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ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงาน ที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการ 
ที่จะสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนา 
การบริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ    

โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
(Self Assessment Report : SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด และ 
การประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ข้อมูลในการ
รายงานการประเมินตนเองครั้งนี้  เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตาม
บริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ ๕ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒  ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ รายการผลการประเมินตนเอง ส่วนที่ ๔ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วน
ที่  ๕ ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่ านมา  
ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ทุกคน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จนส าเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 

                                                                    (นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
                                                                    โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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สำรบัญ 
 
เร่ือง            หน้ำ 

  ค าน า             

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                   

  สารบัญ            

ส่วนที ่ ๑  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร         ๑ 
๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา  
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ....  
๑.๓ การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      * สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 
      * วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
      * จุดเด่น 
      * จุดควรพัฒนา 

   * แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 

ส่วนที ่ ๒  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ         
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป   

๒.๑.๑  สภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
  ๒.๑.๒  ประวัติโรงเรียนโดยยอ่ 

๒.๑.๓ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๒.๑.๔  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน   

     ๒.๑.๕  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  
            อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 

  ๒.๑.๖  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 
๒.๒ ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร         
 ๒.๔ ข้อมูลนักเรียน          

ส่วนที่ ๓  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ       
 ๓.๑ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๓.๑.๑ ระดับคุณภาพ 



 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ง 

  ๓.๑.๒ กระบวนการพัฒนา 
  ๓.๑.๓ ผลการพัฒนา 
  ๓.๑.๔ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
  ๓.๑.๕  จุดเด่น 
  ๓.๑.๖  จุดควรพัฒนา 
  ๓.๑.๗  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 ๓.๒ มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
  ๓.๒.๑ ระดับคุณภาพ 
  ๓.๒.๒ กระบวนการพัฒนา 
  ๓.๒.๓ ผลการพัฒนา 
  ๓.๒.๔ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
  ๓.๒.๕  จุดเด่น 
  ๓.๒.๖  จุดควรพัฒนา 
  ๓.๒.๗  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 ๓.๓ มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ๓.๓.๑ ระดับคุณภาพ 
  ๓.๓.๒ กระบวนการพัฒนา 
  ๓.๓.๓ ผลการพัฒนา 
  ๓.๓.๔ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
  ๓.๓.๕  จุดเด่น 
  ๓.๓.๖  จุดควรพัฒนา 
  ๓.๓.๗  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 

ส่วนที ่ ๔  สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ          
  ๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓       
 ๔.๒ จดุเด่น   
 ๔.๓ จุดควรพัฒนา        
 ๔.๔ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 ๔.๕ ความต้องการและช่วยเหลือ       

ส่วนที ่ ๕  ภำคผนวก           
  ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

            ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

            ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓        
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            ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

            แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

            หลักฐาน เอกสาร อื่นๆ 
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ส่วนที ่๑  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ  

 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ถนนกฤชสุวรรณ บ้านขุนยวม ต าบลขุนยวม อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  
โทรศัพท์ ๐๖๕-๒๙๓๖๓๒๗ 

๒. นายยอดทรัพย์  กันธิยะ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
โทรศัพท์ ๐๖๕-๒๙๓๖๓๒๗ 

๓. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
โทรศัพท์ ๐๖๕-๒๙๓๖๓๒๗ 

 

๑.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  
โรงเรียนขุนยวมวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 

มัธยมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๘ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมาก 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๒ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน / วิสัยทัศน์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตำมมำตรกำรส่งเสริม 
   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๕ ดี 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ีจำก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 
 สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำมศึกษำในภำพรวม 

  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๓ 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวงฯ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๘ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน / วิสัยทัศน์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตำมมำตรกำรส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มำตรฐำนที่ ๒ มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตำมมำตรกำรส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มำตรฐำนที่ ๓ มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๔ 

มำตรฐำนที่ ๔ มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมาก 

ผลคะแนนรวมทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๕ ดี 

 
จุดเด่น 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๑. ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลสุขภาพและการออกก าลัง
กาย  อย่างสม่ าเสมอ  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดโทษของยาเสพติดรู้จักป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งปัญหาทางเพศ ร่าเริงแจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครูและผู้อ่ืน มีความ
มั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์ด้านศิลปะ กีฬา/
นันทนาการ 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความประพฤติเรียบร้อยปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมทั้งทางด้านกายวาจาและใจโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงศ์ตระกูลปฏิบัติ
ตนอยู่ในโอวาทของพ่อแม่รวมทั้งผู้เรียนชอบมาโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ทุกประการมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การฟัง  บันทึกสิ่งที่ได้รับ
จากการอ่าน รู้จักการค้นคว้าด้วยตนเอง และรู้จักการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ตลอดจนชอบซักถามเพ่ือหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการคิด คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผลรู้จักคิดจัดล าดับการสร้างแผนผังความคิด 

๕. สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มีคุณธรรม มีการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสถานศึกษา มีพฤติกรรมเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อม
ตน มีสัมมาคารวะสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนตามหลักกัลยาณมิตร มีสัมมาคารวะ กล้าแสดงออก 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้เรียน ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จากกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ปี ๒๕๕๔  ปี ๒๕๕๕ ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคคลต้นแบบคนดีศรี
แผ่นดิน เป็นแบบอย่างการท าความดีของสังคม มีภาวะผู้น า มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนใน



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๕ 

สังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี ๒๕๕๓ และผู้เรียน
ได้รับเกียรติติบัตรเป็นผู้มีวินัย สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี จากเทศบาลต าบลขุนยวม         ปี 
๒๕๕๗ 

๖. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม สถานศึกษามีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์    
มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสถานศึกษา มีพฤติกรรมเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะสามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนตามหลักกัลยาณมิตร มีสัมมาคารวะ กล้าแสดงออก ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และ สถานศึกษาได้รับรางวัล เกียรตบิัตร ในการส่งผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และ เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนใจเพชรรุ่นที่ ๑๑ เนื่องในวัน 
ออกพรรษาและวันทอดกฐิน จากพระครูปัญญาศิลวัฒน์ เจ้าส านักงานปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ธ) แห่งที่ ๒ วัดป่าบ้านใหม่ ครูนายสินทร์ ช้างบุญ ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร  
ผู้ท าประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๔ ผู้เรียนได้รับ
เกียรตบิัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
ผู้เรียนได้รับเกียรติติบัตรเป็นบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน เป็นแบบอย่างการท าความดีของสังคม มีภาวะ
ผู้น า มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปี ๒๕๕๓ และผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีวินัย สมควรได้รับ
การยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี จากเทศบาลต าบลขุนยวมปี ๒๕๕๗ 

๗. สถานศึกษามีการด าเนินงานในโครงการพิเศษเพ่ือแก้ปัญหาภายใน คือ โครงการปฏิบัติการลด
เมืองร้อนด้วยมือเรามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ าปีที่ ๘ เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้ดูสะอาด
สวยงามเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียน ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีความปลอดภัย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา ร่วมกันดูแลกิจกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการด าเนินงาน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมถือเป็นความท้าทายใน
การรักษาสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยังยืน ควรเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกภาคส่วนทุกองค์กร
ช่วยกันแก้ปัญหา  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
ค้นพบความถนัดและความสนใจเกิดองค์ความรู้และทักษะชีวิตมีการวางแผนในการด าเนินชีวิตสถานศึกษา
สามารถเป็นหน่วยงานหลักและเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ และประชาชนได้และสามารถสร้างแกนน าผู้เรียนและครูในการเป็นต้นแบบการร่วมรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อนช่วยปลูกฝังจิตส านึกในการลดกิจกรรมที่จะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และสถานศึกษาได้รับ
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รางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๘ จาก
สถาบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษามีการด าเนินงานอย่าง

