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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

 

ชื่อโรงเรยีน   ขุนยวมวิทยา   ที่อยู่  -   หมูท่ี่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม  

จ.แมฮ่่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58140  สังกัด สพม.34  โทรศัพท์ 053-691107    

โทรสาร 053 - 691107  เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศกึษาปีที่ 1 - มัธยมศกึษาปีที่ 6 

 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 

ราชการ 

ครูอัตรา

จ้าง 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

รวม 

ภาคเรียนที่ 1 1 51 3 7 3 4 69 

ภาคเรียนที่ 2 1 56 3 7 2 4 73 

 

2%

74%

4%

10%

4%
6%

บุคลากร

                                                                 

 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1%

77%

4%

10%

3%
5%

บุคลากร

                                                                 

 

แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

ข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครู 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย คร ู ครูช านาญ

การ 

ครูช านาญ

การพิเศษ 

ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ

พิเศษ 

รวม 

จ านวน

(คน) 
12 15 17 13 - - 57 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ระดับการศึกษา 

ระดับการศกึษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน (คน) 48 20 - 68 

 

 
 

ช่วงอายุบุคลากรทางการศึกษา 

ช่วงอายุ 50-60 ป ี 40-49 ป ี 30-39 ป ี น้อยกว่า 30 ปี รวม 

จ านวน (คน) 10 16 31 16 73 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มสาระและภาระการสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

(คน) 

ภาระการสอนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คาบ/สัปดาห์ 

1 ภาษาไทย 7 16.85 

2 คณิตศาสตร์ 8 17.63 

3 วิทยาศาสตร์ 10 14.60 

4 ภาษาต่างประเทศ 10 17.00 

5 สังคมศกึษา ฯ 7 17.57 

6 สุขศึกษาและพละศกึษา 4 14.25 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 19.25 

8 ศลิปะ 6 17.16 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

จ านวนนักเรยีนปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 68 104 172 34.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 90 83 173 34.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 84 96 180 36.00 

รวม 15 242 283 525 35.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 87 106 193 36.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 67 96 163 32.60 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 54 86 140 28.00 

รวม 15 208 288 496 33.07 

รวมทั้งหมด 30 450 571 1021 68.07 

 

 

จ านวนนกัเรยีนปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 83 177 35.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 97 98 195 39.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 79 96 175 35.00 

รวม 15 270 277 547 36.47 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 69 101 170 34.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 59 90 149 29.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 70 72 142 28.40 

รวม 15 198 263 461 30.73 

รวมทั้งหมด 30 468 540 1008 33.60 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบจ านวนนักเรยีนปีการศึกษา 2561 และ 2562 

( ข้อมูล 10 มิถุนายน ) 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มสาระ 
 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

จ านวน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1-2 ร้อยละท่ีมี 

นักเรียน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ (คน) ผลการเรียน 

 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ขส. 3.00 ขึ้นไป 

1 ภาษาไทย 
2929 371 401 469 441 374 258 467 113 35 0 0 

42.37 
100.00 12.67 13.69 16.01 15.06 12.77 8.81 15.94 3.86 1.19 0.00 0.00 

2 คณิตศาสตร์ 
3084 458 259 382 398 422 424 600 131 10 0 0 

35.64 
100.00 14.85 8.40 12.39 12.91 13.68 13.75 19.46 4.25 0.32 0.00 0.00 

3 วิทยาศาสตร์ 
5032 718 652 723 748 789 470 742 182 8 0 0 

41.59 
100.00 14.27 12.96 14.37 14.86 15.68 9.34 14.75 3.62 0.16 0.00 0.00 

4 
สังคมศกึษา ศาสนา 6907 1937 914 1208 900 918 370 519 133 8 0 0 

58.77 
และวัฒนธรรม 100.00 56.52 26.67 35.25 26.26 26.79 10.80 15.14 3.88 0.23 0.00 0.00 

5 
สุขศึกษา 3571 2120 436 362 184 143 135 68 10 113 0 0 

81.71 
และพละศึกษา 100.00 59.37 12.21 10.14 5.15 4.00 3.78 1.90 0.28 3.16 0.00 0.00 

6 ศิลปะ 
2394 290 351 505 465 362 148 169 66 38 0 0 

47.87 
100.00 12.11 14.66 21.09 19.42 15.12 6.18 7.06 2.76 1.59 0.00 0.00 

7 การงานอาชีพฯ 
3083 765 460 565 369 395 195 187 80 67 0 0 

58.06 
100.00 24.81 14.92 18.33 11.97 12.81 6.33 6.07 2.59 2.17 0.00 0.00 

7 ภาษาต่างประเทศ 
2535 345 186 307 286 369 343 542 49 108 0 0 

33.06 
100.00 13.61 7.34 12.11 11.28 14.56 13.53 21.38 1.93 4.26 0.00 0.00 

รวม 
26055 7004 3659 4416 3987 3772 2343 3294 764 387 0 0 

50.48 
100.00 26.88 14.04 16.95 15.30 14.48 8.99 12.64 2.93 1.49 0.00 0.00 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมัธยมศกึษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรยีน 36.22 34.35 24.41 20.09 26.48 

ระดับประเทศ 42.21 35.7 29.2 25.41 29.2 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมัธยมศกึษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรยีน 57.35 30.1 25.42 29.84 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้านเกียรติยศและความภูมิใจ 

                                        ปีการศกึษา  2562 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

1.รางวัลโรงเรียนดไีมม่อีบายมุข รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 

 

 

2.โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับโล่จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในช่ือรางวัล  

"วัฒนคุณาธร"  รางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมใน

ระดับประเทศ ท่ีมอบให้เพื่อยกย่องและเชดิชูเกียรติองค์กรท่ี

ด าเนนิงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมี

ผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์แก่

ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

สังคม และประเทศ ในวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน 

 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 

นักเรียน 

 

 

 

 

 

ระดับประเทศ 

1. สภานักเรียนโรงเรียนขุนยวมวทิยา ได้ผา่นการเข้าร่วม

กิจกรรม “ท าดีดว้ยหัวใจไปกับ TSC” ของคณะกรรมการ

สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าป ี2562 

 

2. นางสาวอริสา โจมฤทธ์ิ รับโล่จากนายอทิธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในช่ือรางวัล  

"วัฒนคุณาธร"  เป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวง

วัฒนธรรมในระดับประเทศ ท่ีมอบให้เพื่อยกย่องและเชดิชู

เกียรตบุิคคลและองค์กรท่ีด าเนนิงานอนุรักษม์รดกทาง

ศลิปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเดน่ในการ

ปฏบัิตงิาน ส่งเสริมงานดา้นศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม ด้วย

ความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

และมีผลงานเป็นท่ีประจักษแ์ก่ผูร่้วมงานและสาธารณชน ที่

ก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชน สังคม และประเทศ ในวันท่ี 3 

ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน 

 

 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

3.การแขง่ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ระดับชาติ ภาคเหนอื (สพม.34)  

1) การแขง่ขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง   

  1. นางสาววราทพิย์  ดวงสุภา 

2) การแขง่ขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับ

รางวัล ระดับเหรียญทอง 

  1. เด็กหญิงคิดตยีา  กมลวุฒิกลุ 

  2. เด็กชายวรีภัฎ  เงินใส   

3) การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพดว้ยการปะติด ม.1-ม.3 ได้รับ

รางวัล ระดับเหรียญทอง 

  1. เด็กหญงิสุนสิา  กิตตินุเคราะห์ 

  2. เด็กหญิงสุวรรณี  ไกรเจษฏา 

4) การแขง่ขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ได้รับ

รางวัล ระดับเหรียญทอง 

  1. นายสุธินันท์    ขันแก้ว 

5) การแขง่ขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.

6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

 1. นายนพดล  นุชนันท์  

6) การแขง่ขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

  1. นายภวัต  วงศ์แสน 

7) การแขง่ขันการตัดตอ่ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล 

ระดับเหรียญทอง 

   1. นายกติติชาต ิ สอาดจิตต ์

   2. นางสาวเบญจวรรณ  อมรศักดิ์สวัสดิ์ 

8) การแขง่ขันประดิษฐ์ของใชจ้ากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

  1. เด็กชายพลวัต  ความเลิศ 

  2. เด็กชายสรวชิญ์  กมลแย้มเสรี 

  3. เด็กชายสุทัศน์  กมลรอบรู้ 

-ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา          

ขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 

9) การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล ระดับ

เหรียญทอง 

  1. นางสาววมิล  ภัควาทิต 

  2. นางสาวสุริพร  บุญเกิดมวลชน 

  3. นางสาวเพชราภรณ์  ชวีรัตนคุณ 

4. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ท าการมอบเงิน

รางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้าแข่งขนัในโครงการยุวชน

ประกันภัย ปี2562 

โดยมีรายการท่ีได้รับรางวัลดังนี้ 

  1.การประกวดคลิปสั้น ในหัวขอ้ ประกันชวีติ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เงนิรางวัล

จ านวน 4,000 บาท 

  2.การประกวดเพลง ในหัวข้อ ประกันชวีติ ระดับจังหวัด 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงนิรางวัลจ านวน 5,000 บาท 

5. วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน

ขุนยวมวิทยา เขา้รว่มการประกวดแข่งขันกิจกรรมการ

ส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน ในการประชุมวิชาการการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ณ 

โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม "งานช่าง สรา้ง

อาชีพ " ระดับชัน้ ม. 1-3 

 

 

 

 

 

 

-ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

จังหวัดแมฮ่่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

--โครงการพระราชด าร ิที่อยู่ในเขต

พื้นท่ีทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

ระดับจังหวดั 

1.ชนะเลศิการประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสริญพระ

รัตนตรัยท านองสรภัญญะ เปน็ตัวแทนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนแข่งระดับ  ภาคสงฆ์ (5 กุมภาพันธ์ 2563) 

1 เด็กชายลิปิกร  นัดดาศรี 

2. เด็กชายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน 

3. เด็กชายกรกช  ลนืค า 

4. นายพงศกร  โตริ 

5. นายเสวก  นามแก้ว 

 

 

ส านักงานวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 

2.รองชนะเลิศการประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระ

รัตนตรัยท านองสรภัญญะ  เป็นตัวแทนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนแข่งระดับภาคสงฆ์ (5 กุมภาพันธ์ 2563) 

    1. นางสาว จารุกิตต์ิ นาคศรี 

    2. นางสาวรุจาภา  สายประเสริฐ 

    3. นางสาวสุรัสวด ีศรวรนนัท์ 

    4. นางสาวธนัชชา  สมวถา 

    5. นางสาวธัญชนก วงศ์บุญเรือง 

3. นางสาวจารุกิตต์ิ นาคศรี นร.ช้ัน ม. 4/1 เข้ารับรางวัล 

วัฒนธรรมวนิติ” ผู้น าทางวัฒนธรรม(ระดับจังหวัด) จาก

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ส านกังาน

วทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่อง

ในงานวันเด็กเเห่งชาติ 

 

ส านักงานวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน 

ระดับเขตพืน้ที ่

1.นางสาวณัฐชา พันธ์ุกาง นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6/1 

ได้รับคัดเลอืกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจ าปี

การศึกษา 2563 สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯรับนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชด าร ิ

เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

2.นางสาวอัญชลี ไกรเกรกิเกยีรต ินักเรียนช้ัน ม. 4/1 ได้รับ

การคัดเลอืกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ประจ าป ี2562 

3. นายหฤษณ ์วุฒิพันธ์ ม.5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทอง การแขง่ขันเปิดพจนานุกรม ฟุริงะนะ เป็นตัวแทนไป

แข่งขันในระดับภูมภิาค ณ.รร.สามัคคีวิทยาคมในการแขง่ขัน

ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ โรงเรียน

ยุพราชวทิยาลัย จ.เชยีงใหม่   

 

 

โครงการพระราชด าร ิที่อยู่ในเขตพืน้ท่ี

ทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 34 

 ระดับภูมภิาค 

1. การแขง่ขันกีฬาเซปัคตะกรอ้ และ กีฬาเปตองหญิงเดี่ยว 

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 

 

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดแมฮ่่องสอน  
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

41 (ระดับภูมภิาค ) จังหวัดแพร่ ระหว่างวันท่ี 24 - 26 

พฤศจิกายน 2562  ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 

รายการแขง่ขันเปตอง ประเภทบุคคลหญิง  

คร ู ระดับประเทศ 

1.การแขง่ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 69 ปีการศกึษา 

2562 ระดับชาติ ภาคเหนอื (สพม.34) 

1) ครูผู้สอนนักเรียน แข่งขันตอ่ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม

เดิม) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล ระดบัเหรียญทอง  ระดับ

เหรียญทอง   

      1. นางนุชจร ี อานัย  

2) ครูผู้สอนนักเรียน แข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.1-

ม.3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

      1. นายภาณุพงศ ์ เภตรา 

      2. นางสาวณิชา  วัฒนวราห์ 

3) ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขนัสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ

ตดิ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

      1. นายปรีชา  พลศรี 

4) ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  

ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

      1. นายทวชีัย  คติอุดมมงคล 

๕) ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขนัขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  และ 

การแขง่ขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้รับ

รางวัล ระดับเหรียญทอง 

       1. นายสาธติ  เตชะสร 

6) ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขนัการตัดตอ่ภาพยนตร์ ม.4-

ม.6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 

       1. นายพันธกานต ์ กระจ่างแก้ว 

       2. นายกัมพล  สีสัน 

7) ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันประดิษฐ์ของใชจ้ากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญ

ทอง 

     1. นายจักรกฤษณ ์ ปาต๊ะ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

      2. นายณัฐพงษ์  ทองจันทร์ 

8) การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล ระดับ

เหรียญทอง 

      1. นางสาวสทุธิพร  พลพยัคฆก์ุล 

      2. นางสาวกัญญารัตน ์ จันแจ่ม 

 

2. รางวลั “ครูดีไม่มอีบายมุข”    ปีการศกึษา ๒๕๖๒       

(ปีที่ ๙) โรงเรียนขนุยวมวทิยา 

1. นายไพรัตน์           อานัย 

2. นางปารชิาติ       แก้วเสมอตา 

3. นางสมลักษณ์        เลศิตระกูล 

4. นางสาวจิตรลดา     จันทร์ค า 

5. นางสาวณิชา         วัฒนวราห ์

6. นางสาวรุ่งทิพย ์     สุยะเหล็ก 

7.  นางสาวอุไรพร       ก่อมงคล 

8. นางอธิชา             เวชสุขสกุล 

9. นายเกรกิเกยีรต ิ     จันทร์แดง 

10. นายสุกฤษฏิ์พงษ์    วงค์กัณทะ 

11. นายสาธติ            เตชะสร 

12. นางสาวสุรัชยา      น้อยสกุล 

 

3.นางสาวจิตรลดา  จันทร์ค า ได้รับยกย่องเชดิชูเกียรตใิน

ฐานะ “รองผู้อ านวยการสถานศกึษาดเีด่น” ประจ าปี

พุทธศักราช 2562 

4. นางสาวจิตรลดา  จันทร์ค า ได้รับยกย่องเชดิชูเกียรติ ครู              

ผู้สอนดเีด่นท่ีมีผลการปฏบัิตริะดับดีเด่น ในการพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ประจ าป ีพ.ศ.2562 จาก สพม.34  

 

 

 

 

 

 

 

คุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 34 

 ระดับเขตพืน้ที ่

ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศกึษา 2562 

1.นางปารชิาติ แก้วเสมอตา      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ       คณิตศาสตร์ 

3.นางดุษฎี กันธิยะ           ภาษาต่างประเทศ 

4.นายจักรกฤษณ ์ปาต๊ะ     การงานอาชีพ 

5.นายปิยวัฒน์  ค าฟูบุตรกุลพัทธ์  ภาษาไทย 

 

 

ชมรมผู้ประกอบวิชาชพีครูและ

ผู้บริหารสถานศกึษาอ าเภอขุนยวม 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ระดับรางวลั/ชื่อรางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

6.นางอธิชา เวชสุขสกุล      สังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

7.นายปรีชา พลศรี           ศิลปะ 

8.นายณรงค์ฤทธ์ิ วัดชนะ   พลศกึษา 

9.นางสาวศศิธร ฉิมสวัสดิ์   กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรยีน 

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

โดยรายวิชาพืน้ฐานมีการท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การ

เขียน และยังก าหนดรายวิชาการอา่น การเขียน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะเดียวกันครูยังเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตน และน าความรู้ที่ได้รับมาจัดท า

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาด้านการอา่น การเขียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถผลิตงานเขียนของตนได้

เหมาะสมกับวัย เช่น การท าหนังสือเล่มเล็ก  การท าสารคดีหนังสั้น    นอกจากนี ้โรงเรียนขุนยวมวิทยายังได้

จัดโครงการห้องสมุด  อย่างต่อเนื่อง และโครงการเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ในปี

การศึกษา 2559  เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศรักการอ่านในโรงเรียนให้กับนักเรียนตลอด

เรื่อยมา  จนได้รับรางวัล การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย   แนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และ

กิจกรรมทักษะวิชาการ  ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตาม

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เน้นให้มี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของการท างานระบบกลุ่มและรายบุคคล  

โดยเน้นให้นักเรียนสามารถน าการสื่อสารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นทาง

โรงเรียนยังได้มอบหมายกลุ่มสาระภาษาไทยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกพูด

ผ่านรายการวิทยุศูนย์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  รายการรักษ์ภาษาไทย น าเสนอในกิจกรรมหน้าเสวาธง และ

สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  เช่น การแข่งขันการพูดโต้วาที  การแข่งขันการกล่าว

สุนทรพจน์  การแข่งขันการพูดเล่าเรื่อง  ฯลฯ  การฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศท าโดยน าบทสนทนาที่เป็น

เรื่องใกล้ตัว ชีวติประจ าวัน มาใช้ในการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร เริ่มจากแนะน าค าศัพท์ ออกเสียง

ค าศัพท์ที่ถูกต้อง กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และเดี่ยว กิจกรรมบทบาทสมมุต ิฝึกนักเรียนได้พูดทุกคนบ่อยๆ 

ใช้กระบวนการกลุ่มช่วยในการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายหน้าช้ันเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  ฝึกทักษะ

