทิพย       รินเท่ียง 
     ๖. นางสาวกะฐิน      ธรรมโชติตระกูล 
 

 
 

  หนาท่ี  ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึกษา               
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี สพฐ. กำหนด และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
 ทั้งนี้ใหบุคลากรทีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัดและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเกิดผลดีตอทางราชการตอไป 
 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาท่ี  ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  
หลังการประเมินใหแจงผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการ
ประเมินเพื่อพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามเปาหมายความสำเร็จ และเกณฑการประเมินตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษา เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีเกิดจากการปฏบัิติงานตามสภาพจริงของ
สถานศึกษา เลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม ขอมูลมีความนาเชื ่อถือ สามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะทอนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได
อยางชัดเจน   ประกอบดวย 

๑. นางสาวมนัลยา        จินะแปง    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวปานชีวา       เทพา    รองประธานกรรมการ  
๓. นางอุบลรัตน           คำแกน    กรรมการ  
4. นางสาวกัญญารัตน   แกวนิลตา   กรรมการ 
5. นายสุชาติ              สมงาม    กรรมการ  
6. วาท่ี ร.ต.เรวัตร        สุเมธาลังการ     กรรมการ 
๗. นางธารวิมล           วงคชัย    กรรมการ 

          ๘. นายธนพล             ดานวิวัฒนวงศ   กรรมการ 
          ๙. นางสาวศศิมาภรณ   หายทุกข      กรรมการ 
 ๙. นางสาวประภัสสร    ไชยวงค    กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  มีหนาท่ี  นำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะทอนคุณภาพผูเรียน ผลสำเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ  
    และกระบวนการจัดการเร ียนการสอนที ่ เน นผู  เร ียนเปนสำคัญ นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการ 
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    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนเผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานท่ี 
    เกี่ยวของ  ประกอบดวย 

๑. นางสาวประภัสสร      ไชยวงค    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวมนัลยา          จินะแปง   รองประธานกรรมการ  
๓. นางอุบลรัตน             คำแกน    กรรมการ  
4. นางสาวกัญญารัตน      แกวนิลตา   กรรมการ 
5. นายธนภูมิ     มะลิกุล    กรรมการ  
6. นางสาวกาญจนสุชญา  บุญญพิศุทธธนา    กรรมการ 
๗. นายสุชาติ                 สมงาม    กรรมการ 

 ๘. นายวินัย                  คำยันต    กรรมการ 
  ๙. นายธนพล                ดานวิวัฒนวงศ             กรรมการ 

๑๐. นางสาวศิรินทิพย    รินเท่ียง     กรรมการ 
          ๑๑. นางสาวปานชีวา       เทพา              กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวศศิมาภรณ    หายทุกข              กรรมการและเลขานุการ 
 
5. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหนาท่ี  ติดตามความเคล่ือนไหวในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยเตรียมการตอนรับตามสมควร  และใหความ
รวมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
ประกอบดวย 

๑. นางสาวประภัสสร         ไชยวงค        ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวมนัลยา            จินะแปง        รองประธานกรรมการ  
๓. นางอุบลรัตน               คำแกน   กรรมการ  
4. นางสาวกัญญารัตน        แกวนิลตา   กรรมการ 
5. นายธนภูมิ                  มะลิกุล   กรรมการ  
6. นางสาวกาญจนสุชญา    บุญญพิศุทธธนา   กรรมการ 
๗. นายสุชาติ                  สมงาม    กรรมการ 

 ๘. นายวินัย                    คำยันต    กรรมการ 
  ๙. นายธนพล                  ดานวิวัฒนวงศ   กรรมการ 
         ๑๐. นางธารวิมล       วงคชัย   กรรมการ 
         ๑๑. นางสาวศิรินทิพย      รินเท่ียง     กรรมการ 
         ๑๒. นายเอกพล                อุโมงค   กรรมการ 
         ๑๓. นางสาวปานชีวา           เทพา              กรรมการ 
         ๑๔. นางสาวศศิมาภรณ       หายทุกข              กรรมการและเลขานุการ 
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ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ส่ัง   ณ   วันท่ี ๑๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 
 

                                       
                                  (นายชูชาติ   วิศิษฏลานนท) 

                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
เร่ือง กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

