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ก 

ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ปีการศึกษา 2564 จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงาน ที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 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 2564  
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตาม
บริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2  ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมินตนเอง ส่วนที่ 4 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 
5  ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์  เ พ่ือน า เสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ ผ่ านมา  
ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ทุกคน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน  และขอขอบคุณผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จนส าเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี 
 
 
 
 
 
 

                                                                    (นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
                                                                    โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดท ารายงานประจ าปี ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่ามี

ความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 จึงมีมติให้ ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2564 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการประเมินไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ต่อไป  

 

 

 
           ( นายสมจิต  สุวรรณบุษย์ ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา   
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ส่วนที ่1  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
1.1 ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ  

 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนกฤชสุวรรณ บ้านขุนยวม ต าบลขุนยวม อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 ปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 โทรศัพท์ 065-2936327 
2. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โทรศัพท์ 062-9569997 
3. นายยอดทรัพย์  กันธิยะ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โทรศัพท์ 065-6144253 
4. นายพิภพ  โสภณกุลทรัพย์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โทรศัพท์ 095-2424835  

 

1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (ภำยใต้สถำนกำรณ์- COVID – 19)  
โรงเรียนขุนยวมวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 

มัธยมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 
สรุปขอ้มูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2564) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 

1.1 ข้อมูลผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียน 1,021  

1.2 ข้อมูลบุคลำกร 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1  

ครูมัธยมศึกษา  62  

บุคลากรสนับสนุน  9  
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ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ............. - 10.00  

1.3 จ ำนวนห้อง 

หอ้งเรียนมัธยมศึกษา 30  

หอ้งปฏิบัติการ -  

หอ้งพยาบาล -  

อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... -  

 
2. สรุปข้อมูลส ำคัญของสถำนศึกษำ 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 

2.1 ระดับมัธยมศึกษำ 

อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน 1 : 17  

อัตราส่วนห้อง ต่อ ผู้เรียน  1 : 15  

จ านวนครู ครบชั้น   ครบชั้น 
 ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น...... 

 

2.2 รอ้ยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 100  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 100  

2.3 จ ำนวนวันที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนจริง ในปีกำรศึกษำที่ประเมิน 

ระดับมัธยมศึกษา 200  
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ตอนที่ 2 
ผลกำรประเมิน SAR รำยมำตรฐำน และข้อเสนอแนะ 

กำรพิจำรณำ  ใหท้ ำเครื่องหมำย  หน้ำข้อที่พบขอ้มูลใน SAR 
 ใหท้ ำเครื่องหมำย X หน้ข้อที่ไมพ้บขอ้มูลใน SAR 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนรักษ:สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่ำภูมิปญัญำไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 

 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวช้ีวัด  สรุปผลประเมิน 

 1. มีการระบุเปา้หมายคุณภาพของผู้เรียน   ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
  พอใช้ (4 ขอ้) 
  ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 4. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 5.มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ใหไ้ด้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองครั้งต่อไป สถานศึกษาควรแนบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
เป้าหมายวิสัยทัศน์  พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา การก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานว่ามีผล 
ต่ ากว่า สอดคล้อง หรือสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งเป้าไว้ อีกท้ังควรมีภาพถ่ายห้องเกียรติยศแนบไว้ใน
รายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากรายงานการประเมินตนเองประจ าปี  2563 นี้ สถานศึกษามีผลการ
พัฒนาที่แสดงถึงความส าเร็จในทุกมาตรฐาน จึงเห็นควรมีภาพถ่ายแนบไว้เป็นเกียรติและแสดงถึงความ 
ชื่นชม เพราะเมื่อสิ้นสุดโครงการ สถานศึกษาได้ มีการน าเสนอผลการพัฒนาโดยการเผยแพร่ เป็นเอกสาร 
หรือน าเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาทุกช่องทาง 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดเน้น มีกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวช้ีวัด  สรุปผลประเมิน 

 1. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
  พอใช้ (4 ขอ้) 
  ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

 4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 
การศึกษาต่อไป 

 5. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียไดร้ับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ใหไ้ด้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ครั้งต่อไปเพ่ิมเติมในด้านการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ในรายงานเพ่ือให้สามารถมองเห็นทิศทาง เจตนารมณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดและบรรลุตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งในรายงานไม่ได้ระบุการประกาศค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรจากการระดมความคิดเห็น
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี 4 ฝ่าย ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การส ารวจความพึงพอใจ การประชุมระดมความคิดเห็น  
การสังเกตเยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาให้หลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
มาตรฐานการศึกษาและบริบท ความต้องการของสถานศึกษา น าไปสู่การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและสรุปเป็น
วิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาต่อไป พร้อมทั้งมีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาข้อมูลโดย
การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาควรเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ หรือ
เอกสาร 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จุดเน้น พัฒนำผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดลอ้ม รู้คุณค่ำภูมิปญัญำไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 
 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวช้ีวัด  สรุปผลประเมิน 

 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี   ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
  พอใช้ (4 ขอ้) 
  ดี (5 ข้อ) 

 2. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

อย่างเปน็ระบบ 

 4. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ของครูอย่างเป็นระบบ 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ใหไ้ด้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลในรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
ข้อมูลการบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและการให้ข้อมูลสะท้อนกลับให้ทราบว่ามีข้อมูลดังกล่าว
และมีการน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูได้จริง นอกจากนี้สถานศึกษาควรเพ่ิมเอกสาร
ข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ได้จริง 
สถานศึกษาควรจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในทุกด้าน ด าเนินการนิเทศติดตามทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ติดตามพัฒนาผลการจัด
กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการสถานศึกษาควรน าเสนอผลการพัฒนาโดยการ
เผยแพร่เป็นเอกสารในการประชุมผู้ปกครอง หรือน าเสนอผลการพัฒนาในช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา 
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1.3 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ดังนี้ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนกำรศึกษำภำพรวมของโรงเรียนขุนยวมวิทยำ ยอดเยี่ยม 