การเขียนบทสนทนาแล้วน าไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติพร้อมบันทึกวีดีโอและน าเสนอในรูปแบบรูปเล่ม

รายงาน  นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์จริงโดยการฝึกให้นักเรียนออกมาพูดน าเสนองานต่างๆ  ให้นักเรียนจับ

กลุ่มจัดท าสารคดีเชิงท่องเที่ยวรวมทั้งการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น จนนักเรียนได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   

นอกจากนี้ครูผู้สอนยังจัดหาสื่อทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารมาประกอบการสอนด้วย   การฝึกทักษะการ

คิดค านวณให้กับนักเรียนจัดท าโดยผา่นการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรท่องสูตรคูณทุกระดับช้ันก่อนท าการ

สอน   มีการทดสอบการท่องสูตรคูณ   ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วโดยใช้แบบฝึกการคิดเลขเร็วก่อนท าการ

สอนทุกระดับช้ัน  เปิดบริการคลินิกคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน พี่สอนน้อง  เพื่อนสอนเพื่อน  ส่งเสริม
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ  การพัฒนาการคิดของนักเรียนโดยโรงเรียนได้อบรม

พัฒนาครูหลักสูตรสะเต็มศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์  คิดสังเคราะห์และคิดวิจารณญาณ  ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  จัดการเรียน

การสอน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์     มีกิจกรรมการเรียนโครงงาน

วิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

จรงิและสรุปองค์ความรูจ้ากการวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละใช้วจิารณญาณ โรงเรียนได้จัดหาสื่อมัลติมีเดียให้

ครูได้ใชเ้พื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยตรงของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใช้แหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริง   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมุ่งจัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งเน้นนักเรียน

เป็นส าคัญ  นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการกลุ่ม  ยึดหลักประชาธิปไตยบนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมนักเรียนให้มี

ความสามารถในการท างานเป็นทีม  มีการวางแผนและร่วมกันแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม /ชมรม  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็น

ทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ฝึกการวางแผนการท างาน และแก้ปัญหาร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุน

นักเรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ   การพัฒนานักเรียนจึง

เป็นไปอย่างหลากหลาย  ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายในรูปแบบ

การระดมสมอง แบบลงมอืปฏิบัติจริง แบบร่วมมอืการเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริม

สนับสนุนนักเรียนในการอบรมพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  เช่น งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน    นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 8 กลุ่มสาระ สอนเสริม   จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียน

การสอน 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   สอนเสริมและติว O-NET กิจกรรมสอนเสริม 

Pre O-Net  จัดประชุมกลุ่มสาระ วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET และ  น าผลการวิเคราะห์วางแผนเพื่อ

จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  ท าให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือคุณภาพอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจ    โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน  มี

ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีความจ าเป็นในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้นตามล าดับของช่วงวัยของ

นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง   ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความประพฤติของนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่

โรงเรียนก าหนด   โรงเรียนส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 และ 4 โดยปลูกฝังด้านมารยาทไทย และคุณธรรม ที่ควรปลูกฝัง  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา   

ปัจจุบัน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ปลูกฝังให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดย มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนใน และการท ากิจกรรม
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป  

เพื่อเป็นการขยายผลการด าเนินงานสู่การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างเป็น

ระบบ โดยส่งเสริมให้โรงเรียน สามารถน าความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับ

การด าเนินกิจการของโรงเรียนทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน ได้เข้าร่วม

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  โครงการ

หลักคือโครงการห้องเรียนสีเขียว  โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่  โครงการธนาคารขยะ   โครงการ 

ECHO SCHOOL  ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ ความรู้กับนักเรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มี

ความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า 

การจัดการขยะมูลฝอย   การจัดการสิ่งแวดล้อม  การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อน  ลดใช้

พลังงานการ  จัดการด้านพลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด จงึได้มแีนวทางยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว 

เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงานด้วยความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันให้โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมตอ่ไป  

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสมในชวีิตประจ าวัน จัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรท้องถิ่น  วิชาแม่ฮ่องสอนศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี

ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น  ร่วมสืบสานประเพณีในท้องถิ่น อาทิ 

ประเพณี ออกหว่า ประเพณีลอยกระทง และร่วมกิจกรรมในชุมชน จัดมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีห้อง

ศูนย์วัฒนธรรมในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและใช้เป็นเรื่องเรียนรู้ ท าให้นักเรียนพัฒนาตนอยู่

เสมอ ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหน้ักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นเสมอ    

โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีการประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์ EQ ทุกปีการศึกษา นักเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีการจัดกิจกรรมการ

ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการด้วยตนเอง   จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย                

จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ส าหรับนักเรียนที่พักนอนในโรงเรียน   เปิดบริการคลินิกสุขภาพ   

การอบรม และประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้กี่ยวกับสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมรณงค์ควบคุมและป้องกันโรค

โควิค  19 ให้ความรู้ผ่านทางเพจของโรงเรียน และ จัดกิจกรรม Big  cleaning Day   ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์

ยุงลาย  จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง  จัดกิจกรรม อย. น้อย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และกีฬาระหว่างโรงเรียน ได้แก่กีฬาสี  กีฬาสามัญสามหมอกเกมส์   

ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในระดับต่าง ๆ  จัดกิจกรรมตามโครงการห้องเรียน

สีขาว จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับช้ัน นักเรียนจึงสามารถรักษา

อารมณแ์ละสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ   
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นอกจากนั้น โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และศิลปะอย่างทั่วถึง 

และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเข้าห้องสมุด เล่นดนตรี/ร้องเพลงในช่วงเวลาพักเที่ยงในโรงอาหาร ใน

วาระงาน ต่าง ๆ   และท ากิจกรรมในชุมนุมต่าง ๆ  ที่นักเรียนสนใจ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น

ระบบและมีคัดกรองพฤติกรรมเด็ก  (SDQ) การประเมินความเครียด และวัดโรคซึมเศร้า  นักเรียนจึงรู้และ

มีวธิีการป้องกันตนเองจากการล่อลวงข่มเหง รังแก การจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ

ตนตามระเบียบโรงเรียน ป้องกันตนเองจากสารเสพติด การเรียนรู้ทักษะปฏิเสธอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม เป็นผูร้ักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  โรงเรียนยัง

ได้รับความร่วมมือจากทาง สภ.ขุนยวมได้จัดท าโครงการหนึ่งต ารวจ หนึ่งโรงเรียน เพื่อประสานความ

ร่วมมือกับทางเจา้หนา้ที่ต ารวจในการจัดกิจกรรมป้องปรามพฤติกรรมของนักเรียนจัดกิจกรรมการรณรงค์

เยาวชนขับขี่ปลอดภัย และป้องกันอุบัติภัย และก าหนดนโยบายการสวมหมาวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  

ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมมือกับผู้ประกอบการขับรถ รับ-ส่งนักเรียน กวดขัน

มาตรฐานรถรับ-ส่งนักเรียนให้ปฏิบัติตาม  พรบ. รถ รับ – ส่ง  นักเรียนเพื่อความปลอดภัย จัดกิจกรรม

ความสัมพันธ์พี่นอ้งของคณะกรรมการนักเรียน ท าให้นักเรียนอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องนักเรียนปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของโรงเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข   

 

2. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอา่นในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รู้จักการ

วางแผนสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดตีามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ

วิพากษ์ได้อย่างสรา้งสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

สืบค้นข้อมูลหรอืแสวงหาความรูจ้ากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะ

ได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนมี

พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง  นักเรียน

เรียนต่อในระดับช้ันที่สูงขึน้และเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง  

  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด กล่าวคือนักเรียนมี

ความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความ

ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มี

ทัศนคตทิี่ดตี่ออาชีพสุจรติ รวมถึงมคีวามเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย นักเรียนรู้

และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รัก
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การออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างนอ้ยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม 

ของโรงเรียนของสังคม ทั้งนี ้มผีลการด าเนนิงานเชงิประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

1.1.1 นักเรียน 

มีความ สามารถ

ในการอ่าน  การ

เขียน การ

สื่อสาร และการ

คิดค านวณได้

ตามเกณฑข์อง

แตร่ะดับช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงนักเรียนทีม่ีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ( อ้างอิงจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสระการเรียนรูภ้าษาไทย ) 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 17 65 68 15 10 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 30 41 48 43 9 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 7 35 33 80 25 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 42 64 25 27 37 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 11 57 63 16 16 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 7 56 57 16 4 140 

รวม 114 318 294 197 101 1024 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นดังนี้ 
 

 

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนเหมาะสม

ตามระดับช้ันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ควรมี

การเสริมทักษะดังกล่าวใหม้ากขึ้น 
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ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

  
ตาราง   แสดงนกัเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ าแนก

ตามระดับคุณภาพ    เป็นดังนี้ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 20 70 69 15 10 184 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 31 46 53 43 9 182 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 8 53 37 80 25 203 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 42 83 73 33 47 278 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 11 80 99 26 16 232 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 12 83 59 16 4 174 

รวม 124 415 390 213 111 1253 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

 

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  เหมาะสมตาม

ระดับช้ันอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ควรมีการเสริม

ทักษะดังกล่าวใหม้ากขึ้น 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ปีการศึกษา 2562                                                                หนา้ 24 

โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

ตาราง แสดงนักเรียนที่มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 26 29 32 82 23 192 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 28 26 53 50 25 182 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 51 37 49 47 19 203 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 31 43 62 45 42 223 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 31 44 46 69 10 200 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 6 20 79 61 0 166 

รวม 173 199 321 354 119 1166 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้ 
 

 
 

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เหมาะสม

ตามระดับช้ันอยู่ในระดับปานกลาง  อย่างไรก็ตามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควรมี

การเสริมทักษะดังกล่าวใหม้ากขึ้น 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง แสดงนักเรียนที่มคีวามสามารถในการคิดค านวณ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 จ าแนก

ตามระดับคุณภาพ   เป็นดังนี ้

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 30 48 44 28 25 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 28 31 46 39 27 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 41 26 44 55 14 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 17 39 63 52 24 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 32 46 42 24 19 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 53 26 29 32 0 140 

รวม 201 216 268 230 109 1024 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ าแนก

ตามระดับคุณภาพ ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็น

ดังนี ้         

 

      จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

เหมาะสมตามระดับช้ันอยู่ในระดับดี   อย่างไรก็ตามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควร

มีการเสริมทักษะดังกล่าวใหม้ากขึ้น 

 

1.1.2  นักเรียน

มีความ 

สามารถในด้าน

การคิด

วิเคราะห์  คิด

วิจารณ- ญาณ

อภปิราย 

แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  

แก้ปัญหาและ

น าไป

ประยุกต์ใชใ้น

สถานการณ์

ต่างๆ  อย่าง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนที่มีมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะหค์ิดวิจารณญาณ   

 (ประเมินโดยใช้เครื่องมอืวัดและประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนทักษะการคิดขั้นสูง / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์)   จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 46 86 99 74 45 350 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 44 95 115 106 2 362 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 17 36 68 144 0 265 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 9 29 41 49 18 146 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 41 51 47 56 19 214 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 59 36 46 38 0 179 

รวม 216 333 416 467 84 1516 

 

ร้อยละของแสดงจ านวนนักเรียนที่มีมีความสามารถในด้านการคิดวเิคราะห ์                     

คิดวิจารณญาณ (ประเมินโดยใช้เครื่องมอืวัดและประเมินความสามารถและทักษะตาม

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทักษะการคิดขัน้สูง / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม

ระดับช้ันอยู่ในระดับปานกลาง   อย่างไรก็ตามนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควรมีการ

เสริมทักษะดังกล่าวใหม้ากขึ้น 

ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนที่มมีีความสามารถในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  (ประเมินตามสภาพจริงจากข้อมูล

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์) จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 6 37 74 41 17 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 13 31 54 42 31 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 15 28 47 67 23 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 25 55 95 18 2 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 14 64 39 42 4 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 5 39 70 26 0 140 

รวม 78 254 379 236 77 1024 

 ร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและ

น าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ตา่งๆอย่างเหมาะสมของนักเรียนโรงเรยีนขุนยวมวิทยา  

 ปีการศึกษา 2562 

 
 

จากแผนภูมิพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณต์่างๆ  อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดี 

 

1.1.3 นักเรียนมี

ความ สามารถ

ในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย 

และมีประสิทธิ 

ภาพ 

 

ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนที่มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ประเมินตามสภาพจรงิจากข้อมูลการเข้าใช้สารสนเทศต่างๆ ของนักเรียน / 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาการค านวณ ) จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 118 122 70 30 10 350 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 42 78 44 11 16 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 8 61 46 57 8 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 37 64 100 80 51 332 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 58 173 23 10 11 275 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 79 60 0 0 1 140 

รวม 342 558 283 188 97 1468 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

             ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

         

     จากแผนภูมพิบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

1.1.4 นักเรียนมี

ความ ก้าวหน้า

จากพืน้ฐานเดิม

ในแต่ละปีใน

ด้านความรู้

ความเข้าใจ

และทักษะ

ต่างๆตาม

หลักสูตรอย่าง

เป็นรูปธรรม

และต่อเนื่อง 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึน้ไป  

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6     

ปีการศึกษา  2561 – 2562 
 

ปี

การศึกษา 
ภาษาไทย 

คณิต 

ศาสตร์ 

วทิยา 

ศาสตร์ 

สังคม

ศกึษา

ฯ 

สุขศึกษา

ฯ 
ศลิปะ กอท. 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

2561 40.86 26.06 32.97 55.27 91.85 54.44 59.4 30.31 

2562 42.37 35.64 41.59 58.77 81.71 47.87 58.06 33.06 

 

ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึน้ไประดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  

ปีการศึกษา 2561-2562 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที 1 – 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยเกรด 3 ขึน้

ไปสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ต่ ากว่าปีการศึกษาที่

ผา่นมา 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรยีนตาม

หลักสูตรโรงเรียนเพียง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 

 

1.1.5 ค่าเฉลี่ย

ผลการทดสอบ

ระดับชาติของ

นักเรียนมีการ

พัฒนาสูงขึน้ 

หรอืคุณภาพ

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

สอนเสริมและติว O-NET กิจกรรมสอนเสริม Pre O-Net  จัดประชุมกลุ่มสาระ วิเคราะห์

ผลการสอบ O-NET และ  น าผลการวิเคราะห์วางแผนเพื่อจัดท าโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึน้ 

ตาราง  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562 

 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย

จังหวดั 

คะแนน

เฉลี่ยสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ประเทศ 

ภาษาไทย 57.35 51.8 55.91 55.14 

ภาษาอังกฤษ 30.1 29.13 32.98 33.25 

คณิตศาสตร์ 25.42 23.13 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร์ 29.84 28.76 30.22 30.07 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2562 

 
 

       จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติวิชาภาษาไทย

ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 

ตาราง  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6  ปีการศกึษา 2562 
 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย

จังหวัด 

คะแนน

เฉลี่ยสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

ภาษาไทย 36.22 37.9 43.02 42.21 

สังคมศึกษา ฯ 34.35 34.71 36.1 35.7 

ภาษาอังกฤษ 24.41 24.19 28.97 29.2 

คณิตศาสตร์ 20.09 19.91 25.62 25.41 

วิทยาศาสตร์ 26.48 26.79 29.4 29.2 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2562 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ปีการศึกษา 2562                                                                หนา้ 32 

โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  6  ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควร

วางแผนที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติให้สูงขึ้น โดยให้ มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม 8 

กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมตา่ง ๆ 

1.1.6  นักเรียน

มีความรู้ ทักษะ 

และเจตคติที่ดี 

พร้อมที่จะ

ศกึษาต่อใน

ระดับช้ันที่

สูงขึ้นหรอืมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพ

เหมาะสมกับ

ช่วงวัย 

 

ตาราง แสดงผลการผา่นการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อและไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6  
 

สถาบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 98 70.00 

มหาวิทยาลัยเอกชน 13 9.29 

สถาบันอาชีวศกึษา 5 3.57 

สถาบันผูช่้วยทางการพยาบาล 5 3.57 

ประกอบอาชีพ 19 13.57 

รวม 140 100 

**ข้อมูล ณ วันที่ 2 มนีาคม 2563 

 

ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา256 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ต่อ 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

ในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่น ๆ  

 
   

จากแผนภูมิ พบว่า รอ้ยละของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่

ผา่นการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษาและสถาบันอื่น ๆ จากข้อมูล ณ วันที่ 2 

มีนาคม 2563 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 140 คน ปรากฏว่า กลุ่มสถาบันที่

นักเรียนผ่านการคัดเลือกมากที่สุด คอื กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ร้อยละ 70.00  

กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของเอกชน  ร้อยละ 9.29 กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา ร้อยละ 

3.57 สถาบันผู้ช่วยพยาบาล  ร้อยละ 3.57 และเลือกประกอบอาชีพ  ร้อยละ 13.57 มี

นักเรียนยังไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้และ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ยังต้องมีการตัดสินใจและยืนยันการศึกษาต่อ หรือบาง

คนยังต้องการยื่นสมัครแอดมินช่ัน เพื่อใหไ้ด้ศึกษาต่อในสาขาที่มีความต้องการมากที่สุด 

ดังนั้นการสรุปการศึกษาต่อของนักเรียนจะสิ้นสุดหลังจากการแอดมินช่ันและเคลียริ่ง

เฮ้าส ์ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.8 

ผลสัมฤทธิ์และ

พัฒนาการ

ทางการเรียน

วิชา

ภาษาตา่งประเท

ศ  

(ภาษาองักฤษ-

ภาษาจีน-

ภาษาญี่ปุน่) 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน  

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 19 23 28 82 23 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 27 19 50 50 25 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 47 34 36 44 19 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 21 32 48 55 39 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 21 32 39 61 10 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 24 29 50 37 0 140 

รวม 159 169 251 329 116 1024 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษได้เหมาะสม 

ตามระดับช้ัน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ปีการศึกษา 2562                                                                หนา้ 35 

โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากแผนภูมพิบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

อย่างเหมาะสม ตามระดับช้ันอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจนีของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4– 6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที ่1 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 6 6 0 1 4 17 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 3 2 6 4 1 16 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 1 2 4 6 0 13 