------------------------------------------ 
 
  ดวยโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพรอมใชหลักสูตรในปการศึกษา 2552 และใชในโรงเรียนทั่วประเทศในปการศึกษา 
2553 ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 
1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จึงประกาศใหใชหลักสูตรโรงเรียน เปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการ
เรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด และเปนไป
ตามเจตนารมณวัตถุประสงคการจัดการศึกษาของชาติ พรอมสนองตอบความตองการของผู ปกครอง และ
เอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคล่ือนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำป เพื่อพัฒนา
สูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไป 
  โรงเรียนวาวีวิทยาคม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ตามขอ 14 
(1) และขอ 15 ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2553 
ขึ้นเปนมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของโรงเรียน และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรู รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน สำหรับใชดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จำนวน 3 มาตรฐาน   
ดังรายละเอียดในตารางแนบทายประกาศนี ้ท้ังนี้ใหมีผลดำเนินการต้ังแตเริ่มปการศึกษา 256๓ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.256๓ 
 
 
                                                                                 

                                                                                        
                                                                                (นายชูชาติ วิศิษฏลานนท) 
                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

  เร่ือง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

     และแกปญหา  
 ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ๗)  นักเรียนสามารถใชภาษาจีน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 ๓)  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 
๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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                                          ประกาศโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

                      เร่ือง    กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

          โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

       เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวาวีวิทยาคมมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  จึงกำหนดคาเปาหมาย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ในการประช ุมคร ั ้ งท ี ่  ๑  ว ันท ี ่  ๘ ม ิถ ุนายน พ.ศ.256๓  

รายละเอียดการกำหนดคาเปาหมายตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.256๓ 

 

                                                                                                                                            
                                            (นายชูชาติ วิศิษฏลานนท) 

                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
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กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ปการศึกษา ๒๕๖3 

 

มาตรฐาน คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผูเรียน ปานกลาง 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑. การมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

 ๑.๑ ผูเรียนรอยละ 41.๐๐ มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร 

ระดับดีข้ึนไป (เกรดของนักเรียนวิชาภาษาไทย) 

ปานกลาง 

 ๑.๒ ผูเรียนรอยละ 60.๐๐ มีคุณภาษาจีน ระดับดีข้ึนไป) 

(เกรดของนักเรียนวิชาภาษาจีน) 

ดี 

 ๑.๓  ผูเรียนรอยละ 41.๐๐ มีคุณภาพดานการส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป ปานกลาง 

 ๑.๔  ผูเรียนท่ีอานไมคลองเขียนไมคลองลดลงรอยละ 4.49  

(ดูจากจำนวนนักเรียนเรียนรวมของแตละป) 

ดีเลิศ 

 ๑.๕  ผูเรียนรอยละ 35.50 มีความสามารถในการในการอาน การเขียน  

การส่ือสารและการคิดคำนวณระดับดีข้ึนไป (เกรดของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร)      

กำลังพัฒนา 

๒. การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแกปญหา 

 

 ๒.๑  ผูเรียนรอยละ 40.50 มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง 

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา ระดับดีข้ึนไป 

ปานกลาง 

๓. การมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

 ๓.๑ ผูเรียนรอยละ 4๑.๐0 มีทักษะการทำงานอยางเปนระบบและมีความคิด

สรางสรรค 

ปานกลาง 

๔. การมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

 ๔.๑ ผูเรียนรอยละ ๕๑.๐0  มีความสารถในการใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือสืบเสาะหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆอยาง
มีข้ันตอน  

ปานกลาง 

 ๔.๒ ผูเรียนรอยละ ๔๖.๐๐ มีความสารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สรางงานเอกสารหรือสรางช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนรูอยางมีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบ 

ปานกลาง 

 ๔.๓ ผูเรียนรอยละ ๔๖.๐๐ มีความสารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นำเสนอขอมูลท่ีเกิดจากการเรียนรูในลักษณะตางๆ 

ปานกลาง 
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การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕63 

เร่ือง  กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐาน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปานกลาง 

   ๕.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

     ๕.๑  ผูเรียนรอยละ 41.๐๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

     ๕.๒  ผูเรียนรอยละ 35.5๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรระดับ ๓ ข้ึนไป 

กำลังพัฒนา 

     ๕.๓  ผูเรียนรอยละ 40.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

     ๕.๔  ผูเรียนรอยละ 40.5๐  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

     ๕.๕  ผูเรียนรอยละ 35.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ข้ึนไป 

กำลังพัฒนา 

     ๕.๖  ผูเรียนรอยละ 55.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

     ๕.๗ ผูเรียนรอยละ 55.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

     ๕.๘  ผูเรียนรอยละ 50.5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ ระดับ ๓ ข้ึนไป 