เป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานด าเนินงาน 
มีผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในอาคารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษา      
มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีการ
ด าเนินงานพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ สถานศึกษามีความสามารถ
ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานได้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ไม่มี 
 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในพบว่าศลิษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดระบบบริหารและสาระสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๑. การส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 
๒. การส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
๓. การพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน 
๔. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการท าโครงงานในด้านความคิดของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
๖. การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
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๗. การส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

๘. การส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมและชุมนุมของผู้เรียนให้เด่นชัด 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
การส่งเสริมงานทุกด้านของสถานศึกษาให้พัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน 

 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา ด้านการน าผลการประเมินไปพัฒนาครูและการ

น าไปใช้ในการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
การด าเนินงานพัฒนาประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  ให้มีความสอดคล้องกับ    

การด าเนินการบริหารงาน 
 

โอกำส 
๑. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนได้      

เช่น ศูนย์การเรียนรู้หนองป่าก่อ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน (ทหารญี่ปุ่น) โรงเรียนพุทธเกษตร วัดต่อแพ เป็น
ต้น 

๒. สถานศึกษาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีการคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้า และประปาชนบท 
๓. ชุมชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการ 

จัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
 

อุปสรรค 
๑. สถานศึกษามีผู้เรียนเป็นชนเผ่าหลายชนเผ่า เช่น กะเหรี่ยง ม้ง ไทยใหญ่ ละว้า และชนพ้ืนเมือง 

ซึ่งใช้ภาษาถ่ินและมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
๒. หมู่บ้านและบ้านเรือนของผู้เรียนอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา ไม่สะดวกในการติดต่อกับพ่อแม่

ผู้ปกครอง 
๓. สถานศึกษามีอยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัด 
๔. ผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดท่ีท ากิน มีอัตราการว่างานสูง มีรายได้น้อย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑) เสนอศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และ
สามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 

๒) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และสามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 

๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน อ่าน เขียนสะกดภาษาไทย ได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้พจนานุกรมให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
และเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

๔) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการท าโครงงานในด้านความคิดของผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอและให้ต่อเนื่องยั่งยืนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และให้เกิดความคิดที่หลากหลายเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้กับผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่ม 

๕) สถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้น าข้อมูลของ
สถานศึกษาได้แก่ผลการประเมินคุณภาพของผลการทดสอบระดับชาติ  (National TEST : NT) ผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (Ordinary National Educational Test : O-NET เรื่องการ
อ่าน/การเขียน/การคิด ผลการประเมินภายนอกผลการประเมินอ่ืน ๆ มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้ เรียน  ให้มีการระบบนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ประเด็น การจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการบูรณาการให้ผู้เรียนท าโครงงาน  การเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ สมรรถนะ 

๖) สถานศึกษาควรท าการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “มีคุณธรรม” ที่ผู้เรียน
ได้รับรางวัลมาอย่างมากมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง เช่น วารสารของสถานศึกษา หรือในระบบ
เครือข่ายออนไลน์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้านอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
และสามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

๗) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
ให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกต่อความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามากยิ่ง  ๆ ไป 
และสามารถเป็นแบบอย่างในการเนินงานแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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๘) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม และชุมนุมของผู้เรียนให้เด่นชัด  โดยให้
ผู้เรียนคละชั้นจัดกลุ่มตามความสนใจ ความใกล้ชิด ร่วมกันเสนอโครงการเพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจิต
สาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้เรียน 
 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมงานทุกด้านของสถานศึกษาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป  

เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมประจ าอ าเภอเพียงแห่งเดียว 
 

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ

ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาแล้วน ามาแก้ไขจนสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ให้

มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย เพ่ือเป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน  และสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (good practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ไม่มี 
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๑.๓ กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
      * สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 
      * วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
      * จุดเด่น 
      * จุดควรพัฒนา 

   * แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มำตรฐำน

กำรศึกษำโดยรวม อยู่ในระดับคุณภำพ ......ยอดเยี่ยม...... มีการบริหารงานแบบประสาน  ความร่วมมือ
กันทั้ง ๕ ฝ่าย โดยเน้นการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่ส าคัญที่สุด มีผลการประเมินมาตรฐานแต่ละ
มาตรฐาน ดังนี้ 
           มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการทางด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร พร้อมทั้ งส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด
ค านวณ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ท างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิดร่วมท า ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และลง
มือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังร่วมกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งภาครัฐเอกชน ในการขับเคลื่อนทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โรงเรียนยังได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง ในการเรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณธรรม การส่งเสริมให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกระบวนการทบทวนความรู้ทางวิชากรของผู้เรียนให้คงทน 
และการให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ แสดงออกถึงทักษะทางวิชาการ หรือทักษะอาชีพของผู้เรียน ใน
การเข้ารร่วมการประกวดทักษะทางวิชาการ หรือทักษะอาชีพ ในระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษา กลุ่ม
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และมีโอกาสได้ร่วมประกวดในระดับประเทศ เหตุสภาะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมของประเทศ และสังคมโลก โรงเรียนขุนยวมวิทยายังได้ส่งเสริมการแนะแนว ให้กับผู้เรียนให้วิเคราะห์ 
ค้นหาศักยภาพของตนเอง ที่จะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีความสอดคล้อง และมีเจตคติที่ดีต่อในอนาคตของ
ตนเอง นอกจากการส่งเสริมทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง ด ารงตนอยู่ในวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย   
 โรงเรียนควรเพ่ิมการสนับสนุน จัดหา หรือปรับปรุง บ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนให้
เป็นปัจจุบัน และเพียงพอต่อความต้องการของจ านวนผู้เรียน พร้อมทั้งมาตรการในการป้องกันอันตรายจาก
การเข้าถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนมีความเสี่ยงในการถูกชักชวน หรือล่อลวง ไปในทางที่ไม่
เหมาะสม โรงเรียนมีแผนพัฒนาในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนรักการอ่านและการเขียน ในแต่
ละระดับชั้น 

      มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนม ีเป ้าหมายว ิส ัยท ัศน ์และพ ันธก ิจที ่สถานศ ึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร รับฟังเสียงส่วนใหญ่
ตลอดจนความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  โดยใช้
หลักการบริหารด้วยกระบวนการ P - D - C- A  ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในแผนการปฏิบัติงาน  โดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
น าข้อคิดเห็นที่ได้เพ่ิมเติมมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
น าไปสู่การปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการน าแผนการปฏิบัติงานไปใช้อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียน ให้สวยงาม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
ความสะดวก สะอาด มั่งคงและปลอดภัย ปรับปรุงบริเวณสวนสน เพ่ือเป็นมุมพักผ่อนของนักเรียน
ในช่วงพักกลางวัน หรือเลิกเรียน บริเวณหลังอาคารเรียน ๒๕ ปี อนุสรณ์ ที่มีบรรยากาศร่มรื่น อากาศ
บริสุทธิ์ สดชื่น ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี และจรรโลงใจเกิดสุนทรีย์ภาพทางความคิด ให้กับผู้เรียน
ในเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ      
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง  ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้แจ้ง
ข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทราบเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเอง โดยแจ้งผลการทดสอบ
กลางภาคและผลคะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียน งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแจ้งก าหนดการซ่อมเสริมและ
สอบแก้คะแนน ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ในวันการประชุมผู้ปกครอง การประเมิน
ครูผู้สอน โดยนักเรียน วิจัยในชั้นเรียน การนิเทศภายใน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและ
การน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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ส่วนที ่๒  ข้อมลูพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป   

๒.๑.๑  สภำพพื้นที่ของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รหัสไปรษณีย์ ๕๘๑๔๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๓ ไร่ ๓ งาน ๗๑ ตารางวา 