 
2. วิธีกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 ดังนี้ 
 2.1 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยรายวิชา
พ้ืนฐานมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือใช้จัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และ ยังก าหนดรายวิช าการอ่าน การเขียน  
เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าการสื่อสารน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง เช่น รายการรักษ์ภาษาไทย น าเสนอที่
กิจกรรมหน้าเสาธง อีกทั้งส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งยังส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดค านวณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ในรายวิชาวิทยาการค านวณ ในด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนวัตกรนั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มีการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างนวัตกรรมด้วยความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง 
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
ทั้งทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ หรือ 
โครงงานต่าง ๆ อีกทั้งโรงเรียนยังได้มุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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สามารถการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การสอนแบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมชุมนุม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม จากสิ่งที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่างได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีนั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in) เพ่ือสอดส่องดูแล 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพ่ือความสะดวกในการบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งาน  และยังรองรับการเรียน 
ก า ร ส อ น แ บ บ  Application for Education ไ ด้ แ ก่  Google Classroom Apple Application  
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและ
วิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  การพัฒนาการคิดของผู้เรียนโดยโรงเรียนได้อบรมพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์และคิดวิจารณญาณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะ  
การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  จัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ มีกิจกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์  
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้
วิจารณญาณ โรงเรียนได้จัดหาสื่อมัลติมีเดียให้ครูได้ใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยตรงของผู้เรียน รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึง
มุ่งจัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่ งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
ใช้กระบวนการกลุ่ม  ยึดหลักประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  มีการวางแผนและร่วมกัน
แก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม/ชมรม  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
โอกาสเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ฝึกการวางแผนการท างาน และ
แก้ปัญหาร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับหน่วยงานภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ  การพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นไปอย่างหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดของหลักสูตร  
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือการเรียนรู้  
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการอบรมพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  
สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยได้จัด  
การเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มการเรียนคอมพิวเตอร์ ศิลปะ อุตสาหกรรม -
เกษตรกรรม คหกรรม-พาณิชยกรรม ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 
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สามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ กิจกรรมแนะแนว แนะน าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของตนเอง  เลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพในอนาคตของตนเอง 
         

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       โรงเรียนขุนยวมวิทยามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ 
มีวินัยในตนเอง ด ารงตนอยู่ในวัฒนธรรมอันดีและสังคม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย เช่น โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โครงการส่งเสริมประชาธิไตยในโรงเรียน กิจกรรม  
รณณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมท าบุญต้นเดือน  
ตามหลักศาสนา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรต้นเดือนตามหลักศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต และบาทหลวง 
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และโปเทสแต้นท์ มาเทศนาประกอบพิธีตามหลักศาสนา กิจกรรม 
แห่เทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมวันแม่ ร่วมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งประจ าอ าเภอขุนยวม การท าข้าวหย่ากู๊  
โดยเชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า และยังสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิไทย 
โดยการจัดกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โรงเรียนขุนยวมวิทยาเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ประจ าอ าเภอเพียงแห่งเดียว จึงท าให้มีความหลากหลาย ความแตกต่างทั้งทางด้าน ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรมและประเพณี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรม
ตรุษจีน กิจกรรมวันภาษาไทย การแต่งกายประจ าชนเผ่าในวันศุกร์ของสัปดาห์   มีกิจกรรมที่สอดแทรกถึง
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ด้านสุขภาวะอนามัยสุขภาพกาย และสุขภาพจิต โรงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ
โภชนาการ การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และเข้าใจผู้อ่ืน รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย อีกท้ังการส ารวจ  สุขภาวะของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตสังคม เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
รายงานสรุปการคัดกรองนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
ร่วมกันประเมินพฤติกรรมนักเรียน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ช่วยแหลือ สนับสนุน หรือส่งต่อข้อมูล  ทั้งนี้
โรงเรียนขุนยวมวิทยายังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health Foundation)  หรือ P2H 
ที่เข้ามาร่วมส่งเสริมช่วยครูผู้สอน ดูแล เสริมสร้าง และแก้ไขปัญหาสุขภาวะ ทางกายและใจให้แก่ผู้เรียน
ของโรงเรียนขุนยวมวิทยาอีกด้วย   
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 2.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 โรงเรียนได้มีการประชุมหารือ และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) 
รวมถึงการใช้กระบวนการฟังเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) เพ่ือระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกัน 
จากนั้นน าผลการวิเคราะห์จากการท า SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) 
ตลอดจนความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน น าวิสัยทัศน์
ที่ได้จากการประชุมระดมสมองเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้
วิสัยทัศน์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (โครงการ 
กพด.) แผนการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สพม .แม่ฮ่องสอน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยโรงเรียนได้มีนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ “KWITS  Model” ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ซ่ึงควบคุมคุณภาพการท างานทั้ง 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงบประมาณ  เป็น
กระบวนการบริหารที่มีแนวปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่ อนสนับสนุนให้การพัฒนาผู้ เรียนสู่ ความส าเร็จตาม
เป้าประสงคท์ี่ตั้งไว้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก
การจัดการ เรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง น าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ เรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้านและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน  
แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน 
มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การเรียนรู้
ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน 
มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และ
ชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
โรงเรียนขุนยวมวิทยาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วย  
E-School ในการการเช็คชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง การประเมิน SDQ  การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนน
พฤติกรรม ทางโรงเรียนได้สนับสนุนด าเนินการใช้งานระบบ Google For Education  ภายใต้โดเมน 
@khunyuam.ac.th ทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ได้รับ  
การสนับสนุนจากกระทรวงฯ และการจัดหาตามศักยภาพของโรงเรียน เพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม
ผู้เรียนให้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในปีการศึกษา 2564 นี้เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มีการปรับการ
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บริหารและการจัดการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
พ้ืนที่อ าเภอขุนยวม ส าหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) จ านวนนักเรียน 20–25 คน/ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เช่น ม.3/A ,ม.3/B 
,ม.3/C ,ม.3/D ,ม.3/E และ ม.3/F เป็นต้น ตลอดภาคเรียน หรือ จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 2.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอน
แบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้
การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนแบบบูรณา
การโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนให้ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดยการ
ใช้ Google Meet หรือ Zoom ในการสอนออนไลน์ Google Classroom ในการมอบหมายงาน หรือการ
สอบวัดผล มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการ
สอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ ได้ด้วยตนเอง ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนใช้
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการ
ประเมินนักเรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยน าข้อมูลและผล
จากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผล  
ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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3. จุดเด่น 
 3.1 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ 
และมีการวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เทคโนโลยี 
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริม ให้ความรู้กับผู้เรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงาน ด้านพลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้
ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค และระดับประเทศ 
 3.2 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน น าระบบบริหารคุณภาพ 
“KWITS  Model” มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริหารงาน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่ างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มี การนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างเป็น
ระบบ  
 3.3 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนและ
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์
ให้ความรู้กับผู้เรียน  โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากร
ระหว่างกันในการให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน  
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4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 4.1 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และ 
มีคุณธรรม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้เรียน เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่นักเรียน 
 4.2 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ในปการศึกษา 2564 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหการบริหารจัดการในทุกดาน 
ของโรงเรียนมีการขัดของ ไม่เป็นไปตามระยเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏฺบัติการ โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของ
โรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 
 4.3 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 การบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ภายใต้การบริหารโดยใช้  KWIT 
Model เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ครูทุกคนควรได้รับการอบรม
การพัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สนับสนุน 
สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม รับฟังผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

5. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้มีมำตรฐำนสูงข้ึน 
 5.1 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
  2) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะความสามารถ ในการ
อ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
  4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแลพพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
  5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
  6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาผู้เรียน 



 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 13 

เป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น  
  7) จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนา สุขภาวะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
ให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
 5.2 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ KWIT Model มาใชกับ
ทุกกลุมงาน การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยาง
จริงจัง จัดหาสื่ออุปกรณประจ าหองเรียน เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ยุคปัจจุบัน ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ ลดโอกาสของความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต 
 5.3 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ยิ่งขึ้น  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งหลักสูตรมาตรฐานสากล การบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ส่วนที ่2  ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลทั่วไป   

2.1.1  สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รหัสไปรษณีย์ 58140 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 73 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา 

  2.1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น เมื่อวันที่  15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2515 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการนายประจวบ ค าบุญรัตน์ และครูใหญ่โรงเรียนขุนยวม มีนายอินสม แสนเฉลียว ครูใหญ่โรงเรียน
ขุนยวม ท าหน้าที่เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนกระทั่งวันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2515 นายทองค า เทิดทูนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกได้เปิด
ท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่ อวันที่  16   พฤษภาคม พ.ศ . 2534 ปั จจุบัน 
มีนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ  ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 1 นายยอดทรัพย์  กันธิยะ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 2
และ นายพิภพ โสภณกุลทรัพย์ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน คนที่ 3 

2.1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา มีประชากร

ประมาณ 23,533 คน (ข้อมูลปี 2564 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 6  อาชีพหลัก  คือ เกษตรกร  
ท าไร่ ท าสวน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  18,500 
บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
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  2.1.4  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน   
ตราสัญลักษณ์ 

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 

เขียว – ขาว 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 
ดอกสน 

 
เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
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       2.1.5  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  
               อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 

 
ค าขวัญ   

พ่ึงตน เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่อนาคต 

 
ปรัชญา 

อตฺตนา    โจทยตฺตาน  
จงเตือนตน  ด้วยตนเอง 

 
วิสัยทัศน์   

ภายในปี 2564  นักเรียนมีคุณธรรม สืบสานงานพระราชด าริ ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและมีน้ าใจ 

2. สืบสานงานอันเนื่องจากพระราชด าริ ตามโครงการ กพด. 
3. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาศักยภาพของครูสู่ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

5. มีความพร้อมในการพัฒนาวิธีการสอน และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม 

2. ผู้เรียนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  รักษ์สิ่งแวดล้อม  
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5. ครูเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

6. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 

7. โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 
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กลยุทธ์โรงเรียนขุนยวมวทิยา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม 
2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีทักษะด้านอาชีพ  ปลูกจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
7. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ของชุมชน 

 
อัตลักษณ์ 

นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
เอกลักษณ์ 

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ปณิธาน 
มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม 

 
จุดเน้นของโรงเรียน 

ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สืบสานงานพระราชด าริ 
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  2.1.6  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แผนที่โรงเรียนขุนยวมวิทยา  
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2.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 
 

ภาพที่ 1.2 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 2.3.1 จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 
จ านวน 4 53 3 7 8 75 

 

 2.3.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

ประเภทของบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม
ทั้งหมด ชาย หญิง 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

ผู้อ านวยการ 1    1 1 

รองผู้อ านวยการ 3    3 3 
ครู / ครูผู้ช่วย 19 34  37 16 53 

ครูอัตราจ้าง 5 2  7  7 

ลูกจ้างประจ า 2  2   2 
พนักงานราชการ 2 1  3  3 

ครูธุรการ 1   1  1 

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1  1   1 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1   1  1 

แม่บ้าน/นักการภารโรง 1 1 2   2 

ครูชาวต่างชาติ 1    1 1 
เจ้าหน้าที่ - - - - - - 

อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 37 38 5 49 21 75 
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2.4 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ .....15...../ ........ธันวาคม........../ 2564) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ...... 1,129 ...... คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ าแนกตามระดับชั้น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

ระดับชั้น 
ม.1 ม.4 

ปีการศึกษา 

2562 172 193 
2563 175 195 

2564 190 217 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 6 89 101 190 32 

ม.2 6 90 85 175 29 

ม.3 5 60 106 166 33 

รวม ม.ต้น 17 239 292 531 31 

ม.4 6 96 121 217 36 

ม.5 6 84 111 195 33 

ม.6 5 82 104 186 37 

รวม ม.ปลาย 17 262 336 598 35 

รวมทั้งหมด 34 501 628 1,129 33 
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172
193175
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2562-2564

2562 2563 2564
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ตารางท่ี 1.3 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

ระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ปีการศึกษา 
2562 172 173 180 193 163 140 

2563 175 169 162 195 191 162 

2564 190 175 166 217 195 186 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

172 173
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562 - 2564

2562 2563 2564
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2.5 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 2.5.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.0 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

เฉลี่ย
รวม ปีการศึกษา 

ภาษาไทย 500 259 267 578 367 376 74.08 
คณิตศาสตร ์ 458 370 511 358 381 393 66.84 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1026 550 644 1018 1213 1053 82.56 

สังคมศึกษาฯ 736 645 1064 986 866 484 89.62 
สุขศึกษาฯ 733 510 578 746 657 572 89.34 

ศิลปะ 321 335 351 342 423 383 85.96 

การงานอาชีพ 350 346 407 749 291 462 87.47 
ภาษาต่างประเทศ 241 169 301 402 252 300 62.38 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.0 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ
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2.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

 2.6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 1.5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 54.08 23.30 30.00 27.45 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.40 21.70 29.87 27.47 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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แผนภูมิคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับ สังกัด สพฐ. ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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 2.6.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 1.6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 40.00 17.59 26.21 21.56 34.87 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.14 18.45 27.52 22.68 35.74 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 36.87 
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แผนภูมิคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับ สังกัด สพฐ. ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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 2.6.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 ตารางท่ี 1.7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ปีการศึกษา / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2562 57.35 25.42 29.84 30.10 

2563 51.78 24.40 28.44 28.75 
2564 54.08 23.30 30.00 27.45 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564

2562 2563 2564
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2.6.4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 ตารางท่ี 1.8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ปีการศึกษา / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

2562 36.22 20.09 26.48 24.41 34.35 

2563 39.23 20.14 29.24 23.59 33.74 
2564 40.33 17.59 26.21 21.56 34.87 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564