ปานกลาง 

๖. การมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

๖.๑  ผูเรียนรอยละ 50.5๐ มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเปนสำหรับการประกอบอาชีพ และมี
ประสบการณในงานอาชีพท่ีสนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ปานกลาง 

๖.๒ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ รอยละ 50.๐๐ ท่ีสามารถประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจ 

ปานกลาง 

๖.๓ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ รอยละ 60.๐๐ ท่ีมีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและ
สนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ 

ปานกลาง 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
     ๑)  ผูเรียนรอยละ 91.๐๐ การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ยอดเยี่ยม 

     ๒)  ผูเรียนรอยละ 91.๐๐  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  ผูเรียนรอยละ 81.๐๐  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม - 
 ๔.๑ ผูเรียนรอยละ ๗๑.๐๐ มีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย ดี 
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 ๔.๒ ผูเรียนรอยละ ๘๑.๐๐ มีระดับสมรรถภาพรางกายตามวัยและเพศ ดีเลิศ 
 ๔.๓ ผูเรียนรอยละ ๘๑.๐๐ มีลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

 

๒.๔  ครูและบุคลากรรอยละ 81.๐๐ พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคูณภาพ  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดีเลิศ 

๓.๒ ครูผูสอนรอยละ 86.5๐  ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ 
การเรียนรู 

ดีเลิศ 

๓.๓ ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผล
มาพัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การกำหนดคาเปาหมาย 

๑.  ศึกษาขอมูลเดิม  ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา  เพื่อเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย 

๒. การกำหนดคาเปาหมาย  แตละมาตรฐาน  ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับเพื่อให

สอดคลองกับการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  กำลังพัฒนา 

๓.  การกำหนดคาเปาหมาย  ในแตละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเปน  ระดับคุณภาพหรือ  เปนรอยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



๗๑ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖3 

โรงเรียน วาวีวิทยาคม 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

มฐ.๑ คุณภาพผูเรียน ดีเลิศ    ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ฯ      
๑)  มีความสามารถ
ใน 
การอาน การเขียน  
การส่ือสาร และ 
การคิดคำนวณ 

๑) ผูเรียนรอยละ  ๔๑ 
มีความสามารถในการ
อาน การเขียน การ
ส่ือสาร  
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผูเรียนรอยละ ๔๑ มี 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
ระดับดีข้ึนไปหรือระดับ 2 
ข้ึนไป 
หรือ 
1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการคัดกรอง 
“ความสามารถในการ
อานและการเขียน ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2563” ระดับดีข้ึนไป  
2) รอยละของผูเรียนท่ีมี 
ผลการประเมินสมรรถนะ

๑) ผูเรียนรอยละ 98.11 
มีความสามารถในการอาน 
การเขียน การส่ือสาร  
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผูเรียนรอยละ 50.21 
มีความสามารถในการส่ือสาร 

๑. สรุปผลการประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ
สถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖3 
2. สรุปผลการคัดกรอง 
“ความสามารถในการอานและ
การเขียน ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2563”  
3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ ภาพรวมสถานศึกษา ป
การศึกษา 2563 
3. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ป
การศึกษา 2563 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๗๒ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

ความสามารถในการส่ือสาร 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
3) ผูเรียนท่ีอานไมคลอง
เขียนไมคลองลดลงรอย
ละ 4.49 
 
 
 
 
 
4) ผูเรียนรอยละ ๖๐ มี
คุณภาพดานการส่ือสาร
ภาษาจีน ระดับดีข้ึนไป 
 
5) ผูเรียนรอยละ 35.50   
มีความสามารถในการ

สำคัญ ดานความสามารถ
ในการส่ือสาร ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ
ผานข้ึนไป 
3) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินการอาน 
การเขียน ระดับ
ปรับปรุง/พอใช ลดลงใน
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ของผูเรียนท่ี
มีผลการประเมิน  (ตามท่ี
แตละโรงเรียนกำหนด) 
4) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร ระดับชั้น ม.๖
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
ระดับ 3 ข้ึนไป  

5) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู

ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
3) ผูเรียนท่ีอานไมคลอง
เขียนไมคลองลดลงรอยละ 
1.60  
 
 
 
 
4) ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
คุณภาพดานการส่ือสาร
ภาษาจีน ระดับดีข้ึนไป 
 