  ๒.๑.๒  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น เมื่อวันที่  ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการนายประจวบ ค าบุญรัตน์ และครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม มีนายอินสม แสนเฉลียว 
ครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม ท าหน้าที่เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนกระทั่งวันที่ 
๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ นายทองค า เทิดทูนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคน
แรกได้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ปัจจุบัน 
มีนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ  ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที ่๑ และ นายยอดทรัพย์  กันธิยะ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน คน
ที่ ๒ 

๒.๑.๓ ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา มีประชากร

ประมาณ ๒๐,๐๕๒ คน (ข้อมูลปี ๒๕๖๓ จาก : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอขุนยวม  โรงพยาบาลขุนยวม  
โรงเรียนขุนยวม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม อาชีพหลักของชุมชน  คือ อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นสภาพ
ภูมิประเทศเหมาะส าหรับการเพราะปลูกพืช ท าไร ท านา และเป็นอาชีพที่ท าสืบต่อกันมา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีปอยส่างลอง  การแห่จอง
พารา  การฟ้อนรูปสัตว์  ประเพณีแห่ข้าวหย่ากู๊ และภาษาไต 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  อาชีพหลัก  คือ เกษตรกร  
ท าไร่ ท าสวน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  
๑๘,๕๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 
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๒.๑.๔  ตรำสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ ำตัวนักเรียน   
 

ตรำสัญลักษณ์ 

 
 

สีประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 

เขียว – ขาว 
 

ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 

 
ดอกสน 

 
เอกลักษณ์ประจ ำตัวนักเรียน 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
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     ๒.๑.๕  ค ำขวัญ  ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  
               อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธำน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 

 

ค ำขวัญ   
พ่ึงตน เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่อนาคต 

 

ปรัชญำ 
อตฺตนา    โจทยตฺตาน  
จงเตือนตน  ด้วยตนเอง 

 

วิสัยทัศน์   
ภายในปี ๒๕๖๔  นักเรียนมีคุณธรรม สืบสานงานพระราชด าริ ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและมีน้ าใจ 

๒. สืบสานงานอันเนื่องจากพระราชด าริ ตามโครงการ กพด. 

๓. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๔. พัฒนาศักยภาพของครูสู่ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

๕. มีความพร้อมในการพัฒนาวิธีการสอน และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๖. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

 

เป้ำประสงค์ 

๑. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม 

๒. ผู้เรียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม  
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๕. ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๖. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 

๗. โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 
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กลยุทธ์โรงเรียนขุนยวมวทิยำ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม 
๒. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  ปลูกจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 

 
อัตลักษณ์ 

นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เอกลักษณ์ 
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
ปณิธำน 

มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม 
 

จุดเน้นของโรงเรียน 
ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สืบสานงานพระราชด าริ 
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  ๒.๑.๖  แผนผังสถำนที่ของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

น

มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ 
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๒.๒ ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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 ๒.๓ ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ประเภทของบุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า  
ป.ตรี 

ผู้อ ำนวยกำร ๑    ๑ ๑ 

รองผู้อ ำนวยกำร ๒    ๒ ๒ 

ครูประจ ำกำร ๑๘ ๓๓  ๓๕ ๑๖ ๕๑ 

ครูอัตรำจ้ำง ๔ ๒  ๖  ๖ 

นักกำร / พนักงำนขับรถ ๒  ๒   ๒ 

ลูกจ้ำงชั่วครำว ๑ ๒ ๓   ๓ 

พนักงำนรำชกำร ๒ ๑  ๓  ๓ 

ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน       

ครูชำวต่ำงชำติ ๑   ๑  ๑ 

เจ้ำหน้ำที่ ๑   ๑  ๑ 

อ่ืน ๆ       

รวมทั้งสิ้น ๓๒ ๓๘ ๕ ๔๖ ๑๗ ๗๐ 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
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  ๒.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ .....๒๑...../ ........ธันวาคม........../ ๒๕๖๓) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ...... ๑,๐๕๔ ...... คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

แผนภูมิ ที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๖ ๘๙ ๘๖ ๑๗๕ ๒๙ 

ม.๒ ๕ ๖๖ ๑๐๓ ๑๖๙ ๓๔ 

ม.๓ ๕ ๘๑ ๘๑ ๑๖๒ ๓๓ 

รวม ม.ต้น ๑๖ ๒๓๖ ๒๗๐ ๕๐๖ ๓๒ 

ม.๔ ๖ ๘๓ ๑๑๒ ๑๙๕ ๓๓ 

ม.๕ ๕ ๘๖ ๑๐๕ ๑๙๑ ๓๘ 

ม.๖ ๕ ๖๗ ๙๕ ๑๖๒ ๓๒ 

รวม ม.ปลำย ๑๖ ๒๓๖ ๓๑๒ ๕๔๘ ๓๔ 

รวมทั้งหมด ๓๒ ๔๗๒ ๕๘๒ ๑,๐๕๔ ๓๓ 

๑๗
๒

๑๗
๓

๑๘
๐ ๑๙

๓

๑๖
๓

๑๔
๐

๑๗
๕

๑๖
๙

๑๖
๒

๑๙
๕

๑๙
๑

๑๖
๒

มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๑ มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๒ มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๓ มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๔ มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๕ มั ธยม ศึกษาปี ท่ี  ๖

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๓  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

        ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนกำรศึกษำภำพรวมของโรงเรียนขุนยวมวิทยำ ยอดเยี่ยม 

 
 ๓.๑ มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
  ๓.๑.๑ ระดับคุณภาพ 
........................................................อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม.............................................................................  
  ๓.๑.๒ กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยรายวิชาพ้ืนฐานมีการท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้จัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และ ยังก าหนดรายวิชาการอ่าน การเขียน เป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบของการได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของการท างานระบบกลุ่มและรายบุคคล  โดยเน้นให้นักเรียน
สามารถน าการสื่อสารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนยังได้
มอบหมายกลุ่มสาระภาษาไทยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจาก รายการรักษ์
ภาษาไทย น าเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธง  
 การพัฒนาการคิดของผู้เรียนโดยโรงเรียนได้อบรมพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์และคิดวิจารณญาณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  จัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  
มีกิจกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้วิจารณญาณ 
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โรงเรียนได้จัดหาสื่อมัลติมีเดียให้ครูได้ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยตรงของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมุ่งจัด
กระบวนการเรียนสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ใช้
กระบวนการกลุ่ม  ยึดหลักประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  มีการวางแผนและ
ร่วมกันแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    ที่มุ่งพัฒนา
นักเรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ฝึกการวางแผนการ
ท างาน และแก้ปัญหาร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  การพัฒนานักเรียนจึงเป็นไปอย่างหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
การเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการอบรมพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี  สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ   
   