2562 2563 2564
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ส่วนที่ 3  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

  โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมิน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ยอดเยี่ยม 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

90 79.86 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 74.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1 .2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80 86.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1 .4  นั ก เ รี ย นมี ค ว ามส ามา รถ ในกา รสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

90 60.93 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 1 .5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

90 62.34 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

90 97.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี 

70 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

60 - - 

 2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

70 99.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 85.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 81.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

70 88.46 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 70 78.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า 
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

70 94.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

85 91.52 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

85 82.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

85 96.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

  4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 95.36 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 79.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 74.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 66.84 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 82.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 89.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

  5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 85.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

  5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 89.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 87.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป          

70 62.38 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

80 94.32 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6 .2   นั ก เ รี ย น  มี  ID Pan และ  Portfolio เ พ่ื อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 90.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

80 80 เท่ากับเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 90 88.21 ต่่ากว่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5) มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6) มีคุณลักษณะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

90 88.21 ต่่ากว่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
 2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 91.85 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

80 83.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

80 98.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     

80 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา

80 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

การในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
  ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส่าคัญ 
80 98.014 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา 90 97.37 สูงกว่าเป้าหมาย 
 

จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินร้อยละ 97.37 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นรายมาตรฐาน 
ต่อไปนี้  
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 3.1 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  3.1.1 ระดับคุณภาพ 
........................................................อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม................................................................................  
  3.1.2 กระบวนการพัฒนา 
   3.1.2.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยรายวิชาพ้ืนฐานมีการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือใช้จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และ ยังก าหนดรายวิชาการอ่าน การเขียน เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถน าการสื่อสารน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยตรง เช่น รายการรักษ์ภาษาไทย น าเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธง อีกทั้งส่งเสริมการเรียน
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งยังส่งเสริมผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดค านวณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาการค านวณ ในด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้
เป็นนวัตกรนั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างนวัตกรรมด้วยความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบโครงการ หรือ โครงงานต่าง ๆ อีกทั้งโรงเรียนยังได้มุ่งเน้นให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) การสอนแบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมชุมนุม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถ  
ในการสร้างนวัตกรรม จากสิ่งที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับความคิดเห็น  
ที่แตกต่างได้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีนั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 
ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน  พร้อม
ทั้งวางระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in) เพ่ือสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพ่ือ
ความสะดวกในการบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งาน  และยังรองรับการเรียนการสอนแบบ Application for 
Education ได้แก่ Google Classroom Apple Application ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  การพัฒนาการคิดของผู้เรียนโดยโรงเรียนได้อบรมพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์และคิดวิจารณญาณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  จัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  



 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

35 

มีกิจกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้วิจารณญาณ โรงเรียนได้จัดหาสื่อ
มัลติมีเดียให้ครูได้ใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยตรงของผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมุ่งจัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการกลุ่ม  ยึดหลักประชาธิปไตยบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม  มีการวางแผนและร่วมกันแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม /ชมรม  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์    ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
ฝึกการวางแผนการท างาน และแก้ปัญหาร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับ
หน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  การพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นไปอย่างหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือการ
เรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการอบรมพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี  สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยได้
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มการเรียนคอมพิวเตอร์ ศิลปะ อุตสาหกรรม -เกษตรกรรม 
คหกรรม-พาณิชยกรรม ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม .3 และ ม.6 สามารถใช้เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้ กิจกรรมแนะแนว แนะน าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง  
เลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพในอนาคตของตนเอง 
         

   3.1.2.2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         โรงเรียนขุนยวมวิทยามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
ในตนเอง ด ารงตนอยู่ในวัฒนธรรมอันดีและสังคม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เช่น โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โครงการส่งเสริมประชาธิไตยในโรงเรียน กิจกรรมรณณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมท าบุญต้นเดือนตามหลักศาสนา ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิด
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรต้นเดือนตามหลักศาสนา 
โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาต และบาทหลวง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และโปเทสแต้นท์ มาเทศนา
ประกอบพิธีตามหลักศาสนา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันแม่ ร่วมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งประจ าอ าเภอ
ขุนยวม การท าข้าวหย่ากู๊ โดยเชิญชวนครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า และยังสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิไทย โดยการจัดกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โรงเรียนขุนยวมวิทยาเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
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ประจ าอ าเภอเพียงแห่งเดียว จึงท าให้มีความหลากหลาย ความแตกต่างทั้งทางด้าน ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและ
ประเพณี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมตรุษจีน กิจกรรมวัน
ภาษาไทย การแต่งกายประจ าชนเผ่าในวันศุกร์ของสัปดาห์  มีกิจกรรมที่สอดแทรกถึงการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ด้านสุขภาวะอนามัย
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โรงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการโภชนาการ การจัดกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน และการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเข้าใจผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกท้ังการส ารวจ  สุขภาวะของผู้เรียน
ทั้งทางร่างกายและจิตสังคม เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ รายงานสรุปการคัดกรองนักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียน ร่วมกันประเมินพฤติกรรมนักเรียน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ช่วยแหลือ สนับสนุน หรือส่งต่อข้อมูล ทั้งนี้โรงเรียนขุนยวมวิทยายังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
(Path2Health Foundation)  หรือ P2H ที่เข้ามาร่วมส่งเสริมช่วยครูผู้สอน ดูแล เสริมสร้าง และแก้ไขปัญหาสุข
ภาวะ ทางกายและใจให้แก่ผู้เรียนของโรงเรียนขุนยวมวิทยาอีกด้วย   
 

  3.1.3 ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

 ตารางท่ี 2.2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ           

90 79.86 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 74.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1 .2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

80 86.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1 .4  นั ก เ รี ย นมี ค ว ามส ามา รถ ในกา รสื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

90 60.93 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 1 .5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

90 62.34 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

90 97.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี 

70 94.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

60 - - 

 2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

70 99.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 85.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 81.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

70 88.46 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 70 78.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า 
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

70 94.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

85 91.52 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

85 82.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

85 96.98 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 95.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 79.78 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 74.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 66.84 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 82.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 89.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

  5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 85.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

  5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 89.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 

70 87.47 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป          

70 62.38 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

80 95.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6 .2   นั ก เ รี ย น  มี  ID Pan และ  Portfolio เ พ่ื อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80 90.86 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

80 80 เท่ากับเป้าหมาย 

 6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 90 88.21 ต่่ากว่าเป้าหมาย 
 
 จากตารางที่ 2.2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณคิด ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา สูง
กว่าค่าเป้าหมาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูงกว่าค่าเป้าหมาย  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าค่าเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าค่า
เป้าหมาย และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