5) ผูเรียนรอยละ 41.48 มี
ความสามารถในการอาน 
การเขียน การส่ือสาร และ

4. สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพพึงประสงค ป
การศึกษา 2563 
5. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  
ปการศึกษา 2563 
6. สรุปผล O-NET ช้ัน ม.3  
7. สรุปผล O-NET ช้ัน ม.6 
9. ทะเบียนนวัตกรรม 
๑๐.แผนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามมาตรฐานการ 
๑๑.อานอยางรูเรื่องและส่ือสารได 
๑๒.บันทึกขอตกลงครูผูสอน 
พัฒนาการอาน 
๑๓.กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย, 
๑๔.กิจกรรมชุมนุมกลุมสาระการ
๑๕.เรียนรูภาษาตางประเทศ 
1๖. กิจกรรมวันคริสมาสต 
๑๗ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารูภาษาตางประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 



๗๓ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

อาน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
คำนวณ ระดับดีข้ึนไป 
 
 
 
6) ผูเรียนท่ีมีปญหาดาน
การคิดคำนวณลดลงรอย
ละ 2 

คณิตศาสตร ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ข้ึนไป  
 
 
6) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินการอาน 
การเขียน ระดับ
ปรับปรุง/พอใชลดลงใน
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ของผูเรียนท่ี
มีผลการประเมิน ระดับ
ปรับปรุง/พอใช 

การคิดคำนวณ ระดับดีข้ึน
ไป 
 
 
 
6) ผูเรียนท่ีมีปญหาดานการ
คิดคำนวณลดลงรอยละ 
1.60 

๑๘.การแขงขันทักษะคณิตศาสตร
๑๙.ชุมนุมคณิตศาสตร, 
๒๐.กิจกรรมเพิ่มเวลารู
คณิตศาสตร 
๒๑.โครงการภาษาจีน 
๒๒.แผนการจัดการเรียนรูและส่ือ
การสอนรายวิชาภาษาจีน 
๒๓.การแขงขันเพชรยอดมงกุฎ 
๒๔.การแขงขันทักษะภาษาจีน 
การพัฒนางานภาษาจีน 
 

 
 
 
 
 
 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 

 
 

 

๒)  มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมี
วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

1) ผูเรียนรอยละ 40.50   
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ ดานความสามารถ
ในการคิด ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผาน
ข้ึนไป 
 

1) ผูเรียนรอยละ 41.48 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระดับดีข้ึนไป 
 
2) ผูเรียนรอยละ 64.92 

๑. การประเมินผลการอานคิด
วิเคราะหเขียน คุณลักษณะและ
สมรรถนะของผูเรียน 
๒.รายงานการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา2562 
๓.ตัวอยางกิจกรรมชุมนุม ป
การศึกษา 256๓ 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๗๔ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

2) ผูเรียนรอยละ 40.50  
มีความสามารถในการ
แกปญหา  ระดับดีข้ึนไป 
 
 

2) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ ดานความสามารถ
ในการแกปญหา 
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผาน
ข้ึนไป  

มีความสามารถในการ
แกปญหา  ระดับดีข้ึนไป 
 

๓. รายงานกิจกรรมคายลูกเสือ 
256๓ 
 

๓)  มีความสามารถ
ในการสรางนวัตกรรม 

1) ผูเรียนรอยละ 4๑.๐0 
มีทักษะการทำงานอยาง
เปนระบบและมีความคิด
สรางสรรค 

2) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ ดานคิด ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ
ผานข้ึนไป 

1) ผูเรียนรอยละ 41.48มี
ทักษะการทำงานอยางเปน
ระบบและมีความคิด
สรางสรรค 

๑. รายงานการอบรมการฝก
อาชีพ 
๒. ภาพถายการทำโครงงานและ
ช้ินงาน 

สูงกวาคาเปาหมาย 

๔)  ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1) ผูเรียนรอยละ ๔๐  มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญ ดานความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี  
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผาน
ข้ึนไป  

1) ผูเรียนรอยละ 42.65 มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

๑.กิจกรรมเปดโลกกวางสูการ
เรียนรูยุคดิจิทัล 
๒.ภาพถายช้ินงาน  
๓. บันทึกการใชหองคอมพิวเตอร 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๗๕ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1) ผูเรียนรอยละ 41.๐๐   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึน
ไป 
 
 
 
2) ผูเรียนรอยละ 35.5๐    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึน
ไป   
 