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขยีน การสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้สูงขึ้น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งยังส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดค านวณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณาญาณ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า 
เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายของครูผู้สอน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กิจกรรมที่ร่วมกับสังคมชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การฝึกทักษะอาชีพ 
การได้ลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน ด้วยหลักของเหตุและผล 
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ มาช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ
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เรียนรู้แบบโครงการ หรือ โครงงานต่าง ๆ  อีกทั้งโรงเรียนยังได้มุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS) การสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมชุมนุม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน มีประสบการณ์ มี
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากสิ่งที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาตนเอง ใช้ในการ
เรียน สร้างสรรค์ผลงาน อย่างมีคุณธรรม มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสนับสนุนกาเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี ตามศักยภาพของสถานศึกษา เช่น การใช้ E-mail ของโรงเรียน การสร้าง Line หรือ การสร้าง
เพจ Facebook การใช้ Google Classroom เพ่ือส่งงาน น าเสนอ ผลงานของตนเอง  
   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับ โดยมีการปรับ
พ้ืนฐานความรู้เดิม โดยโรงเรียนขุนยวมวิทยามีการด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ และความสามารถทางด้าน
ทักษะอาชีพ ผ่านการประกวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและกลุ่มโรงเรียน กพด. 
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะอาชีพพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ โดยโรงเรียนขุนยวมวิทยา
ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ โดยได้จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มการเรียนคอมพิวเตอร์ ศิลปะ 
อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม คหกรรม-พาณิชยกรรม ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น 
ม.๓ และ ม.๖ สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ กิจกรรมแนะแนว แนะน าให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง  เลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพในอนาคต
ของตนเอง 
 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง ด ารงตนอยู่ในวัฒนธรรมอันดีและสังคม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีการจั ด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โครงการส่งเสริมประชาธิไตยในโรงเรียน 
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กิจกรรมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมท าบุญต้น
เดือนตามหลักศาสนา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมตัก
บาตรต้นเดือนตามหลักศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต และบาทหลวง ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก และโปเทสแต้นท์ มาเทศนาประกอบพิธีตามหลักศาสนา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรม
วันแม่ ร่วมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งประจ าอ าเภอขุนยวม การท าข้าวหย่ากู๊ โดยเชิญชวนครู บุคลากร และ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า และยังสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิไทย โดยการจัดกิจกรรมท่ีใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยาเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และประจ าอ าเภอเพียงแห่ง
เดียว จึท าให้มีความหลากหลาย ความแตกต่างทั้งทางด้าน ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี โดย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมตรุษจีน กิจกรรมวันภาษาไทย 
การแต่งกายประจ าชนเผ่าในวันศุกร์ของสัปดาห์  มีกิจกรรมที่สอดแทรกถึงการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    โรงเรียนขุนยวมวิทยามีผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยโรงเรียนได้มีการ
ส ารวจ  สุขภาวะของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตสังคม เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ รายงานสรุปการคัด
กรองนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน ร่วมกันประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ช่วยแหลือ สนับสนุน หรือส่งต่อข้อมูล  โครงการส่งเสริม
สุขภาพ โครงการโภชนาการ การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ความสุข และ
เข้าใจผู้อ่ืน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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  ๓.๑.๓ ผลการพัฒนา 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณาดังนี้  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ ๑.๑  
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

๘๐ ๘๐.๗๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑.๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

๘๐ ๙๔.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑ .๒ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

๘๐ ๘๑.๐๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

   ๑.๓ นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๗๐ ๘๒.๒๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑ .๔ นั ก เ รี ยนมี ค ว ามส ามารถ ในกา รสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๗๐ ๖๖.๖๑ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ๑ .๕ นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๗๐ ๙๒.๓๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๑.๖ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี ๒ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๗๐ ๖๗.๗๒ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๘๕ ๘๘.๙๐ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 ๒.๑ นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี 

๘๕ ๙๔.๐๒ สูงกว่าเป้าหมาย 
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มำตรฐำนที่ ๑ ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ ๑.๑  
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

  ๒.๒ นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๖๐ - - 

 ๒.๓ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

๘๐ ๘๓.๗๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐ ๗๖.๐๙ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 ๓.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

๗๐ ๗๘.๗๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๒ นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๗๐ ๗๐.๔๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๓ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ๗๐ ๗๘.๗๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๔ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า 
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

๗๐ ๗๖.๔๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๘๕ ๙๓.๐๐ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 ๔.๑ นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘๕ ๘๕.๗๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๔.๒ นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

๘๕ ๙๖.๔๘ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๔.๓ นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๖.๘๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐ ๗๖.๙๔ สูงกว่ำเป้ำหมำย 
 ๕.๑.๑ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๗๓.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๕.๑.๒ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๕๓.๘๕ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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สรุปผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

 ๕.๑.๓ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๗๘.๔๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๕.๑.๔ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๘๖.๖๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๕.๑.๕ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๘๒.๙๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๕.๑.๖ นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๘๗.๗๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๕.๑.๗ นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๒ ขึ้นไป 

๗๐ ๘๔.๓๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๕.๑.๘ นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๒ ขึ้นไป          

๗๐ ๖๗.๗๒ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

๘๐ ๙๔.๓๒ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

 ๖.๑ นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๖ .๒   นั ก เ รี ย น  มี  ID Pan และ  Portfolio เ พ่ื อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๖.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๘๐ ๘๕.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๖.๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

๘๐ ๘๐ เท่ากับเป้าหมาย 

 ๖.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวมประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ ๑.๑  
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
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 จากตารางที่ ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ คิดเป็นร้อละ 
๘๐.๗๙ ซึ่ง  สูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๔ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

 ตำรำงท่ี ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ ประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ ๑.๒ 
ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
สรุปผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำร

ประเมิน 

 ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภำพรวมประเด็นกำรพิจำรณำ ที่ ๑.๒ 
ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

  

  จากตารางที่ ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่าผู้เรียน   
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายคิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะ  จิตสังคมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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  ๓.๑.๔ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
จากตารางที่ ๑ และ ๒ มีข้อมูล หลักฐาน เชิงประจักษ์แสดงไว้ ดังนี้ 
   ๑. ตารางสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

 ๒. แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
 ๓. โครงงาน/ชิ้นงาน/ผลงาน ของนักเรียน 
 ๔. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๕. Portfolio ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๖. รายงานผลการประเมินนักเรียน SDQ 
 ๗. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๘. แบบรายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน 
 ๙. ภาพประกอบการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (CO-VID) 
 ๑๐. สรุปผลการด าเนินโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑๑. ภาพประกอบกิจกรรมตักบาตรบุญต้นเดือนตามหลักศาสนา 
 ๑๒. แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๓.๑.๕ จุดเด่น 
   โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู   สมาคมศิษย์เก่าฯ 
และมีการวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้
สูงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง จัดท าสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตั้งเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดบรรยากาศรักการอ่าน การเขียนในโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริม ให้ความรู้กับนักเรียนใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้านพลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้
ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค และระดับประเทศ  
   นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  การจัดกิจกรรมตามโครงการที่หลากหลาย ช่วย
ฝึกฝนให้นักเรียนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง รักการออกก าลังกาย  ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งผล
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การคัดกรองพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความเครียด และโรคซึมเศร้า อยู่ในระดับปกติ  นักเรียน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหลาย ๆ ส่วนเป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับความรู้เป็นผลท า
ให้นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกับทางหมู่บ้าน ชุมชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การประสานงานของความร่วมมือเป็นไปอย่างดี และรวดเร็วท าให้ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง  และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

     ๓.๑.๖ จุดควรพัฒนา 
   ๑. โรงเรียนควรเพิ่มการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการท าข้อตกลงทางด้านเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี มาช่วยปรับปรุงและบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้พร้อมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันมีสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง
ได้ง่าย 
   ๒. โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน อย่างต่อเนื่องและให้สูงขึ้น ตามล าดับโดย มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรมของ 
กลุ่มสาระฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ อย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนควรให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

     ๓.๑.๗ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
   ๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะความสามารถ ใน
การอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   ๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
   ๔) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
   ๖) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น  
   ๗) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา สมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
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 ๓.๒ มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     
  ๓.๒.๑ ระดับคุณภาพ 
........................................................อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม............................................................................. 
 