รวม 10 10 10 11 5 46 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาภาษาจนีได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 –6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

 

 

จากแผนภูมพิบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีน อย่าง

เหมาะสม ตามระดับช้ันอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

ตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาญี่ปุ่นของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 – 6 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยยีม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 5 2 2 2 2 13 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 9 3 5 0 0 17 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 0 2 3 2 0 7 

รวม 14 7 10 4 2 37 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นได้เหมาะสม 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 
ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามระดับช้ัน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 –6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

 

จากแผนภูมพิบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาจีน อย่าง

เหมาะสม ตามระดับช้ันอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีน 
 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.2.1 

นักเรียนมี

การมี

คุณลักษณะ

และค่านิยม

ที่ดตีามที่

โรงเรียน

ก าหนดโดย

ไม่ขัดกับ

กฎหมาย 

1.นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม”  

2. ส่งเสริมกิจกรรมทางทางศาสนาของศาสนาที่ตนนับถือ และใหน้ักเรียนประพฤติด้าน

คุณธรรมไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม  

ตาราง นักเรียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จติสังคมและจติส านึก

ตามที่โรงเรียนก าหนด ฯ จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี ้

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม

และจติส านกึตามที่โรงเรียนก าหนด ฯ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 44 61 39 24 7 175 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

และ

วัฒนธรรม

อันดีของ

สังคมของ

สังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 31 84 47 0 9 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 87 33 13 20 27 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 68 52 51 22 2 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 49 86 25 2 1 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 68 34 22 15 1 140 

รวม 347 350 197 83 47 1024 

ร้อยละของนักเรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสังคม ฯ  

 

     จากแผนภูมิพบว่าร้อยละร้อย นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม จติสังคม และจติส านึกตามหนา้ที่ โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

     3.ส่งเสริมให้นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม นักเรียนรักษาอารมณแ์ละสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ จากกิจกรรม

ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นส่งผลท าให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุข 

นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจเรื่องความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียนของสังคม 

นักเรียนได้รับการปกป้องและ ดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งจากโรงเรียนและ

หนว่ยงานตา่ง ๆ 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัยและการเกิด

อุบัติเหตุ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 83 73 19 0 0 175 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 80 84 7 0 0 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 127 44 9 0 0 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 121 72 2 0 0 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 87 69 7 0 0 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 103 35 2 0 0 140 

รวม 601 377 46 0 0 1024 
  
กราฟ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัยและ

การเกิดอุบัติเหตุ  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2562   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
      

จากแผนภูมิพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตามกฎจราจรการสวม 

หมวกนิรภัยและการเกิดอุบัติเหตุ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 73.57 อยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 49.12 อยู่ในระดับดีเลิศ และร้อยละ 5.00 อยู่ในระดับด ี 

1.2.2 

นักเรียนมี

ความภูมิใจ

ในท้องถิ่น

และความ

เป็นไทย 

 
 
 

1. นักเรียนมีความภมูิในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2. มีสว่นร่วมในประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น และนักเรียนแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวติประจ าวัน 

3. มแีหล่งเรียนรู้และใช้เป็นแหลง่ศึกษา ของนักเรียนและจากหนว่ยงานอื่น  

ตาราง แสดงรอ้ยละของจ านวนนักเรียนมคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า

เกี่ยวกับภูมปิัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติประจ าวัน  

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 83 73 19 0 0 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 80 84 7 0 0 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 127 44 9 0 0 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 121 72 2 0 0 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 87 69 7 0 0 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 103 35 2 0 0 140 

รวม 601 377 46 0 0 1024 

ร้อยละของนักเรียนทีมีความภาคภูมใิจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชวีิตประจ าวัน 

 
     

 

 จากแผนภูมิพบว่าร้อยละร้อย นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า

เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน       ร้อยละ 

100.00 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ 14.29 อยู่ในระดับดีเลิศ  

1.2.3  

นักเรียน

ยอมรับที่จะ

อยู่ร่วมกัน

บนความ

แตกต่าง

1. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข ภายใต้การยอมรับฟังเหตุผล ความ

คิดเห็นของผูอ้ื่นเสมอ จนท าใหก้ิจกรรมต่าง ๆ  ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  

2. นักเรียนประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ EQ ของตนเอง อยู่ในระดับปกติ  ขึน้ไป 

3. นักเรียนมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดกีับผูอ้ื่นอยู่เสมอ 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

และ

หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 78 46 42 6 3 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 38 67 47 16 3 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 48 45 65 12 10 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 56 64 54 12 9 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 61 68 21 8 5 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 45 39 42 9 5 140 

รวม 326 329 271 63 35 1024 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

 

 จากแผนภูมิพบว่านักเรียนส่วนใหญ่รู้จักการยอมรับเหตุความคดิเหตุของผูอ้ื่นและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับอื่นได้อย่างมคีวามสุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4. นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองและมีสุขภาพจิตที่ดี 

5. นักเรียนส่วนใหญ่มผีลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความเครียด และ

วัดโรคซึมเศร้า  อยู่ในระดับปกติขึน้ไป 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนที่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ ดังนี้ 

ระดับชั้น ผลการประเมิน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 76 51 42 6 0 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 41 67 47 16 0 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 48 59 65 8 0 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 59 70 54 12 0 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 61 68 26 8 0 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 45 39 47 9 0 140 

รวม 330 354 281 59 0 1024 

 

ร้อยละของนักเรียนที่รักษาอารมณ์และสุขภาพจติให้ดีอยู่เสมอ 

 
     จากแผนภูมพิบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถควบคุมอารมณ์และสุขภาพจิตได้ดี  อยู่ใน

ระดับดีขึน้ไป  

 

1.2.4  

นักเรียนมสีุข

ภาวะทาง

ร่างกายและ

ลักษณะจติ

สังคม 

 

 

1. นักเรียนมีสุขนสิัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วย 

2.  นักเรียนรูจ้ักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 

3. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. นักเรียนทุกคนได้รว่มกิจกรรมทางพลศกึษา 

5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด   

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศกึษาและพลศึกษาสูงขึน้ 

ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนทีม่ีวธิีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง (ประเมินจาก
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6)  

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 92 56 24 0 3 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 121 18 14 1 17 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 68 75 8 12 17 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 143 25 24 1 2 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 113 26 12 4 8 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 17 35 48 35 5 140 

รวม 554 235 130 53 52 1024 
 

ร้อยละของผลการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ปีการศกึษา 2562 

 
 

 

 

จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เหมาะสม

ตามระดับช้ันอยู่ในระดับดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1-6  ควรเล่นกีฬา

และรักการออกก าลังกาย ให้สม่ าเสมอ  

1.2.5 

นักเรียนมี

คุณลักษณะ

อนุรักษ์

             โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

แนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดย

ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น และได้
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

ทรัพยากรธ

รรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินโครงการสิงแวดล้อม  ส่ง เสริม ให้ความรู้ กับนัก เรียนในด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้านพลังงาน

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด  มีการนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ  น าผลการนิเทศมา

ปรับปรุงพัฒนา 

        โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ให้การให้หลอด LED จ านวน 

1.000  หลอดให้ท าการติดตั้งและเปลี่ยน ให้ทาใช้หลอด LED  แทนหลอดเดิมที่ใช้มานาน

แล้ว ส่งผลใหค้่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนลดลงจากเดิม 

ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนทีม่ีมีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6)  

ระดับชั้น 

ผลการประเมิน 

ยอดเยียม ดีเลิศ ด ี
ปาน

กลาง 
ก าลังพัฒนา รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 95 52 28 0 0 175 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 101 41 29 0 0 171 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 100 70 10 0 0 180 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 120 40 35 0 0 195 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 113 38 12 0 0 163 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 111 21 8 0 0 140 

รวม 640 262 122 0 0 1024 

ร้อยละของนักเรียนที่มคีุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6) 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 
จากแผนภูมิ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  เหมาะสมตามระดับช้ันอยู่ในระดับดีขึ้นไป  อย่างไรก็ตามโรงเรียนควรส่งเสริม 

ให้ความรู้กับนักเรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ

ร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างตอ่เนื่อง 

 

1.2.6 มี

คุณลักษณะ

อนุรักษ์และ

สืบทอด

วัฒนธรรม

ประเพณี  

และภูมิ

ปัญญา

ท้องถิ่น 

โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนให้มทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่นได้ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันครู วันเด็ก วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่  ฯลฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น  

จุดเด่น 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู   สมาคมศิษย์เก่าฯ   และมีการ

วางแผนที่จะด าเนนิการเพื่อพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้สูงขึ้น โดย

มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง จัดท าสารสนเทศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตั้งเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการ

ต่างๆที่กระตุ้นใหน้ักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง 

ท าใหเ้กิดบรรยากาศรักการอ่าน การเขียนในโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริม ให้ความรูก้ับนักเรียนในด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การใช้

ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้านพลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และ

ปลูกฝังจติส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 

และระดับประเทศ  

นักเรียนมกีิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลท า

ให้กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  การจัดกิจกรรมตามโครงการที่หลากหลาย ช่วยฝึกฝนให้นักเรียน

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง  รักการออกก าลังกาย  ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  ซึ่งผลการคัดกรอง