 
3) ผูเรียนรอยละ 40.5๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับ 3 ข้ึน
ไป 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึน
ไป  
 
2) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ข้ึนไป  
3) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ข้ึนไป  
4) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1) ผูเรียนรอยละ ๕๐.๐๐   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
 
 
2) ผูเรียนรอยละ ๓๗.๙๘    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป   
 
 
 
3) ผูเรียนรอยละ 43.๕๑ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับ 3 ข้ึน
ไป 

๑.หลักสูตรสถานศึกษา  
ปการศึกษา 256๓ 
๒.แผนการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอน ๘ กลุมสาระ  
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน  
๔.โครงการสงเสริมความเปนเลิศ 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
สูงกวาคาเปาหมาย 



๗๖ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

4) ผูเรียนรอยละ 40.5๐   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ระดับ 3 ข้ึน
ไป 
 
 
5) ผูเรียนรอยละ 35.5๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 
ข้ึนไป 
 
6) ผูเรียนรอยละ 55.5๐   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
7) ผูเรียนรอยละ55.5๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดับ 
3 ข้ึน 
 
5) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดับ 
3 ข้ึนไป  
6) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3  
 
7) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา และพลศึกษา  

4) ผูเรียนรอยละ ๗๕.๙๒   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
 
5) ผูเรียนรอยละ 24.๐๗ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 ข้ึน
ไป 
 
6)  ผูเรียนรอยละ ๘๒.๔๐ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
7) ผูเรียนรอยละ ๙๗.๒๒ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

 
 
 
 
 
 
 
ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกวาคาเปาหมาย 
 



๗๗ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา และพลศึกษา  
ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
8) ผูเรียนรอยละ 50.5๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ  ระดับ 3 ข้ึน
ไป 
 
 

ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3ข้ึน
ไป  
8) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ข้ึนไป  

สาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษา  ระดับ 3 ข้ึน
ไป 
 
 
8) ผูเรียนรอยละ ๑๓.๘๘มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ  ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖)  มีความรู ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีตองานอาชีพ 

1) ผูเรียนรอยละ 50.5๐  
มีทักษะพื้นฐานท่ีจำเปน
สำหรับการประกอบ
อาชีพ และมี
ประสบการณในงาน

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี 
ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ  ภาพรวม

1) ผูเรียนรอยละ 49.92มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจำเปน
สำหรับการประกอบอาชีพ 
และม ี
 

๑.การวิเคราะหผูเรียน 
๒.รายงานผลการดำเนินงานแนะ
แนวการศึกษาตอ 
๓.รายงานขอมูลสงเสริมอาชีพ
นักเรียน ม.3 ปการศึกษา 256๓ 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 



๗๘ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

อาชีพท่ีสนใจ มีคุณธรรม
และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 

ระดับสถานศึกษาผลการ
ประเมิน ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

 
 
 

๔. สรุปขอมูลการศึกษาตอของ
นักเรียน ม.6  
ปการศึกษา 256๓ 
๕. สรุปขอมูลการศึกษาตอของ
นักเรียน ม.6  
ปการศึกษา 256๓ 
๖. กิจกรรมกาดมั่วคัวแลง  
สูอาชีพนักธุรกิจนอยในชุมชนวาวี 

 
 

 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     
๑)  มีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1) รอยละ91.๐๐  ของ
ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
ระดับผานข้ึนไป 
2) รอยละ 91.๐๐   ของ

ผูเรียน 
ท่ีมีคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษา 
กำหนด  ระดับผานข้ึนไป 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผาน
ข้ึนไป 
2) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินรายวิชา
เพิ่มเติม หนาท่ีพลเมือง 
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผาน
ข้ึนไป   

๑) รอยละ89.52 ของ
ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
ระดับผานข้ึนไป 
2) รอยละ 89.52ของผูเรียน 
ท่ีมีคานิยมท่ีดีตามที

สถานศึกษา 
กำหนด  ระดับผานข้ึนไป 

๑. ภาพถายกิจกรรมหนาเสาธง 
๒.โครงการโรงเรียนธนาคาร 
๓.กิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหงชาติ  
๔. กิจกรรมคายคุณธรรมและ 
๕.ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 
๑.กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเรียน 
๒. โครงการธนาคารขยะ 
๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. กิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 
 