  ๓.๒.๒ กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) รวมถึงการใช้กระบวนการฟังเสียงส่วนใหญ่  
(Consensus) เพ่ือระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกัน จากนั้นน าผลการวิเคราะห์จากการท า SWOT 
Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตลอดจนความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แล้วน าวิสัยทัศน์ที่ได้จากการประชุมระดมสมองเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้วิสัยทัศน์   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย
จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
( โครงการ  กพด. ) แผนการศึกษาชาติ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา  สพม.๓๔ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยโรงเรียนได้จัดท าแผนงานโครงการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

  ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการ
ประชุมหารือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดอ่อนจุดแข็งแล้วน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และค่านิยม โดย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ผ่านการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
แผนการปฏิบัติงาน  โดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยน าข้อคิดเห็นที่ได้
เพ่ิมเติมมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ   
มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการน าแผนการปฏิบัติงานไปใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง 
  ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยา ใช้ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานที่มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยมีมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จของผลการด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการ เพ่ือความส าเร็จตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของโรงเรียน ได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนิน ดังนี้  ๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ใช้กระบวนการ ทบทวน ก ากับและประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เครื่องมือในการปรับปรุงผล
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การด าเนินงานต่อเนื่องทุกปี  ๒) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้  P-D-C-A เป็น
กรอบหลักคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ๓) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
สทศ. โดยน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๔) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานและ
ใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการประเมินเพ่ือน าผลประเมินไป
พัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
  ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
     โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยตอบสนองความต้องการของนักเรียน เป็นไป
ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการวิเคราะห์องค์กร 
(SWOT) วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดโดยตระหนักถึงความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน และ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ก าหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยใช้หลักการ
บริหารด้วยกระบวนการ P - D - C- A  ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามแผนงานโครงการ โครงการพัฒนาบุคลกร และมีกิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ปฎิบัติการสอน
และเข้ารับการอบรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงตาม
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่ส าคัญที่สุด โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงสุดเมื่อถึงระยะเวลาตามที่ก าหนด 
  ๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียน ให้สวยงาม โดยมีโครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ความสะดวก สะอาด มั่งคงและปลอดภัย ได้แก่ อาคารเรียน ห้องประชุม 
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อาคารหอพักนักเรียนหญิง และ หอพักนักเรียนชาย โรงอาหาร ห้องพยาบาล อาคารโรงฝึกงานวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สนามกีฬา และอาคารประกอบต่าง ๆ ถังดับเพลิงประจ าอาคารเรียน ทุกอาคารรวมทั้งมีการ
ตรวจสอบสภาพทุกภาคเรียน ติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่ม และเครื่องท าความเย็น มีน้ าดื่มบริการอย่างเพียงพอ 
สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ได้ปรับปรุงบริเวณสวนสน เพ่ือเป็นมุมพักผ่อนของนักเรียนในช่วงพัก
กลางวัน หรือเลิกเรียน บริเวณหลังอาคารเรียน ๒๕ ปี อนุสรณ์ ที่มีบรรยากาศร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ ส่งผล
ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและ จรรโลงใจเกิดสุนทรีย์ภาพทางความคิด ให้กับผู้เรียนในเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
  ๖) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  โรงเรียนขุนยวมวิทยาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ด้วย E-School ในการการเช็คชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง การประเมิน SDQ, การประเมิน EQ และการ
บันทึกคะแนนพฤติกรรม ทางโรงเรียนได้สนับสนุนด าเนินการใช้งานระบบ Google For Education  
ภายใต้โดเมน @khunyuam.ac.th ทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงฯ และการจัดหาตามศักยภาพของโรงเรียน เพ่ือใช้ส าหรับการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความ
เหมาะสมผู้เรียนให้มากที่สุด โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

  ๓.๒.๓ ผลการพัฒนา 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  ๒  

กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

มำตรฐำนที่ ๒ /ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ 

สรุปผลกำรประเมิน 
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

 ๒.๓  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 
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 ๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

 ๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

 ๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ เท่ากับเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่  ๒   
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ยอดเยี่ยม 

    
จากตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ พบว่า  
  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง  
มีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย  และมีมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย   
 

  ๓.๒.๔ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
๑) มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขุนยวมวิทยา  
๒) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓) แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔) รายงานการประเมินตนเอง 
๕) ข้อมูลอัตราก าลัง 
๖) ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานบุคคลากร 
๗) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๘) บันทึกข้อความขอจัดซื้อ จัดจ้าง / แบบจัดซื้อจัดจ้าง 
๙) บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี 
๑๐) แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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๑๑) สรุปข้อมูลสารสนเทศการประเมินนักเรียน SDQ 
๑๒) รายงานผลการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน  
๑๓) รายงานผลการนิเทศภายใน 
๑๔) รายงานสรุปสถิติการส่งวิจัยในชั้นเรียน 
๑๕) เอกสารรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
๑๖) ค าสั่งโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
๑๗) หลักสูตรสถานศึกษา 
๑๘) รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
๑๙) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๒๐) รายงานการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนที่   

ก.ค.ศ.รับรอง 
๒๑) รายงานการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอน 
๒๒) รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
๒๓) ตารางและสมุดบันทึกเวรยามโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
๒๔) แบบรายงานจ านวนนักเรียนหอพักนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
๒๕ เว็บไซต์โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
  

    ๓.๒.๕ จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่
มี  การนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ มีผล
การประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

     ๓.๒.๖ จุดควรพัฒนา 
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  การบริหารจัดการน าวงจร P-D-C-A มาใช้ทุกงาน ทุกกลุมงาน การนิเทศก ากับติดตามอย่าง 
ตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยางจริงจัง จัดหาสื่อ อุปกรณประจ าหองเรียน 
เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  ปรับปรุงหองปฏิบัติการให
สามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และน าระบบสารสนเทศในระดับสวนบุคคล ส่วนกลุมงานและงาน
มาใชประโยชน์ ร่วมกันเพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  
 

     ๓.๓.๗ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีระดับสูงขึ้น 
  การสร้างความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้วงจร P-D-C-A มาใชทุกงาน 
ทุกกลุมงาน การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยาง
จริงจัง จัดหาสื่ออุปกรณประจ าหองเรียน เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ยุคปัจจุบัน ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และน าระบบสารสนเทศใน
ระดับสวนบุคคล ส่วนกลุมงานและงานมาใชประโยชน์ ร่วมกันเพ่ือหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ลดโอกาส
ของความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนอีกในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๓ มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
  ๓.๓.๑ ระดับคุณภาพ 
........................................................อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม............................................................................. 
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  ๓.๓.๒ กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่ งานหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานสากล และ
หลักสูตรท้องถิ่น มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ทุกระดับชั้น ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียน มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และ
ความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินนักเรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง    
 

  ๓.๓.๓ ผลการพัฒนา 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย ๕  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
  ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  
การด าเนินชีวิต 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
  ๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
        โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน  สงเสริมใหผู้ เรียนได้เรียนรูโดยการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูที่เอ้ือตอ 
การเรียนรู้เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน  การเชิญวิทยากรท้องถิ่น ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนที่มี อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนรู้  ครบทุก
ห้องปฎิบัติการ และทุกห้องเรียน เช่น โทรทัศน์ Projector เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยครูสามารถ
เลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างหลากหลาย และผู้เรียนยังสามารถเรียนรูในดานต่างๆ ผานสื่อ Electronic หรือ 
Internet สนองความตองการและความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
  ๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีเน้นให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม  
ที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น เกิดแรงจูงใจในการเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ครูชมเชยผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมีความประพฤติ  
การปฏิบัติตนที่ดี ตั้งทางกาย วาจา และใจ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา สงเสริมใหครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองตาม
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน และก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบ
การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ขอสอบส าหรับการทดสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
เพ่ือการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถรูผลการสอบได้ทันที หลังจาก
การทดสอบในแต่ละครั้ง    มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ท าให้รู้ขอบกพรองและน าไปวางแผน 
แกไขปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน และก าหนดใหครูประจ าวิชาตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลในโปรแกรม 
Bookmark ๒๕๕๑ และรายงานผลใหผูปกครองรับทราบโดยตรงด้วยการจัดประชุมผูปกครอง ประจ าภาค
เรียน นอกจากนี ้ยังมีการรายงานผลการจัดการศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เครือขายผูปกครองดวยเอกสารหลักฐานครบถวนเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน ด้วยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนในทุก ๆ ภาคเรียน ปรับปรุงแผนการจัดการเรียน
รูและหลักสูตรโดยใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียนเปนองคประกอบ มีขอมูลการวิเคราะหผูเรียนเป็น
รายบุคคลตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพ ครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง  
 