พฤติกรรมเด็ก(SDQ) การประเมินความเครียด และวัดโรคซึมเศร้า  อยู่ในระดับปกติ  นักเรียนสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

หลาย ๆส่วนเป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับความรู้เป็นผลท าให้นักเรียน

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกับทางหมู่บ้าน ชุมชน แล ะ

หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การประสานงานของความร่วมมือเป็นไปอย่างดี และรวดเร็วท าให้ได้รับข่าวสาร

อย่างทั่วถึง  และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรเพิ่มการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้พร้อมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อน

มากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันมีสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงต่อ

การถูกล่อลวงได้งา่ย 

๒. โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติให้สูงขึ้น โดย มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่าง

ต่อเนื่อง และโรงเรียนใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรยีน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
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 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) รวมถึงการใช้กระบวนการฟังเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) 

เพื่อระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกัน จากนั้นน าผลการวิเคราะห์จากการท า SWOT Analysis 

(วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตลอดจนความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มาก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แล้วน าวิสัยทัศน์ที่ ได้จากการประชุมระดมสมองเสนอต่อ

คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้วิสัยทัศน์   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย

จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ( โครงการ  กพด. ) แผนการศึกษาชาติ  กลยุทธ์ของ

โรงเรียน  สพม.34 และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยโรงเรียนได้จัดท าแผนงาน

โครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน คอื กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่ม

บริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ในการจัดท าหลักสูตรจัดท าโดยการระดมความคิดร่วมกันและได้รับ ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการโรงเรียน ภาคี 4 ฝา่ย ครู บุคลากร นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน   

ด้านการพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ และทักษะมาตรฐานต าแหน่ง  โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่มี

ความถูกต้องครบถ้วน  ทันสมัย  มาบริหารจัดการและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยมีการสรุป

สารสนเทศประจ าปี มีการรายงานสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เนต เช่น ระบบDMC การจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้โดยโรงเรียนดูแลรักษาความ

สะอาดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  ปรับซ่อมสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนทั้ง

ระบบประปาและระบบไฟฟ้าอยู่สม่ าเสมอ   

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน

การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายเครือขา่ยเข้ามามีสว่นร่วมให้ความรว่มมอืในการรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน  สรุปผลการด าเนินงานโดยมีการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง   ชุมชน  และ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสามารถ

ก าหนดวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีความเป็นไปได้ วางแผนการด าเนินงานตามโครงสร้างการ

บริหารงานของโรงเรียน น าองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ วางแผนในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน  ได้แก่ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การ

ประชุมกลุ่มงาน การนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วม
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อบรม ประชุมสัมมนา มีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคล รายงานผลการ

ด าเนนิงานกิจกรรมงาน/โครงการตา่ง ๆ   

   ผู้บริหารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เช่น จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้

ร่วมมือกับชุมชน มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้บริหารรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกฝ่าย มีความปรารถนาต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวติต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มีความเสียสละ และ

อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

   ผู้บริหารมีความรู้เรื่องหลักสูตรโรงเรียนขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการน าหลักสูตรไป

ใช้ในการจัดการศกึษาโดยใช้การบริหารระบบบุคคลการบริหารงานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป และ

มีความสามารถในการก ากับติดตาม นิเทศ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคคลากรปฏิบัติการสอน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารตามแนวทางของการปฏิรูประบบราชการ 

สามารถสร้างความเข้าใจให้ครู และบุคคลากรปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และน าหลักการบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์มาใช้บริหารโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 

 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 8 ประการ ได้แก่   1) ก าหนด

มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  3) 

จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   4) จัดท าแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา    5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   6) ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานของโรงเรียน  7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน    8 )  โ ร ง เ รี ย น

ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง  โดยโรงเรียนจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร 

น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานของโรงเรียน โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปี

การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
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จากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีการบริหารและการจัดการ

อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี   เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม

สมอง  การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน วิเคราะห์ผล

การประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา  วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานของโรงเรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผล

การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ

ด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา   นอกจากนี้มี

การจัดประชุมคณะครูเดือนละ 1 ครั้ง ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง   ผู้ปกครองเครือข่าย   2  ครั้ง   

คณะกรรมการโรงเรียนภาคเรียนละ  4   ครั้ง  ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของโรงเรียนในปี

การศึกษาที่ผ่านมา  จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน  

ผูป้กครอง  คณะกรรมการของโรงเรียน  ในการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน 

 2.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ

โรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา

นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี

กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นนักเรียนให้ใฝเ่รียนรู้ 

 2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผดิชอบ 

 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

 2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ

บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศกึษา 

 2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล

ให้โรงเรียนมีสื่อ และแหลง่เรียนรูท้ี่มคีุณภาพ 
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 2.8 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการบริ หาร 

ผูป้กครอง ชุมชนมคีวามพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน  

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. พัฒนาวิชาการที่

เน้นนักเรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย ทุก

คน และด าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ 

และหลักสูตรโรงเรียน ดังนี้ 

 1.1 มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระ 

        1.2 ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรูใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการ

เรียนการสอน 

         1.3 นักเรียนเข้าร่วมการแขง่ขันวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 

         1.4 โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง

ระดับประเทศขึ้นไป ดังนี้  

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของ

นักเรียน 

ที่มคีะแนนสูงกว่า

ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 175 57.35 13.39 40.19 177/66.86 

ภาษาอังกฤษ 175 30.10 8.79 21.09 71/40.57 

คณิตศาสตร์ 175 25.42 11.10 17.81 99/56.57 

วิทยาศาสตร์ 175 29.84 8.21 20.91 155/88.57 

 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของ

นักเรียน 

ที่มคีะแนนสูงกว่า

ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 138 36.22 12.89 25.59 51/36.96 

สังคมศึกษา ฯ 138 34.35 7.68 24.27 25/15.12 
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ภาษาองักฤษ 138 24.41 9.18 17.24 20/14.19 

คณิตศาสตร ์ 138 20.09 12.55 14.19 16/11.59 

วิทยาศาสตร ์ 138 26.48 9.06 18.71 44/31.88 
 

2. พัฒนาครูและบุคลากร

ให้มคีวามเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพมคีวามรู้ 

ความสามารถ และทักษะ

มาตรฐานต าแหน่ง 

 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

3.การจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่

ดีและกระตุ้นให้นักเรียน

ใฝ่ เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย 

 

 

ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 1,024 คน 

ยอดเยี่ยม =594 คน ดีเลิศ  =273 คน  ดี=140 คน  ปานกลาง=16 คน 

4. โรงเรียนก ากับติดตาม

และประเมินผลการ

บริหารและการจัด

การศกึษาอย่างเหมาะสม 

ชัดเจน และเปิดโอกาส ให้

ผูเ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วม 

 

ความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

1.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี 

2.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านการบริหารงานงบประมาณของ

โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี 

3.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับดี 
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4.ผูป้กครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศกึษาด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนโดยรวม

อยู่ในระดับดีเลิศ 

5.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ 

3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใชเ้ทคนิคการประชุมที่หลากหลาย

วิธี เช่น การประชุมแบบมีสว่นร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ

ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล 

เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง

เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเลิศ และคณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนมคีวามพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 

 1. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง หรอืผูม้ีส่วนได้ สว่นเสีย ได้มีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ

จัดการศึกษา   มีสว่นร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศกึษา เพื่อพัฒนานักเรียน และการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศกึษา 

2. โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา  และการ

ประกันคุณภาพของโรงเรียนให้มคีวามเข้มแข็งมีสว่นร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัดการศกึษา  และการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่ งานหลักสูตรโรงเรียนมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
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หลักสูตรโรงเรียนพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล และหลักสูตร

ท้องถิ่น มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ทุกระดับช้ัน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วน

คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์

นักเรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวาง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

อย่างตอ่เนื่อง ให้ขอ้มูลย้อนกลับไปยังนักเรียน มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์

และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครู

จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เชน่ จัดการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยเพื่ อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินนักเรียนมาท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่

หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

อย่างต่อเนื่อง   ส าหรับหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือ

ปฏิบัติจริงและใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงาน  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นการลงมอืปฏิบัติจริง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูล การสรุปอภิปรายผล 

และน าเสนอเผยแพร่ผลงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ

นักเรียน และชุมชน โดยการน าเสนอให้ความรู้กับชุมชนในรูปแบบสื่อ วีดิทัศน์ และร่วมกับชุมชนในการ

เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมออกหว่า กิจกรรมแห่เทียนยี่เป็ง เป็นต้น  ส่งเสริมให้ครู

ทุกท่านน านักเรียนเข้าศกึษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และในชุมชน  มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูทุก

กลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ให้นักเรียนและครูได้ใช้

เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานตามกระบวนการวิจัย 

2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ทักษะ

กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล

เป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

ความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริม
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นักเรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยี และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน         

แต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ส าหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562 
นางสาวณัฐชา พันธ์ุกาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจ าปี

การศึกษา 2563  สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯรับนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์    นางสาวอัญชลี ไกรเกริกเกียรต ิ