 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 



๗๙ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

๒)  มีความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปน
ไทย 

1) รอยละ 91.๐๐   ของ
ผูเรียนท่ีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภูมิใจ
ในทองถ่ินและความเปน
ไทย 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
การเขารวมกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผูเรียนได
แสดงออกถึงความภูมิใจ
ในทองถ่ินและความเปน
ไทย ท่ีสถานศึกษา ชุมชน 
หรือหนวยงานอืน่จัด
กิจกรรม มีความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปนไทย   

1) รอยละ ๙๕.๐๐   ของ
ผูเรียนท่ีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความภูมิใจใน
ทองถ่ินและความเปนไทย 

๑. รูปภาพการแตงกายวันศุกร
ของนักเรียนและการแตงกายชุด
ไทย ชุดพื้นถ่ิน ของบุคลากรใน
โรงเรียนในโอกาสตางๆ 
๒.รูปการแสดงวัฒนธรรมชนเผา 
๓. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 

๓)  ยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความ
แตกตางและ
หลากหลาย 

1) รอยละ 81.๐๐   ของ
ผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมการ
การแสดงออกถึงการ
ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ผลการประเมินพฤติกรรม
เด็ก (Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน 
และดานสัมพันธภาพทาง
สังคม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 

1) รอยละ ๘๖.๘๕ของ
ผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมการการ
แสดงออกถึงการยอมรับท่ี
จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 

๑.กิจกรรมสภานักเรียน 
๒.ภาพถายกิจกรรมสภานักเรียน 
๓.การเขารวมกิจกรรมตางๆ 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

2) รอยละ 81.๐๐    
ของผูเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ)  
ของกรมสุขภาพจิต ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน 
และดานสัมพันธภาพทาง
สังคม ท่ีจัดอยูในกลุม
เส่ียงลดลง 
 
3) รอยละ 81.๐๐   ของ
ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน
พฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ)  
ของกรมสุขภาพจิต ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน 
และดานสัมพันธภาพทาง

2) รอยละของผูเรียนท่ีมี
การประเมินพฤติกรรม
เด็ก (Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน 
และดานสัมพันธภาพทาง
สังคม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  
 
3) รอยละของผูเรียนท่ีมี
การประเมินพฤติกรรม
เด็ก (Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อน 
และดานสัมพันธภาพทาง
สังคม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  

 
๒) รอยละ ๑.๖๓ ของ
ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
จัดอยูในกลุมเส่ียงลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) รอยละ 2.๒๖ ของ
ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
จัดอยูในกลุมมีปญหาลดลง 

 
ต่ำกวาคาเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 
 



๘๑ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

สังคม ท่ีจัดอยูในกลุมมี
ปญหาลดลง 

๔)  มีสุขภาวะทาง
รางกายและลักษณะ
จิตสังคม 

1) ผูเรียนรอยละ ๗๑.๐๐ 
ท่ีมีภาวะโภชนาการ 
น้ำหนัก – สวนสูง ตาม
เกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย   
 
 
 
2) ผูเรียนรอยละ ๘๐  มี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน   
ของกรมพลศึกษา 
 
 
3) ผูเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการ น้ำหนัก – 
สวนสูง ไมเปนไปตาม
เกณฑลดลง รอยละ 
๕.๘๓ 

1) รอยละของผูเรียนท่ีมี
ขอมูลสรุปผลการประเมิน
ภาวะโภชนาการ น้ำหนัก 
– สวนสูง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
2) รอยละของผูเรียนท่ีมี
สรุปผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
3) รอยละของผูเรียนท่ีมี
สรุปผลการประเมินภาวะ
โภชนาการ น้ำหนัก – 

1) ผูเรียนรอยละ ๗๙.๙๕ ท่ี
มีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก 
– สวนสูง ตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย   
 
 
 
 
2) ผูเรียนรอยละ ๘๑  มี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน   
ของกรมพลศึกษา 
 
 
3) ผูเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการ น้ำหนัก – 
สวนสูง ไมเปนไปตามเกณฑ
ลดลง รอยละ ๔๐.๐๙ 
 

๑. ภาพถายการทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกายของ
นักเรียน 
๒. สรุปแบบบันทึกการ
เจริญเติบโตน้ำหนัก-สวนสูงของ
นักเรียน 
๓.ภาพถายกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๔. กิจกรรมกีฬาสีภายใน, 
กิจกรรมกีฬากลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
๕.กิจกรรมในงานอนามัยโรงเรียน 
๖. ภาพถายโครงการปองกันการ
ต้ังครรภในวัยเรียน 
๗.สมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
๘.รายงานสรุปการเยี่ยมบาน
นักเรียน 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 
 
 