 
  ๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
       โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง ให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้
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นักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทราบเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเอง โดยแจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผล
คะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียน งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแจ้งก าหนดการซ่อมเสริมและสอบแก้ ผลการ
เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินในรายวิชานั้น ๆ ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ในวันการประชุม
ผู้ปกครองถึงพัฒนาการของบุตรหลาน การประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศ
ภายใน ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและการน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 
 

ตำรำงท่ี ๔  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ      

ค่ำร้อยละ สรุปผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๐ ๙๑.๑๓ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

  ๑. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

๘๐ ๘๒.๒๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๕.๕ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

  ๑. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

๘๐ ๘๗.๑๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     

๘๐ ๘๐.๖๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๓. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

๘๐ ๘๘.๗๑ เท่ากับเป้าหมาย 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๙๐ ๑๐๐ สูงกว่ำเป้ำหมำย 
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  ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๙๐ ๙๘.๓๙ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

  ๑. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๙๐ ๙๖.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๒. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

๙๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๓.๘๗ สูงกว่ำเป้ำหมำย 

   ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๘๓.๘๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

 
 จากตารางที่ ๔  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า 
  มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๓ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗  
 
 
 
 

  ๓.๓.๔ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
๒) เอกสารธุรการชั้น ปพ.๕ และ ปพ.๖ 
๓) สรุปสถิติการส่งวิจัยในชั้นเรียนและตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 
๔) สรุปผลการด าเนินโครงการ  
๕) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย  
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๖) แบบนิเทศการสอน โดยฝ่ายบริหาร 
๗) ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
๘) รายงานการใช้สื่อ  
๙)  แบบส ารวจการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
๑๐) สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด  
๑๑) ภาพการใช้แหล่งเรียนรู้     
๑๒) ภาพกิจกรรม (การใช้สื่อการสอน/การปฏิบัติงานของนักเรียน)  
๑๓) ผลงานนักเรียน (เกียรติบัตร) 

 

     ๓.๓.๕ จุดเด่น 
ครูมีความรู้ความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน และตระหนักในบทบาทของการศึกษา 

การเรียน การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ  จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนและ
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์
ให้ความรู้กับนักเรียน  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากรระหว่างกันในการให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน      

 

๓.๓.๖ จุดควรพัฒนา 
   การบริหารจัดการ ควรใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ภายใต้การบริหารโดยใช้
วงจร P-D-C-A เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูทุกคนควรได้รับการ
อบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ให้เห็น
เด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มี  
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   
 

     ๓.๓.๗ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีระดับสูงขึ้น 
   พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ยิ่งขึ้น  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
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คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๔  สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  ๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓       
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มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ ๙๒.๕๐ ยอดเยี่ยม  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ ๘๐.๗๙ ดีเลิศ  
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดค านวณ 
ดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๘๐.๗๙ ดีเลิศ  

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๘๘.๙๐ ดีเลิศ  

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
(ร้อยละ ๗๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๗๖.๐๙ ดี  

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดี 
(ร้อยละ ๗๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๙๓.๐๐ ยอดเยี่ยม  

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ดี 
(ร้อยละ ๗๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๗๖.๙๔ ดี  

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
วิชาชีพ  

ดี 
(ร้อยละ ๗๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๙๔.๓๒ ยอดเยี่ยม  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด  
ดีเลิศ 

(ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  
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มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  

ดี 
(ร้อยละ ๗๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ ๙๑.๗๘ ยอดเยี่ยม  

  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๙๑.๑๓ ยอดเยี่ยม  

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๘๕.๕ ยอดเยี่ยม  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป) 

๙๘.๓๙ ยอดเยี่ยม  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ 

๘๓.๘๗ ยอดเยี่ยม  
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ได้ระดับดีขึ้นไป) 

สรุปภำพรวม ดีเลิศ ๙๔.๘ ยอดเยี่ยม  
 

 ๔.๒ จุดเด่น   
  ๔.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู   สมาคมศิษย์เก่าฯ   
และมีการวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้
สูงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง จัดท าสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตั้งเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการอ่าน การเขียนอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดบรรยากาศรักการอ่าน การเขียนในโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริม ให้ความรู้กับนักเรียนใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้านพลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้
ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค และระดับประเทศ  
  นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผล
ให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  การจัดกิจกรรมตามโครงการที่หลากหลาย ช่วยฝึกฝน
ให้นักเรียนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง  รักการออกก าลั งกาย  ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก  
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  ซึ่งผล
การคัดกรองพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความเครียด และโรคซึมเศร้า อยู่ในระดับปกติ  นักเรียน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหลาย ๆ ส่วนเป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับความรู้จึงท าให้
นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกับทางหมู่บ้าน ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การประสานงานของความร่วมมือเป็นไปอย่างดี และรวดเร็วท าให้ได้รับข่าวสาร  
อย่างทั่วถึง และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
 

  ๔.๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย  
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มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ที่มีการนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ  
มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

  ๔.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีความรู้ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และตระหนักในบทบาทของการศึกษา  
การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจ กรรม 
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนและ
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์
ให้ความรู้กับนักเรียน  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากรระหว่างกันในการให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน 
 

 ๔.๓ จุดควรพัฒนา  
  ๔.๓.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑. โรงเรียนควรเพ่ิมการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการท าข้อตกลงทางด้านเทคโนโลยี  
จากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี มาช่วยปรับปรุงและบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้พร้อมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรี ยนในปัจจุบันมีความซับซ้อน 
มากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันมีสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากท าให้นักเรียนมีความเสี่ยง  
ต่อการถูกล่อลวงได้ง่าย 
  ๒. โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน อย่างต่อเนื่องและให้สูงขึ้น ตามล าดับโดย มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม
ของกลุ่มสาระฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ อย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนควรให้การส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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  ๔.๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการน าวงจร P-D-C-A มาใชทุกงาน ทุกกลุมงาน การนิเทศก ากับติดตามอย าง 
ตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยางจริงจัง จัดหาสื่อ  อุปกรณประจ าหองเรียน 
เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  ปรับปรุงหองปฏิบัติการให
สามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และน าระบบสารสนเทศในระดับสวนบุคคล ส่วนกลุมงานและงาน
มาใชประโยชน์ ร่วมกันเพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
 

  ๔.๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ควรให้ครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น 
เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  สนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน
กว่าเดิม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง      
 

 ๔.๔ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีระดับสูงขึ้น 
  ๔.๔.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะความสามารถ  
ในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๓) จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
  ๔) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
  ๖) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น  
  ๗) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา สมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้
ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
 

  ๔.๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  การสร้างความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้วงจร P-D-C-A มาใชทุกงาน  
ทุกกลุ่มงาน การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยาง
จริงจัง จัดหาสื่อ อุปกรณประจ าหองเรียน เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ยุคปัจจุบัน  ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และน าระบบสารสนเทศ 
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ในระดับสวนบุคคล ส่วนกลุ มงานและงานมาใชประโยชน์ ร่วมกันเพ่ือหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
ลดโอกาสของความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนอีกในอนาคต 
  

  ๔.๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ยิ่งขึ้น สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

 ๔.๕ ความต้องการและช่วยเหลือ       
 ความต้องการในด้านการดูแลช่วยเหลือ นอกเหนือจากการประเมิน จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เกียวข้อง การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยอยู่เสมอ และความต้องการพัฒนา
บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรที่แท้จริง เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนได้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๕  ภำคผนวก 
 

 ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓        

 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 หลักฐาน เอกสาร อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกำศค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนขุนยวมวิทยำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
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ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 

ระดับประเทศ 
 รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ 
ท านองสรภัญญะ จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม และวัดชัยชนะสงคราม ในวันที่ 
๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัม
พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 

ระดับจังหวัด 
 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประเภทดีเด่น  ประจ าปี 
๒๕๖๓  ปีที่ ๑ 

กรมสวัสดิการและควบคุม
แรงงาน 

ผู้บริหำร ระดับเขตพื้นที่ 
 นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ 
  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น   
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เขต ๓๔ 

ครู ระดับประเทศ  

 ๑. น.ส.มาริสา เสือเอ่ียม 
  ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. นางแก้วตา อาณาจักร์  
  รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
 ๓. นางนุชจรี  อานัย 
  รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม       

ครู ระดับเขตพื้นที่ 
 ๑. นายผดุงศักดิ์ เงินใส  
     ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๓๔ 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๖๔ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

 ๒. นางสาวมาริสา เสือเอ่ียม   
     ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 ๓. นางสาวสุวิมล พัฒนาเกษตร   
     ครูอัตราจ้างดีเด่น   

ครู ระดับจังหวัด 
 ๑. นายผดุงศักดิ์ เงินใส  
 ๒. นางสาวมาริสา เสือเอ่ียม  
  ได้รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจาก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นักเรียน 
 
 
 
 
 

ระดับประเทศ 
 ๑. นายทองกาญจน์ อุ่นนุช  
  ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการเขียนเรียงความ
ระดับดีเด่น เข้ารับพระราชทานรางวัล โครงการแบ่งปัน
ประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ  (กพด.) 
 ๒. น.ส.จารุกิตติ์ นาคศรี 
  ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา 
ประเภททีมชายล้วน 
     ๑. นายเสวก นามแก้ว 
    ๒. นายพงศกร  โตริ  
     ๓. นายกรกช ลืนค าเด็ก 
  ๔. นายลิปิกร  นัดดาศรี 
     ๕. นายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน 
 

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ  

(กพด.) 
 
 
 
 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 

 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๖๕ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

 ๔. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะระดับมัธยมศึกษา 
ประเภททีมหญิงล้วน 
     ๑. นางสาวจารุกิตติ์ นาคศรี 
    ๒. นางสาวธนัชชา  สมวถา 
    ๓ นางสาวธัญชนก  วงศ์บุญเรือง  
    ๔. นางสาวรุจาภา สายประเสริฐ  
  ๕. นางสาวสุรัสวดีศรวรนันท์ 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
 
 

 ระดับเขตพื้นที่ 
 ๑.  การแข่ งขันกิจกรรมวาดภาพโครงการแบ่ งปัน 
ประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
     ๑. เด็กหญิงรัตน์ปณิษา ทองสามสี รางวัล ระดับ ดีเด่น  
    ๒. เด็กชายพัสกร  ขจรงามแท้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ระดับ ดีเด่น 
     ๓. นางสาวกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔ ระดับ ดีเด่น 
    ๔. นายโกวิท  บุญกิจจานนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ระดับ ดีเด่น 
     ๕. นายสุธินันท์  ขันแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
ระดับ ดีเด่น 
 ๒. การแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย 
โครงการแบ่งปัน ประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
     ๑. เด็กหญิงพัชรพรรณ ตุนุ รางวัล ระดับดี  
     ๒. เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒ ระดับ ดี 
     ๓. เด็กหญิงสมัชญา  แม่นดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระดับ ดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

     ๔. นางสาวสุทธิดา จ าปา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    
ระดับ ดีเด่น 
   ๕. นางสาวจารุกิตติ์  นาคศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     
ระดับ ดีเด่น 
   ๖. นางสาวฐิตาภรณ์  เอ้ือมศักดิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดับ ดี 
 

 ๓. การแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
โครงการแบ่งปัน ประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
     ๑. เด็กหญิงชนัตฐา วงศ์สุวรรณรางวัล มัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับ ดีเด่น  
     ๒. นางสาวรัชนี   -   มัธยมศึกษาตอนปลาย      
ระดับ ดีเด่น 
 

 ระดับจังหวัด 
 นางสาวจุฬาลักษณ์   เงินใส 
  รับใบประกาศเกียรติคุณ"วัฒนธรรมวินิต" ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๔  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
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โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๖๗ 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

จ ำนวน ม.๑-๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ร้อยละที่ม ี
นักเรียน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ (คน) ผลกำรเรียน 
  ๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส. ขส. ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑ ภาษาไทย 
๒๗๔๓ ๔๙๑ ๓๖๔ ๔๔๕ ๓๗๑ ๓๕๖ ๒๕๖ ๓๕๕ ๑๐๕ ๐ ๐ ๐ ๗๓.๙๐ 

 ๑๐๐.๐๐ ๑๗.๙๐ ๑๓.๒๗ ๑๖.๒๒ ๑๓.๕๓ ๑๒.๙๘ ๙.๓๓ ๑๒.๙๔ ๓.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ คณิตศาสตร์ 
๓๔๕๖ ๓๗๘ ๒๘๙ ๓๑๒ ๔๒๒ ๔๗๘ ๕๓๓ ๘๒๓ ๑๙๒ ๒๓ ๖ ๐ ๕๓.๘๕ 

 ๑๐๐.๐๐ ๑๐.๙๔ ๘.๓๖ ๙.๐๓ ๑๒.๒๑ ๑๓.๘๓ ๑๕.๔๒ ๒๓.๘๑ ๕.๕๖ ๐.๖๗ ๐.๑๗ ๐.๐๐ 

๓ วิทยาศาสตร์ 
๓๕๐๔ ๓๗๘ ๒๘๒ ๓๑๔ ๔๒๘ ๔๘๕ ๕๓๑ ๘๙๖ ๑๙๐ ๐ ๐ ๐ ๗๘.๔๑ 

 ๑๐๐.๐๐ ๑๐.๗๙ ๘.๐๕ ๘.๙๖ ๑๒.๒๑ ๑๓.๘๔ ๑๕.๑๕ ๒๕.๕๗ ๕.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ สังคมศึกษาฯ 
๖๑๔๓ ๑๓๘๑ ๑๐๑๑ ๑๐๐๙ ๗๙๘ ๖๑๘ ๕๒๐ ๖๓๐ ๑๗๕ ๑  ๐ ๘๖.๖๒ 

 ๑๐๐.๐๐ ๒๒.๔๘ ๑๖.๔๖ ๑๖.๔๓ ๑๒.๙๙ ๑๐.๐๖ ๘.๔๖ ๑๐.๒๖ ๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ สุขศึกษา 
๕๖๔๑ ๒๑๑๙ ๗๒๙ ๘๗๑ ๕๖๑ ๖๐๖ ๒๘๑ ๓๒๖ ๑๔๖ ๒  ๐ ๘๗.๗๓ 

 ๑๐๐.๐๐ ๓๗.๕๖ ๑๒.๙๒ ๑๕.๔๔ ๙.๙๕ ๑๐.๗๔ ๔.๙๘ ๕.๗๘ ๒.๕๙ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ ศิลปะ 
๓๙๖๙ ๒๒๒๐ ๕๖๐ ๓๕๐ ๑๙๕ ๑๕๗ ๘๗ ๒๖๑ ๑๓๙ ๐  ๐ ๘๒.๙๒ 

 ๑๐๐.๐๐ ๕๕.๙๓ ๑๔.๑๑ ๘.๘๒ ๔.๙๑ ๓.๙๖ ๒.๑๙ ๖.๕๘ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ การงานอาชพีฯ 
๒๔๕๓ ๗๒๘ ๓๑๒ ๔๓๓ ๓๔๓ ๒๑๘ ๑๐๔ ๑๘๓ ๑๓๒ ๐  ๐ ๘๔.๓๖ 