นักเรียนช้ัน ม. 4/1   ได้รับการคัดเลอืกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562   และนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ ณ 

โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม "งานช่าง สรา้งอาชพี " ระดับชัน้ ม. 1-3   

ร้อยละของผลการประเมินนักเรียนได้เรยีนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยาปีการศึกษา 2562 

 

        จากแผนภูมพิบว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้เรยีนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  

อยู่ในระดับดี ขึน้ไป 

3. จุดเด่น 

ครูมีความรู้ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และตระหนักในบทบาทของการศึกษา  จัด

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห ์

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทโรงเรียน พัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ  จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียน
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และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มี

ประสบการณ์ให้ความรู้กับนักเรียน  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

นักเรียนเป็นส าคัญ  มกีารแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากรระหว่างกันในการให้ความรูก้ับนักเรียนและชุมชน 

4. จุดควรพัฒนา 

ควรใหค้ณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 

รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม

และต่อเนื่อง   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ นักเรียนรู้จัก

ประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ  

ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของนักเรยีน ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของนักเรยีน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   

      1.1.1) ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร

และการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

      1.1.2) ความ สามารถในด้านการคิดวิเคราะห ์ คิด

วิจารณ- ญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหา

และน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณต์่างๆ  อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

      1.1.3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

      1.1.4 ความ ก้าวหนา้จากพืน้ฐานเดิมในแตล่ะปีในด้าน

ความรูค้วามเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

      1.1.5) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนมี

การพัฒนาสูงขึ้น หรอืคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

      1.1.6) ความรู้ ทักษะ และเจตคตทิี่ด ีพร้อมที่จะศกึษาต่อ ร้อยละ 70 ระดับ 3  ดี   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 

ในระดับชั้นที่สูงขึน้หรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วง

วัย 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

      1.1.7) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชา

การศกึษาค้นคว้าอิสระ               

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

      1.1.8) ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชา

ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)  

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรยีน ระดับ 4 ดีเลิศ ระดับ 4 ดีเลิศ   

1.2.1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่โรงเรียน

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 4  ดีเลิศ 

  

    1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 4  ดีเลิศ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    1.2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 4  ดีเลิศ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   1.2.4) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจติสังคม ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 4  ดีเลิศ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

1.2.5) มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 4  ดีเลิศ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   1.2.6) มีคุณลักษณะอนุรักษณ์และสบืทอดวัฒนธรรม

ประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 4  ดีเลิศ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับ 4  ดีเลิศ  ระดับ 4  ดีเลิศ 

  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนด

ชัดเจน 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ 

  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของ

โรงเรียน 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น ร้อยละ 80 ระดับ 4  ดีเลิศ   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 

         คุณภาพของนักเรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ   

          ด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ 

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   

            สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

3. การมีสว่นรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรับผดิ

รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มคีุณภาพและได้

มาตรฐาน  

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

4. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศกึษา 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3  ดี 

  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

นักเรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับ 4  ดีเลิศ ระดับ 4  ดีเลิศ 

  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน

ทุกคนมสี่วนรว่ม  

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 4 ดีเลิศ 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรยีน 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ระดับ 3 ดี 

  

    4. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ 3 ดี   

 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

      ผลการประเมินตนเองของโรงเรยีน  อยู่ในระดับ 3 ดีเลิศ 
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จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี 

ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ    

ทั้งนี้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา

และความต้องการพัฒนาตามสภาพของนักเรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชน

ท้องถิ่น จนมผีลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและ

เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ

ตามที่โรงเรียนก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการ

บริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ ในระดับดี   โรงเรียนมีการวางแผน 

ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่

ผา่นมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ

ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่าระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน ดังที่

ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีผลประเมิน

อยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท

โรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา

และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน

มาตรฐานที ่3  
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ส่วนที่ 3  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลอื 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร

พัฒนาของแตล่ะมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

      ● ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคม

ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ   และมีการวางแผนที่จะ

ด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้สูงขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ 

วางแผนการจัดท าโครงการกิจกรรม   8 กลุ่มสาระอย่าง

ต่อเนื่อง จัดท าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังได้เข้าร่วม

โครงการต่างๆที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ เช่น

โครงเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล

ในกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ส าหรับโรงเรียนใน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี ประจ าปี 2561 ท าให้เกิดบรรยากาศรักการอ่าน การ
เขียนในโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนใน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจ

และร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การ

ใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การ

● ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

1. โรงเรียนควรเพิ่มการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 

รวมทั้ งการบ ารุ งรักษาสื่ อ เทคโนโลยี เพื่อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้พร้อมกับการเฝ้าระวัง

พฤติกรรมผู้เรยีนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เพราะปัจจุบันมสีื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง

มากท าให้ผู้เรยีนมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้งา่ย 

 

2. โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา

นัก เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ระดับชาติให้สูงขึ้น โดย มีการวิเคราะห์ วางแผนการ

จัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 

แล ะ โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ ก า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น

งบประมาณในการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ 

3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อ

เตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน การศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21   ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะ

กระบวนการคิด  และเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
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จัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด

ภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้านพลังงานการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึก

การใชท้รัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผล

ใหไ้ด้รับรางวัลดับภาค และระดับประเทศ  

นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งผลท าให้

กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  การจัดกิจกรรมตาม

โครงการที่หลากหลาย ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนตระหนักถึง

การดูแลสุขภาพของตนเอง  รักการออกก าลังกายส่งผลให้

นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ มาตรฐานรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  

ซึ่งผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก(SDQ) นักเรียนสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ

ส่วน เป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้รับความรู้เป็นผลท าให้นักเรียนสามารถสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่าย

กับทางหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การ

ประสานงานของความร่วมมือเป็นไปอย่างดี และรวดเร็ว

ท าให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  และนักเรียนส่วนใหญ่

สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

 

 

● ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

    1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ

บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามบทบาท  

● ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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       2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เชน่ การประชุมแบบมีสว่นร่วม การประชุม ระดมสมอง 

การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝา่ยมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผน 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา     

ความตอ้งการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศกึษาที่มุ่ง 

เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

ของสถานศกึษา มกีารด าเนินการนเิทศ ก ากับ ตดิตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด

การศกึษา และส่งเสริมการใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม

ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา 

  3) โรงเรียนมีการจัดท ารูปเล่มสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

มีการรายงานระบบสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตให้เป็น

ปัจจุบัน 

 4) โรงเรียนเปิดโอกาสใหท้างชุมชนท้องถิ่นมสี่วนรวมใน

การเป็นคณะการด าเนินงานและเสนอแนวทางการปฏิบัติ 

งานได้ก าหนดให้มคีณะกรรมการก ากับติดตามงาน 

2) สรา้งความตระหนักของกลุ่มงาน ฝ่ายงานที่

เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลส่งสารสนเทศ 

3) จัดท าคู่มือบริหารงานวิชาการ  คู่มือบริหารงานด้าน

งบประมาณ  คู่มือบริหารงานด้านการบริหารบุคคล  คู่มือ

บริหารงานด้านกิจการนักเรียน  และคู่มือบริหารงานทั่วไป

ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

      ● ด้านกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นส าคัญ 

1) ครูมีความรู้ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 

และตระหนักในบทบาทของการศึกษา  จัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

2) ครูวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม

ความตอ้งการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรียนรู้  

 ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นส าคัญ 

1) ครูทุกคนควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้นทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้ห้มากขึ้น 

2) ครูควรพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการ

บ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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3) ครูให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง ด้วย

วิธีการและแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

4) ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล   

5) ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  ในท้องถิ่น และเรียนรู้จากปรัชญ์ชาวบ้าน   

6) ครูมีการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน   

จัดการเรยีนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม 

3) ครูควรส่งเสริมใหผู้ป้กครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4) ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรู้จัก

ประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ  

5) ครูควรมีการบันทึก ตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
สาเหตุและน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มากขึ้น 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหชั้ดเจนขึน้ 

2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล

การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 

3. การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรูข้องชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

4. โรงเรียนศึกษาพัฒนาใหน้ักเรียนมคีุณธรรม จรยิธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ด ีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

5. พัฒนาให้ครูเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลหลายรูปแบบ และเน้นกระบวนการแก้ปัญหาจาก

การท าวิจัยในช้ันเรยีนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการน าเอาสิ่งที่เป็นโอกาสและจุดเด่นของโรงเรียนเข้ามาเป็น

แกนในการพัฒนา โดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือ

มาพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี

การวิเคราะหก์ลุ่มนักเรียนให้ชัดเจน เป็นการจัดการเรยีนรู้ตามศักยภาพเพื่อเสริมจุดเด่นทางวิชาการ

ให้สูงขึ้น 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม  

2. การสรา้งขอ้สอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูต้ามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 

3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 

 

-  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศกึษา 2562 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

-  ผลการประเมินสมรรถณะ  

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2561 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศกึษาขึน้พืน้ฐาน 

-  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษาของคณะกรรมการ 

    สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
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ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกระดับชั้น 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1- 6 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

ลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกระดับชั้น 

ที ่
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

จ านวน 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 

ร้อย

ละท่ีมี 

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้ (คน) 

ผล

การ

เรียน 

  
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ขส. 