สูงกวาคาเปาหมาย 
 
 
 



๘๒ 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงาน 

ท่ีใชกำหนดเปน 
คาเปาหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
หลักฐาน รอยรอย 

สรุปผล 
การดำเนินงาน 

 
4) ผูเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายไมเปนไปตาม
เกณฑ ลดลง รอยละ ๒ 

สวนสูง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  
 
4) รอยละของผูเรียนที่มีสรปุผลการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาพรวม
ระดบัสถานศึกษา  

 
4) ผูเรียนท่ีมีสมรรถภาพ
ทางกายไมเปนไปตามเกณฑ 
ลดลง รอยละ ๑ 

 
 

ต่ำกวาคาเปาหมาย 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ปการศึกษา 256๓(ตอ) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย หลักฐาน รอยรอย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

มฐ.๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ 
  

ดีเลิศ 

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ แผนปฏิบัติการประจำป 
256๓ 

๑. รายงานการใชแผนปฏิบัติการ
ประจำป 256๓ 

สูงกวาคาเปาหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ๑.หลักสูตรสถานศึกษา  
ป256๓ 
๒. แผนปฏิบัติการประจำป
งบ 256๓ 
๓.รายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 
8 กลุมสาระฯ ปงบ 256๓ 
๔.กิจกรรมจัดหาส่ือ8 กลุม
สาระฯ ปงบ 256๓ 
๕. รายงานการบริหาร
อัตรากำลัง 
๖.รายงานการนิเทศภายใน 
๗. รายงานสรุปการเยี่ยม
บานนักเรียน 
 

๑. รายงานการใชแผนปฏิบัติการ
ประจำป 256๓ 

๒. รางวัลตางๆ 
๓. ผลการประกวดแขงขันท่ี 
    เกี่ยวของ 

๔. รายงานการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
๕. รายงานการจัดทำส่ือการสอน 
๖. รายงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

สูงกวาคาเปาหมาย 

2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

ดีเลิศ ๑. หลักสูตรสถานศึกษา  
ป 256๓ 

๑. รายงานการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๘๔ 

รอบดานตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย     

๒.รายงานกิจกรรมจัดหาส่ือ 
8 กลุมสาระฯ ปงบ 256๓  
๓.รายงานกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน
นักเรียนเรียนรวม 

 
 

๒. รางวัลตางๆ 
๓. บันทึกหลังสอน 
๔. รายงานการจัดทำส่ือการสอน 
๕. วิจัยในช้ันเรียน 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ๑. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๒. กิจกรรมสงเสริมบุคลากร
เขาพัฒนาตนเอง 
๓.กิจกรรมสงเสริม
ความกาวหนาของคร ู
๔. กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
แกครูและบุคลากรดีเดน 
๕. เกียรติบัตรการอบรมและ
ตารางการอบรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๖. กิจกรรมชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 
๗. การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

 

๑. รายงานการไปศึกษาดูงาน 

๒. รางวัลตางๆของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓. รายงานการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
๔. รายงานการอบรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สูงกวาคาเปาหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ๑. ภาพถายการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

๑) ภาพถายการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๘๕ 

๒.รายงานสรปุการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
ปงบ 2563 

 

๒. รายงานสรุปการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ๑. เว็บไซตโรงเรียน/เพจ
โรงเรียน 
๒.วารสารขาวประชาสัมพันธ
โรงเรียน 
๓.ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
๔.การจัดการเรียนการสอนท่ี
ใชเทคโนโลยี 
๕. ส่ือการจัดการเรียนการ
สอน   

๑. เว็บไซตโรงเรียน/เพจโรงเรียน 

๒. วารสารขาวประชาสัมพันธ
โรงเรียน 
๓. รายงานโครงการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. รายงานการใชส่ือการจัดการ
เรียนการสอน   

สูงกวาคาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ปการศึกษา 256๓(ตอ) 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

คาเปาหมาย หลักฐาน รอยรอย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

มฐ.3  กระบวนการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

ดีเลิศ 
  ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรูผานระ
บวนการคิด และปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไป
ประยุกตใชในการดำเนิน
ชีวิต 

ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ 
จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

๑. สมุดบันทึกกิจกรรมเพิ่ม
เวลารู 
๒. สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 
๓.กิจกรรมถอดรหัสดาวินชี 
๕. กิจกรรมบันทึกรักการอาน 
๖. กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 
๗. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

 