 ๑๐๐.๐๐ ๒๙.๖๘ ๑๒.๗๒ ๑๗.๖๕ ๑๓.๙๘ ๘.๘๙ ๔.๒๔ ๗.๔๖ ๕.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ภาษาตา่งประเทศ 
๒๗๙๔ ๘๓๕ ๔๔๖ ๔๗๔ ๓๒๙ ๒๗๓ ๑๗๗ ๑๙๑ ๖๘ ๑  ๐ ๖๗.๗๒ 

 ๑๐๐.๐๐ ๒๙.๘๙ ๑๕.๙๖ ๑๖.๙๖ ๑๑.๗๘ ๙.๗๗ ๖.๓๔ ๖.๘๔ ๒.๔๓ ๐.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม 
๒๙๗๑๐ ๘๖๒๖ ๓๙๒๐ ๔๒๑๑ ๓๔๖๗ ๓๐๕๑ ๒๒๑๓ ๓๓๓๑ ๑๐๐๔ ๔ ๐ ๐ 

๗๘.๓๔ 
๑๐๐.๐๐ ๒๙.๐๓ ๑๓.๑๙ ๑๔.๑๗ ๑๑.๖๗ ๑๐.๒๗ ๗.๔๕ ๑๑.๒๑ ๓.๓๘ ๐.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗๓.๙๐

๕๓.๕๘

๗๘.๔๑
๘๖.๖๒ ๘๗.๗๓ ๘๔.๓๖

๖๗.๗๒

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรยีนที่มรีะดบัผลการเรียน ตั้งแต่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป
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แบบสรุปกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนภำพรวม (ม.๑ - ม.๖) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร    ข้อ ๔. ความสามารถในการใช้ชีวิต   
 ข้อ ๒. ความสามารถในการคิด    ข้อ ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 ข้อ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 

ระดับชั้น จ านวน 
ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

ม.๑ ๑๗๕ ๓๘ ๑๑
๒ ๒๕ ๐ ๔๖ ๑๒

๓ ๖ ๐ ๓๙ ๑๑
๕ ๒๑ ๐ ๗๖ ๙๗ ๒ ๐ ๑๓

๓ ๓๗ ๕ ๐ 

ม.๒ ๑๖๙ ๓๕ ๑๓
๑ ๓ ๐ ๕๓ ๕๔ ๖๒ ๐ ๖๔ ๙๗ ๘ ๐ ๖๐ ๑๐

๒ ๗ ๐ ๙๑ ๗๕ ๓ ๐ 

ม.๓ ๑๖๒ ๓๘ ๖๙ ๕๕ ๐ ๕๓ ๖๔ ๔๕ ๐ ๑๑๔ ๒๖ ๒๒ ๐ ๑๑๔ ๒๘ ๒๐ ๐ ๘๐ ๗๐ ๑๒ ๐ 

รวม ๕๐๖ ๑๑๑ ๓๑
๒ ๘๓ ๐ ๑๕

๒ 
๒๔
๑ 

๑๑
๓ ๐ ๒๑๗ ๒๓

๘ ๕๑ ๐ ๒๕๐ ๒๒
๗ ๒๙ ๐ ๓๐

๔ 
๑๘
๒ ๒๐ ๐ 

ม.๔ ๑๙๕ ๑๓๘ ๒๓ ๓๔ ๐ ๓๓ ๑๖
๒ ๐ ๐ ๑๑๐ ๗๙ ๖ ๐ ๑๕๗ ๓๖ ๒ ๐ ๑๖

๒ ๒๕ ๘ ๐ 

ม.๕ ๑๙๑ ๗๘ ๑๐
๔ ๙ ๐ ๓๖ ๑๓

๗ ๑๘ ๐ ๘๘ ๘๖ ๑๗ ๐ ๑๒๒ ๖๐ ๙ ๐ ๑๑
๙ ๖๓ ๙ ๐ 

ม.๖ ๑๖๒ ๕๑ ๓๗ ๗๔ ๐ ๒๘ ๙๔ ๔๐ ๐ ๑๖๒ ๐ ๐ ๐ ๘๘ ๗๔ ๐ ๐ ๙๕ ๖๗ ๐ ๐ 

รวม ๕๔๘ ๒๖๗ ๑๖
๔ 

๑๑
๗ ๐ ๙๗ ๓๙

๓ ๕๘ ๐ ๓๖๐ ๑๖
๕ ๒๓ ๐ ๓๖๗ ๑๗

๐ ๑๑ ๐ ๓๗
๖ 

๑๕
๕ ๑๗ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
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หลักฐำน เอกสำร อ่ืน ๆ 
 

รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย ประเภทดีเด่น  ประจ ำปี ๒๕๖๓  ปีท่ี ๑ 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๐ 

นำงสำวมำริสำ เสือเอ่ียม ได้รับรำงวัลผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๑ 

นำยผดุงศักดิ์ เงินใส และ นำงสำวมำริสำ เสือเอี่ยม  ได้รับมอบเกียรติบัตรข้ำรำชกำร พลเรือนดีเด่น
จำกจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๓ 

นำยทองกำญจน์ อุ่นนุช  ได้รับรำงวัลชนะเลิศกิจกรรมกำรเขียนเรียงควำมระดับดีเด่น เข้ำรับ
พระรำชทำนรำงวัล โครงกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตำมโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ฯ  (กพด.) 
 

 
 

 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๔ 

นำงสำวจำรุกิตติ์ นำดศรี  ได้รับรำงวัลผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๕ 

รับรำงวัลชมเชยอันดับ ๒ กำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯท ำนองสรภัญญะ จำกกรมกำรศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม และวัดชัยชนะสงครำม ในวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓  

ณ วัดชัยชนะสงครำม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 
 

 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๖ 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๗ 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๘ 

 

 
 

รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท ำนองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษำ  ประเภททีมหญิงล้วน 

 

 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๗๙ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๘๐ 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๘๒ 

ระดับเขตพื้นที่ 
๑. การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพโครงการแบ่งปัน ประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
    ๑. เด็กหญิงรัตน์ปณิษา ทองสามสี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ รางวัล ระดับดีเด่น  
   ๒. เด็กชายพัสกร   ขจรงามแท้    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  รางวัลระดับดีเด่น 
   ๓. นางสาวกานต์สินี ก่อนเศรษฐี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  รางวัลระดับดีเด่น 
 ๔. นายโกวิท   บุญกิจจานนท์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  รางวัลระดับดีเด่น 
    ๕. นายสุธินันท์   ขันแก้ว   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รางวัลระดับดีเด่น 
 

 
 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๘๓ 

๒. การแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย โครงการแบ่งปัน ประสบการณ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
    ๑. เด็กหญิงพัชรพรรณ ตุนุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  รางวัลระดับดี  
    ๒. เด็กหญิงมธุรดา ภิรมย์โอฬาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  รางวัลระดับดี 
    ๓. เด็กหญิงสมัชญา แม่นดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  รางวัลระดับ ดี 
    ๔. นางสาวสุทธิดา จ าปา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  รางวัลระดับดีเด่น 
    ๕. นางสาวจารุกิตติ์ นาคศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  รางวัลระดับ ดีเด่น 
    ๖. นางสาวฐิตาภรณ ์ เอ้ือมศักดิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  รางวัลระดับดี 

 
 

 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๘๔ 

๓. การแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โครงการแบ่งปัน ประสบการณ์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
   ๑. เด็กหญิงชนัตฐา วงศ์สุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   รางวัลระดับดีเด่น  
   ๒. นางสาวรชันี    - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลระดับ ดีเด่น 

 
 

 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๘๕ 

นำงสำวจุฬำลักษณ์   เงินใส  รับใบประกำศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 
 

 

 