3.00 

ขึ้นไป 

1 ภาษาไทย 
1429 221 178 216 186 192 149 247 30 10 0 0 

43.04 
100.00 15.47 12.46 15.12 13.02 13.44 10.43 17.28 2.10 0.70 0.00 0.00 

2 คณิตศาสตร์ 
1592 198 126 175 194 227 251 381 37 3 0 0 

31.34 
100.00 12.44 7.91 10.99 12.19 14.26 15.77 23.93 2.32 0.19 0.00 0.00 

3 วทิยาศาสตร์ 
2505 335 250 328 365 460 258 448 61 0 0 0 

36.45 
100.00 13.37 9.98 13.09 14.57 18.36 10.30 17.88 2.44 0.00 0.00 0.00 

4 
สังคมศึกษา  3427 860 444 623 450 482 245 284 35 4 0 0 

56.23 

 
100.00 25.09 12.96 18.18 13.13 14.06 7.15 8.29 1.02 0.12 0.00 0.00 

5 
สุขศึกษา 1760 1021 242 188 95 75 103 21 3 12 0 0 

82.44 
และพละศกึษา 100.00 58.01 13.75 10.68 5.40 4.26 5.85 1.19 0.17 0.68 0.00 0.00 

6 ศลิปะ 
1188 164 176 247 238 196 48 64 27 28 0 0 

49.41 
100.00 13.80 14.81 20.79 20.03 16.50 4.04 5.39 2.27 2.36 0.00 0.00 

7 การงานอาชพีฯ 
1526 462 234 274 163 193 96 85 9 10 0 0 

63.56 
100.00 30.28 15.33 17.96 10.68 12.65 6.29 5.57 0.59 0.66 0.00 0.00 

8 ภาษาต่างประเทศ 
1257 164 105 170 142 187 173 261 17 38 0 0 

34.92 
100.00 13.05 8.35 13.52 11.30 14.88 13.76 20.76 1.35 3.02 0.00 0.00 

รวม 
14684 3425 1755 2181 1944 2012 1323 1791 219 105 0 0 

50.13 
100.00 23.32 11.95 14.85 13.24 13.70 9.01 12.20 1.49 0.72 0.00 0.00 
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ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1- 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ 

จ านวน 
ม.1-6 ภาคเรยีนที่ 2 

ร้อย

ละที่

ม ี

นักเรยีน 
จ านวนนักเรยีนที่มีผลการเรียนรู้ (คน) 

ผล

การ

เรียน 

  4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ขส. 
3.00 

ขึ้นไป 

1 ภาษาไทย 
1500 150 223 253 255 182 109 220 83 25 0 0 

41.73 
100.00 10.00 14.87 16.87 17.00 12.13 7.27 14.67 5.53 1.67 0.00 0.00 

2 คณิตศาสตร์ 
1492 260 133 207 204 195 173 219 94 7 0 0 

40.21 
100.00 17.43 8.91 13.87 13.67 13.07 11.60 14.68 6.30 0.47 0.00 0.00 

3 วทิยาศาสตร์ 
2527 383 402 395 383 329 212 294 121 8 0 0 

48.70 
100.00 15.16 15.91 15.63 15.16 13.02 8.39 11.63 4.79 0.32 0.00 0.00 

4 
สังคมศึกษา 

ศาสนา 

3480 1077 470 585 450 436 125 235 98 4 0 0 
61.26 

100.00 30.95 13.51 16.81 12.93 12.53 3.59 6.75 2.82 0.11 0.00 0.00 

5 สุขศึกษา 
1811 1099 194 174 89 68 32 47 7 101 0 0 

81.00 
100.00 60.68 10.71 9.61 4.91 3.75 1.77 2.60 0.39 5.58 0.00 0.00 

6 ศลิปะ 
1206 126 175 258 227 166 100 105 39 10 0 0 

46.35 
100.00 10.45 14.51 21.39 18.82 13.76 8.29 8.71 3.23 0.83 0.00 0.00 

7 การงานอาชพีฯ 
1557 303 226 291 206 202 99 102 71 57 0 0 

52.67 
100.00 19.46 14.52 18.69 13.23 12.97 6.36 6.55 4.56 3.66 0.00 0.00 

7 ภาษาต่างประเทศ 
1278 181 81 137 144 182 170 281 32 70 0 0 

31.22 
100.00 14.16 6.34 10.72 11.27 14.24 13.30 21.99 2.50 5.48 0.00 0.00 

รวม 
14851 3579 1904 2235 2043 1760 1020 1503 545 282 0 0 

51.97 
100.00 24.10 12.82 15.05 13.76 11.85 6.87 10.12 3.67 1.90 0.00 0.00 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัด

ล่าง 

ภาษาไทย 175 57.35 13.39 40.19 117 / 66.86 

ภาษาอังกฤษ 175 30.1 8.79 21.09 71 / 40.57 

คณิตศาสตร์ 175 25.42 11.10 17.81 99 / 56.57 

วิทยาศาสตร์ 175 29.84 8.21 20.91 155 / 88.57 

 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัด

ล่าง 

ภาษาไทย 138 36.22 12.89 25.59 51 / 36.96 

สังคมศึกษา ฯ 138 34.35 7.68 24.27 25 / 18.12 

ภาษาองักฤษ 138 24.41 9.18 17.24 20 / 14.49 

คณิตศาสตร ์ 138 20.09 12.55 14.19 16 / 11.59 

วิทยาศาสตร ์ 138 26.48 9.06 18.71 44 / 31.88 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 175 175 - - - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 2 171 171 - - - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 3 180 180 - - - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 4 195 175 - - - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 5 163 171 - - - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 6 140 180 - - - 

รวม 1024 1024 - - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - - - 

 

 ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคดิ วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 175 79/45.14 64/36.57 28/16.00 4/2.29 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 2 171 57/33.33 58/33.92 50/29.24 6/3.51 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 3 180 67/37.22 57/31.67 53/29.44 3/1.67 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 4 195 72/36.92 64/32.82 56/28.72 3/1.54 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 5 163 78/47.85 52/31.90 24/14.72 9/5.52 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 6 140 89/63.57 29/20.71 20/14.29 2/1.43 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 1024 442/43.16 324/31.64 231/22.56 27/2.64 

 

 

 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/รอ้ยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 175 175 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 2 171 171 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 3 180 180 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 4 195 195 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 5 163 163 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 6 140 140 - 

รวม 1024 1024 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 

    

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  5  ด้าน  

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 175 173/98.86 2/1.14 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 171 165/96.49 6/3.51 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 180 172/95.56 8/4.44 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 195 194/99.49 1/0.51 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 163 160/98.16 3/1.84 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 140 140/100.00 0/0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 1024 1004/98.5 20/1.95 

  นักเรียน มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา การเลือกใช้และบูรณา

การสื่อหรือเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิด และทัศนะของตนเอง  ร้อยละ 

98.5 

2) ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรยีน

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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ทั้งหมด 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 175 165/94.29 10/5.71 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 171 156/91.23 15/8.77 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 180 150/83.33 30/16.67 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 195 166/85.13 29/14.87 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 163 143/87.73 20/12.27 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 140 140/100 0/0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 1024 920/89.84 104/10.16 

  

  นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีทักษะในการอย่างสร้างสรรค์ 

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ ร้อยละ 89.84 

3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 175 155/88.57 20/11.43 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 171 165/96.49 6/3.51 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 180 150/83.33 30/16.67 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 195 176/90.26 19/9.74 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 163 153/93.87 10/6.13 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 140 140/100 0/0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 1024 939/91.70 85/8.30 

  นักเรียนมีความสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ที่เผชิญได้  ใช้เหตุผลใน

การแก้ปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 91.70 

   4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 175 165/94.29 10/5.71 

มัธยมศึกษาปีที ่2 171 168/98.25 3/1.75 

มัธยมศึกษาปีที ่3 180 155/86.11 25/13.89 

มัธยมศึกษาปีที ่4 195 170/87.18 15/7.69 

มัธยมศึกษาปีที ่5 163 160/98.16 3/1.84 

มัธยมศึกษาปีที ่6 140 140/100 0/0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 1024 958/93.55 56/5.47 

 นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวกและการท างาน มี

ความรับผดิชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม สามารถปรับตัว และเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ ร้อยละ 98.57 

   5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 175 150/85.71 25/14.29 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 171 150/87.72 21/12.28 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 180 161/89.44 19/10.56 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 195 170/87.18 25/12.82 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 163 160/98.16 3/1.84 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 140 140/100 0/0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 1024 1024/100  

 

 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านความรู้ การสื่อสาร 

การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อ้างอิงและวิเคราะห์ แหล่งข้อมูลในการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ ร้อยละ 82.58 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษา 

โรงเรียนขุนยวมวทิยา  ปีการศกึษา  2562 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ประชุมพิจารณารายงานประจ าปี

ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  โดยตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและ

ความสอดคล้องของมาตรฐานการศกึษาในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

 สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ลงวันที่  6  สิงหาคม  2561 
 

ผลการพจิารณา 

 เห็นชอบ รายงานประจ าปีของสถานศกึษา  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

ไม่เห็นชอบ เพราะ ......................................................................................................... 

 

   

       ลงช่ือ 

(นายประเวช  ค าสวัสดิ์) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

วันที ่ 7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 