๑. รายงานโครงการ /กิจกรรมของ
หองสมุด 
๒. รายงานโรงเรียนปลอดขยะ 
๓. รายงานโรงเรียนคุณธรรม 
๔. รายงานโครงงานการงานอาชีพ 
๕.สรุปกิจกรรมชุมนุม 

สูงกวาคาเปาหมาย 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรู
ท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ครูผูสอนรอยละ 86.5๐  
ใชส่ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหลง
เรียนรูท่ีเอื้อตอ 
การเรียนรู 

๑. กิจกรรมคนสรางงาน งาน
สรางอาชีพ : ถนนคนเดินวาวี
วิทย 
๒.ภาพถายการปลูกชา 
๓.กิจกรรมเขาวัดพัฒนาจิต 
๔. ภาพถายกิจกรรมเรียน
อาชีพ 
๕. เว็บไซตโรงเรียน/เพจ
โรงเรียน 

๑. รายงานกิจกรรมคนสรางงาน 
งานสรางอาชีพ : ถนนคนเดินวาวี
วิทย 
๒. วารสารขาวประชาสัมพันธ
โรงเรียน 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๘๗ 

๖. วารสารขาวประชาสัมพันธ
โรงเรียน 
๗.ขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 256๓ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ 
มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู 
๒.การนิเทศการสอนของคร ู

๑. รายงานการนิเทศการสอนของ
ครู 
๒. แผนการจัดการเรียนรู ๘ กลุม
สาระการเรียนรู 

สูงกวาคาเปาหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ 
ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ  
และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

๑.แผนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรู ๘ กลุมสาระ 
  

๑. แผนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรู ๘ กลุมสาระ 
๒. บันทึกหลังสอน 
๓. ช้ินงานของนักเรียน 

สูงกวาคาเปาหมาย 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
และใหขอมูลปอนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

ครูผูสอนรอยละ 81.๐๐ 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

๑.รายงานการเปดบานวิชาการ  
ปการศึกษา 256๓ 
๒. กิจกรรมโครงงานการงาน
อาชีพฯ(การทำกิจกรรมกาดมั่ว
คัวแลง) 
 

๑.รายงานการเปดบานวิชาการ  
ปการศึกษา 256๓ 
๒. กิจกรรมโครงงานการงานอาชีพ
ฯ(การทำกิจกรรมกาดมั่วคัวแลง) 

 

สูงกวาคาเปาหมาย 



๘๘ 

รูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
 

          กิจกรรมวัน ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 

 
 
 
 
 



๘๙ 

 
กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรมปฐมนิเทศรับนองข้ึนดอย นักเรียนใหม 

 

 

 
    
 



๙๐ 

กิจกรรมประชุมผูปกครอง 1/2563 
 

 

 

 

 



๙๑ 

กิจกรรม รวมงานกฐินวัดบานวาวี 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

กิจกรรมสัปดาหวิทย คณิต อาเซียน 

 

 

 

 



๙๔ 

กิจกรรมแหพระแสนสุขไปประดิษฐานท่ีฐานพระหนาโรงเรียน 

 

 

 

 



๙๕ 

กิจกรรมนิเทศการสอน 

 

 

 

 

 



๙๖ 

รับการนิเทศการศึกษาจากเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 



๙๗ 

กิจกรรม การแขงขันกีฬาทูบีนัมเบอรวัน 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

กิจกรรมวันธีรราชเจา 

  

 

 

 

 



๙๙ 

กิจกรรมทำบุญวันพอ 

 

 

 

 



๑๐๐ 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

ประชุมผุปกครอง 2/2563 

 

 

 

 



๑๐๒ 

กิจกรรมวันคริสตมาส 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

กิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 

 

 

 



๑๐๔ 

กิจกรรมวันครู 

 

 

 



๑๐๕ 

กิจกรรมอบรมการสรางหุนยนต 

 

 

 

 



๑๐๖ 

กิจกรรม อบรมพัฒนาครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๑๐๗ 

กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

 

 

 

 



๑๐๘ 

กิจกรรม อบรม ว.๒๑/PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๑๐๙ 

กิจกรรมกีฑาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

กิจกรรมวันตรุษจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

กิจกรรมตักบาตรวันมาฆะบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



๑๑๕ 

กิจกรรมเปดบานวิชาการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 

 

  

 

   



๑๑๖ 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสัญจร 

 

  

 

 



๑๑๗ 

เปดอาคารเรียนใหม (อาคารขุนสรวย) 

  

 

 

 



๑๑๘ 

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