 ตารางท่ี 2.3  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5) มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6) มีคุณลักษณะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 79.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

90 97.28 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 85.70 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

85 91.52 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 79.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

80 95.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5) มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
  ตารางที่ 2.4 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น 

และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้
  การประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

3.1.4 ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่าพบว่า พัฒนาผู้เรียนได้ 

  จากตารางที่ 2.3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
 6) มีคุณลักษณะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  

 จากตารางที่ 2.4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 79.08 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 97.28 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 85.70 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อย
ละ 91.52 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.78 ซึ่งสูง
กว่าค่าเป้าหมาย และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 95.14 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 

 ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.0 ขึ้น
ไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

เฉลี่ย
รวม ปีการศึกษา 

ภาษาไทย 500 259 267 578 367 376 74.08 
คณิตศาสตร์ 458 370 511 358 381 393 66.84 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1026 550 644 1018 1213 1053 82.56 
สังคมศึกษาฯ 736 645 1064 986 866 484 89.62 

สุขศึกษาฯ 733 510 578 746 657 572 89.34 

ศิลปะ 321 335 351 342 423 383 85.96 
การงานอาชีพ 350 346 407 749 291 462 87.47 

ภาษาต่างประเทศ 241 169 301 402 252 300 62.38 
ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 79.78 
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 ตารางท่ี 2.6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยม 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 60.95 66.49 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 57.59 53.76 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 63.17 75.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 70.26 65.12 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 60.73 68.03 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 74.07 70.61 
เฉลี่ยรวม 66.46 66.52 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.0 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ
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 ตารางที ่2.7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถใน 
การสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21.71 97.89 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 20.71 58.29 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23.46 75.30 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 70.77 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 40.84 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 31.48 100 

เฉลี่ยรวม 35.86 89.55 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยม
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการคิด 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 26.29 53.68 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 31.36 39.43 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 32.72 83.73 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16.92 64.06 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 18.85 67.69 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 17.28 37.63 
เฉลี่ยรวม 23.62 57.66 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลสมรรถนะส่าคัญด้านความสามารถใน
การสื่อสาร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี 2.9 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22.29 44.74 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 37.87 39.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 70.37 98.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 56.41 64.06 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 46.07 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 97.31 

เฉลี่ยรวม 57.74 73.78 
 
 

26.29 31.36 32.72 16.92 18.85 17.28

53.68
39.43

83.73
64.06 67.69

37.63

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญด้านความสามารถ
ในการคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 ตารางท่ี 2.10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถใน 
การใช้ชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22.29 89.47 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 37.87 71.43 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 70.37 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 56.41 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 46.07 87.69 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 100 
เฉลี่ยรวม 57.74 91.67 

  

22.29 37.87
70.37

56.41 46.07

100

44.74 39.43

98.8

64.06

100 97.31

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญด้านการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี 2.11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 76.00 91.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 53.85 68.57 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 49.38 72.89 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 83.08 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 62.30 88.21 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 58.64 100 
เฉลี่ยรวม 64.52 87.69 

 

22.29 37.87
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56.41 46.07

10089.47
71.43

100 100 87.69 100

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญด้านความสามารถ
ในการใช้ชีวิต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี 2.12 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 54.08 23.30 30.00 27.45 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.40 21.70 29.87 27.47 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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91.58
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส่าคัญด้านความสามารถ
ในการใช้ชีวิต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6

ปีการศึกษา 2563 และ 2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับ สังกัด สพฐ. ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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 ตารางท่ี 2.13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 40.00 17.59 26.21 21.56 34.87 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.14 18.45 27.52 22.68 35.74 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 36.87 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษาฯ

แผนภูมิคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรยีน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับ สังกัด สพฐ. ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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 ตารางท่ี 2.14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ปีการศึกษา / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2562 57.35 25.42 29.84 30.10 
2563 51.78 24.40 28.44 28.75 

2564 54.08 23.30 30.00 27.45 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564

2562 2563 2564
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 ตารางท่ี 2.15 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ปีการศึกษา / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

2562 36.22 20.09 26.48 24.41 34.35 
2563 39.23 20.14 29.24 23.59 33.74 

2564 40.33 17.59 26.21 21.56 34.87 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
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 ตารางท่ี 2.16 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวลภัสศิริ  มูลฟอง 
นายศิรชัช  ไข่แก้ว 
นายจิรวัฒน์  มาลัยวรรณ 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขัน การสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบ
วิศวกรรม (3D paper crafting) งาน The 1 national Basic STEM Innovation 
E-Forum 2021 ระดับชาติ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 

2 นางสาวสุจิรา  กระบวนเนตร 
นางสาวสาธิดา  วัฒนมาลา 
นางสาวอุรัสยา  แม่นดี 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขัน การสร้างชิ้นงานสามมิติจากแบบ
วิศวกรรม (3D paper crafting) งาน The 1 national Basic STEM Innovation 
E-Forum 2021 ระดับชาติ 

ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย 

3 นางสาววัชรมน  ปัญญา 
นางสาวกานต์สินี  ลิ้มศักดาทอง 
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานนวัตกรรม (Innovation Project 
Contest) ระดับมัธยมศึกษา ชื่อโครงงาน “ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในถัง
หมักปุ๋ยขนาดเล็ก ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย” งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียน
เครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

4 ด.ช. ธีรโชติ ธรรมชาติสุขใจ รองชนะเลิศ อันดับ 1 
ด.ญ. รัตน์ปณิษา ทองสามสี รองชนะเลิศอันดับ 1 
ด.ญ. สิริกร กันทา ชนะเลิศ 
น.ส. มณีกร มารดาก าเนิด รองชนะเลิศอันดับ 1 
นาย พงศ์ภัค เซ่งเฮ่อ ชมเชย 
นาย โกวิท บุญกิจจานนท์ ชนะเลิศ 
รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก  และวันสุนทรภู่ ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา

แม่ฮ่องสอน 

5 นายกิตติชาติ  สอาดจิตต์ 
นายบรรลือศักดิ์  ค าเขียว 
นางสาวครินทร  เลิศสีดา 
นายชัชชัย  ปัญญานาย 

ส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอขุนยวม 
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ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 

นางสาววิวยาดา  ยอดดอย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ฯ ประเภทคลิปวีดีโอ 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
( โครงการ กพด. ) 

6 นายเสวก  นามแก้ว 
นายพงศกร  โตริ 
นางสาวสุรัสวดี  ศรวรนันท ์
นางสาวจารุกิตติ์  นาคศรี 
นางสาวธัญชนก  วงค์บุญเรือง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น FLY WEIGHT ในหัวข้อ “นวัตกรรมจากมรดก
ภูมิปัญญาอาหาร” การแข  ่งขันโครงการ Food Innopolis Innovation 
Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 

กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ร่วมกับ 

สวทช. และเมือง

นวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis)

อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย 

7 นักเรียนกลุ่มการเรียนคอมพิวเตอร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อออมกับ กอช.เพ่ือความมั่นคงใน
อนาคต 

กองทุนการออม

แห่งชาติ 

8 นางสาวรวิตา  รุ่งอรุณนิติรักษ์   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ  วันภาษาไทยแห่งชาติ  
"อักษราลิขิต  วิจิตรสนเทศ" ประจ าปี 2564 

สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9 นายชนาธร  ไพศาล 
นายชนาธิป  ไพศาล 
นายธนภัทร์  รุ่งเรือง 
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ประเภทการน าเสนอด้วยวาจา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย “หน้ากากติดเครื่องกรองอากาศส าหรับเด็ก”  ประจ าปี 2564 

ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 

10 นายธนายุต  ผาติรัตนสิริ 
นางสาวเบญจมาพร  แสงเฮ่อ 
นางสาวสวิชญา  เอกจันทร์ 

โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (Mathematics 
Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อโครงงาน “การหาเส้นทาง
ระบบคมนาคมขนส่ง ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนด้วยทฤษฎีกราฟเชื่อมโยงกับ
ความรู้ทางภูมิศาสตร์” งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ
วิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

11 นายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน 
นายจิรวัฒน์  มาลัยวรรณ 
นางสาวดนิตา  กรกัมพล 
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences 
Competition) ระดับมัธยมศึกษา งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่าย
ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

12 นางสาวลภัสศิริ  มูลฟอง 
นายศิรชัช  ไข่แก้ว 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกรเกริกเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานนวัตกรรม 
(Innovation Project Contest) ระดับมัธยมศึกษา ชื่อโครงงาน “การสร้าง 
และศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย” งาน
ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

13 เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร 
เด็กหญิงลลิตวดี  รู้ดี 
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายใน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

14 นางสาวริราวรรณ  แซ่จัง 
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายใน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

15 นายทองการญจน์  อุ่นนุช รางวัลชมเชย  ผลงานนักเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  
ประเภทเรียงความ ประจ าปี 2564 ระดับพ้ืนที ่

ส านักงานปศุสัตว์ 

เขต 5 
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 และมีข้อมูล หลักฐาน เชิงประจักษ์แสดงไว้ ดังนี้ 
   1. ตารางสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

 2. แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
 3. โครงงาน/ชิ้นงาน/ผลงาน ของนักเรียน 
 4. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 5. Portfolio ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

6. รายงานผลการประเมินนักเรียน SDQ 
 7. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8. แบบรายงานผลการออกเยี่ยมบ้าน 
 9. ภาพประกอบการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 10. สรุปผลการด าเนินโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปีการศึกษา 2564 
 11. ภาพประกอบกิจกรรมตักบาตรบุญต้นเดือนตามหลักศาสนา 

   12. แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 

  3.1.5 จุดเด่น 
   จุดเด่นด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ และมีการวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท า
โครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง รอบด้านให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจัดท าสารสนเทศ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนให้
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดบรรยากาศ
รักการอ่านเขียนในโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริม ให้ความรู้กับผู้เรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้
ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะ
มูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงาน ด้านพลังงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค และระดับประเทศ  
   ส าหรับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์อย่าง
หลากหลาย ท าให้มีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่  21 ท าให้ผู้ เรียนมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดกิจกรรมตามโครงการที่หลากหลาย ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพของตนเอง รักการออกก าลังกาย  ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
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มาตรฐาน  และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมิน
ความเครียด และโรคซึมเศร้า อยู่ในระดับปกติ  นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ ส่วนเป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับความรู้เป็นผลท าให้นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้
สร้างเครือข่ายกับทางหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การประสานงานของความร่วมมือเป็นไปอย่างดี 
และรวดเร็วท าให้ได้รับข่าวสารอย่างท่ัวถึง  และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
  3.1.6 จุดควรพัฒนา 
   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม 
   2. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
   3. พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
   4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้เรียน เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่นักเรียน 
   
  3.1.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
   1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
   2) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถ ในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
   4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแลพพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
   5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
   6 ) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่  21 รวมทั้งพัฒนาผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น  
   7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา สุขภาวะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
ให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
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 3.2 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
  3.2.1 ระดับคุณภาพ 
........................................................อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม.....................................................................................  
 

  3.2.2 กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยคณะผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนได้ด าเนินงานใน
การน าองค์กรตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ด าเนินการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังภาพประกอบที่ 2.1  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มีการประชุมหารือ และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) 
รวมถึงการใช้กระบวนการฟังเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) เพ่ือระดมสมองและสร้างความเห็นร่วมกัน จากนั้นน า
ผลการวิเคราะห์จากการท า SWOT Analysis (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ) ตลอดจนความ
ต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน แล้วน าวิสัยทัศน์ที่ได้จากการ
ประชุมระดมสมองเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้วิสัยทัศน์   จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี( โครงการ กพด. ) แผนการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สพม.แม่ฮ่องสอน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดย
โรงเรียนได้มีนวัตกรรมการบริหารคุณภาพ “KWITS  Model”  ดังภาพประกอบที่ 2.2 
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ภาพประกอบที่ 2.2 นวัตกรรมการบริหารคุณภาพ “KWITS  Model” 
 

  ในการด าเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา มีนวัตกรรมการบริหารที่ควบคุมคุณภาพการท างานทั้ง  
5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการบริหารที่มีแนวปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนสนับสนุนให้การพัฒนาผู้เรียนสู่
ความส าเร็จตามเป้าประสงคท์ี่ตั้งไว้  
 

  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการจัดการ 
เรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิต
สาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้  
  1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความ
พอเพียง 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับสูง 
  3. จัดกิจกรรมชุมนุมเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน 
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  4. จัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท าเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ
ประมง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ปลอดภัยมีโภชนาการที่ดี และยังสามารถน าความรู้ไป
ขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และประกอบสัมมาชีพได้ 
  5. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดู
งานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง และเข้า
ร่วมประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ  
  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และ
ซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

  ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียน ให้สวยงาม โดยมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ความสะดวก สะอาด มั่งคงและ
ปลอดภัย ได้แก่ อาคารเรียน ห้องประชุม อาคารหอพักนักเรียนหญิง และ หอพักนักเรียนชาย โรงอาหาร ห้อง
พยาบาล อาคารโรงฝึกงานวิชาช่างอุตสาหกรรม สนามกีฬา และอาคารประกอบต่าง ๆ มีถังดับเพลิงประจ าอาคาร
เรียนทุกอาคาร ติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่ม และเครื่องท าความเย็น มีน้ าดื่มบริการอย่างเพียงพอ สะอาด และ
ปลอดภัย นอกจากนี้ได้ปรับปรุงบริเวณสวนสน เพ่ือเป็นมุมพักผ่อนของนักเรียนในช่วงพักกลางวัน หรือเลิกเรียน 
บริเวณหลังอาคารเรียน 25 ปี อนุสรณ์ ที่มีบรรยากาศร่มรื่น อากาศบริสุทธิ์ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและ 
จรรโลงใจเกิดความสุนทรีย์ภาพทางความคิด ให้กับผู้เรียนในเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
  โรงเรียนขุนยวมวิทยาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ด้วย E-School ในการการเช็คชื่อเข้าแถวหน้าเสาธง การประเมิน SDQ, การประเมิน EQ และการบันทึกคะแนน
พฤติกรรม ทางโรงเรี ยนได้สนับสนุนด าเนินการใช้งานระบบ Google For Education  ภายใต้ โดเมน 
@khunyuam.ac.th ทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงฯ และการจัดหาตามศักยภาพของโรงเรียน เพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเ รียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมผู้เรียนให้มากที่สุด โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 นี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้มีการปรับการบริหารและการจัดการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอขุนยวม ส าหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ดังนี้ 
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  1. จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จ านวนนักเรียน 20–25 คน/
ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เช่น ม.3/A ,ม.3/B ,ม.3/C ,ม.3/D ,ม.3/E และ ม.3/F เป็นต้น 
ตลอดภาคเรียน หรือ จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนแบบอยู่บ้าน On-line 
หรือ On-Hand โดยครูผู้สอนจะมอบหมายงานให้ผู้เรียนโดยตรง หรือมอบหมายงานผ่านครูที่ปรึกษา หรือ
ครูผู้สอนจะติดต่อผู้เรียนในกลุ่มห้อง Classroom หรือติดต่อผ่านช่องทางอ่ืน ๆ 
  ส าหรับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนขุนยวมวิทยามีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โดยก าหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน 
คือ 1) สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 2) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง 
ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณที่โรงเรียนก าหนดทุกวัน 3) ล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หลัง
รับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า 4) นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ได้อย่างสะดวก ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) และ 5) เข้าเรียนตามวันเวลา ตารางเรียนที่โรงเรียน
ก าหนด  
  นอกจากนี้การใช้พ้ืนที่ห้องเรียน โรงอาหาร โรงฝึกงาน สนามกีฬา ห้องสมุด ฯลฯ มีการก าหนดให้จัด
ห้องเรียน โดยจัดโต๊ะเรียนต่อห้องเรียน จ านวนไม่เกิน 20 - 25 ตัว และแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างตามความ
เหมาะสมของแต่ละห้องเรียน 1 - 1.5 เมตร เพ่ือลดความแออัดของผู้เรียน จัดให้นักเรียนพักรับประทานอาหารได้
ตลอดเวลา การมารับ – ส่ง นักเรียนกลับบ้าน ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนก าหนด กรณี 
ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อราชการผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจ าวันท าหน้าที่คัดกรอง 
  จากการที่โรงเรียนขุนยวมวิทยามีนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหาร มีการพัฒนาครูและบุคลากร 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนขุนยวมวิทยามีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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  3.2.3 ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี 2.17  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    
  จากตารางที่ 2.17 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปี
การศึกษา 2564 พบว่า  
  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่ าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
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รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  และมี
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
เท่ากับค่าเป้าหมาย   
 

  3.2.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
1) มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขุนยวมวิทยา  
2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
4) รายงานการประเมินตนเอง 
5) ข้อมูลอัตราก าลัง 
6) ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานบุคคลากร 
7) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
8) บันทึกข้อความขอจัดซื้อ จัดจ้าง / แบบจัดซื้อจัดจ้าง 
9) บัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ประจ าปี 
10) แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11) สรุปข้อมูลสารสนเทศการประเมินนักเรียน SDQ 
12) รายงานผลการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน  
13) รายงานผลการนิเทศภายใน 
14) รายงานสรุปสถิติการส่งวิจัยในชั้นเรียน 
15) เอกสารรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
16) ค าสั่งโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
17) หลักสูตรสถานศึกษา 
18) รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
19) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
20) รายงานการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนที่   

ก.ค.ศ.รับรอง 
21) รายงานการประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอน 
22) รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
23) ตารางและสมุดบันทึกเวรยามโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
24) แบบรายงานจ านวนนักเรียนหอพักนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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25 เว็บไซต์โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
  

 3.2.5 จุดเด่น 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน โดยน าระบบบริหาร
คุณภาพ “KWITS  Model” มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริหารงาน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มี  การนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

  3.2.6 จุดควรพัฒนา 
  ในปการศึกษา 2564 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหการบริหารจัดการในทุกดาน 
ของโรงเรียนมีการขัดของ ไม่เป็นไปตามระยเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏฺบัติการ โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศภายในโรงเรียนยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดย
บูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบน
ฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน  
 

  3.3.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ KWIT Model มาใชกับ
ทุกกลุมงาน การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอยางจริงจัง 
จัดหาสื่ออุปกรณประจ าหองเรียน เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ปรับ
ปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ ลดโอกาสของความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนอีกในอนาคต  
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 3.3 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ   
  3.3.1 ระดับคุณภาพ 
........................................................อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม........................................................................................ 
 

  3.3.2 กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based 
Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนให้ครูด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดยการใช้ Google Meet หรือ Zoom ในการสอนออนไลน์ Google Classroom 
ในการมอบหมายงาน หรือการสอบวัดผล มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความ
ถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนใช้
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมิน
นักเรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยน าข้อมูลและผลจากการ
วิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง    
 

  3.3.3 ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
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 ตารางท่ี 2.18  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 91.85 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

80 83.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

80 98.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     

80 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
  ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผล 
การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

   ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส่าคัญ 
80 98.014 ยอดเยี่ยม 

 
  จากตารางที่ 2.18  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
 

  ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  คิดเป็นร้อยละ 91.85 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 98.22 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่ง
สูงกว่าค่าเป้าหมาย   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
  1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
  2) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
        โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน     
สงเสริมใหผู้เรียนได้เรียนรูโดยการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู้เน้นทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน  
การเชิญวิทยากรท้องถิ่น ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนรู้ ครบทุกห้องปฎิบัติการ และทุกห้องเรียน เช่น โทรทัศน์ Projector เครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยครูสามารถเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างหลากหลาย และผู้เรียนยังสามารถเรียนรูในดาน
ต่างๆ ผานสื่อ Electronic หรือ Internet สนองความตองการและความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
  3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา สางเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม  ที่
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
มั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เกิดแรงจูงใจในการเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ครูชมเชยผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมี
ความประพฤติ การปฏิบัติตนที่ดี ตั้งทางกาย วาจา และใจ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   โรงเรียนขุนยวมวิทยา สงเสริมใหครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองตามตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู ที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน และก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบการวัดและ
ประเมินผล วิเคราะห์ขอสอบส าหรับการทดสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผลและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถรูผลการสอบได้ทันที หลังจากการทดสอบในแต่ละครั้ง    
มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ท าให้รู้ขอบกพรองและน าไปวางแผนแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน และ
ก าหนดใหครูประจ าวิชาตัดสินผลการเรียนและบันทึกผลในโปรแกรม Bookmark 2551 และรายงานผลใหผู
ปกครองรับทราบโดยตรงด้วยการจัดประชุมผูปกครอง ประจ าภาคเรียน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการจัด
การศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือขายผูปกครองดวยเอกสารหลักฐานครบถวน
เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน ด้วยการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนใน
ทุก ๆ ภาคเรียน ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและหลักสูตรโดยใชขอมูลผลการเรียนของนักเรียนเปนองค
ประกอบ มีขอมูลการวิเคราะหผูเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใชเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ ครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจาก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง  
  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
       โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักเรียนทุกคนและ
ผู้ปกครองทราบเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเอง โดยแจ้งผลการทดสอบกลางภาคและผลคะแนนเมื่อสิ้นภาคเรียน     
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนแจ้งก าหนดการซ่อมเสริมและสอบแก้คะแนน ครูที่ปรึกษาแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  
กับผู้ปกครอง ในวันการประชุมผู้ปกครอง การประเมินครูผู้สอน โดยผู้เรียนเรียน วิจัยในชั้นเรียน การนิเทศภายใน 
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนทราบข้อมูลย้อนกลับและการน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรฯ 
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   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ มีประสิทธิภาพ โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและน
ผู้เรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  ซึ่งมี
เป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ Google Meet , Google Classroom ,Zoom โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและ
มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ 
 

  3.3.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
2) เอกสารธุรการชั้น ปพ.5 และ ปพ.6 
3) สรุปสถิติการส่งวิจัยในชั้นเรียนและตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 
4) สรุปผลการด าเนินโครงการ  
5) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
6) แบบนิเทศการสอน โดยฝ่ายบริหาร 
7) ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
8) รายงานการใช้สื่อ  
9)  แบบส ารวจการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
10) สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด  
11) ภาพการใช้แหล่งเรียนรู้     
12) ภาพกิจกรรม (การใช้สื่อการสอน/การปฏิบัติงานของนักเรียน)  
13) ผลงานนักเรียน (เกียรติบัตร) 

 

 3.3.5 จุดเด่น 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมวิทยามีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ 

มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และตระหนักในบทบาทของการศึกษาการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ  จัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์ให้ความรู้กับผู้เรียน  โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ 
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากร วิทยากรระหว่างกันในการให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน  
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 3.3.6 จุดควรพัฒนา 
  การบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ภายใต้การบริหารโดยใช้ KWIT 
Model เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ครูทุกคนควรได้รับการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม รับฟัง
ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
   

  3.3.7 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
   พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งหลักสูตรมาตรฐานสากล การบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ส่วนที ่4  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

   โรงเรียนขุนยวมวิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

  ตารางท่ี 3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานตามมาตรฐาน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564      
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 92.50 ยอดเยี่ยม  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 88.21 ดีเลิศ - 

  1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

90 79.86 ดีเลิศ - 

 2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

90 
97.28 ยอดเยี่ยม  

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 85.70 ดีเลิศ  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

85 91.52 ยอดเยี่ยม  

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

70 79.78 ดี  

 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
วิชาชีพ  

80 94.32 ยอดเยี่ยม  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  90 100 ยอดเยี่ยม  
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด  
90 100 ยอดเยี่ยม  

 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  80 100 ยอดเยี่ยม  
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  

80 100 ยอดเยี่ยม  

 4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  80 100 ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 5. มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

80 100 ยอดเยี่ยม  

 6) มีคุณลักษณะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

80 100 ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 80 100 ยอดเยี่ยม  
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน  
80 100 ยอดเยี่ยม  

2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  80 100 ยอดเยี่ยม  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

80 100 ยอดเยี่ยม  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

80 100 ยอดเยี่ยม  

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

80 100 ยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

80 100 ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

80 98.01 ยอดเยี่ยม  

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 91.85 ยอดเยี่ยม 
 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

80 98.22 ยอดเยี่ยม 
 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  90 100 ยอดเยี่ยม  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 ยอดเยี่ยม 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 100 ยอดเยี่ยม  

สรุปภาพรวม 90 97.37 ยอดเยี่ยม  
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 จากตารางที่ 3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 13 ประเด็นพิจารณา
สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 7 ประเด็นพิจารณา และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 
  4.2 จุดเด่น   
  4.2.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคม
ศิษย์เก่าฯ และมีการวางแผนที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่ม
สาระอย่างต่อเนื่อง รอบด้านให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีจัดท าสารสนเทศ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม ให้
ความรู้กับผู้เรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงาน ด้านพลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการ
ให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับภาค และระดับประเทศ 
 
  4.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  โรงเรียนขุนยวมวิทยามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน โดยน าระบบบริหาร
คุณภาพ “KWITS  Model” มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนนวัตกรรมการบริหารงาน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
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  สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่มี  การนิเทศภายใน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

  4.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมวิทยามีความรู้ความสามารถและมีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และตระหนักในบทบาทของการศึกษาการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบ  จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  โรงเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์ให้ความรู้กับผู้เรียน  โรงเรียนมี
เครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร วิทยากรระหว่างกันในการให้ความรู้กับ
นักเรียนและชุมชน 
 
 4.3 จุดควรพัฒนา  
  4.3.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม เพ่ิมเติม 
  2. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 
  3. พัฒนาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้เรียน เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่นักเรียน 
 

  4.3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหการบริหาร
จัดการในทุกดาน ของโรงเรียนมีการขัดของ โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
ยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้



 

 
 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

74 

สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 
 

  4.3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ ภายใต้การบริหารโดยใช้ KWIT 
Model เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ครูทุกคนควรได้รับการอบรม
การพัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
กว่าเดิม รับฟังผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง      
 

 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงข้ึน 
  4.4.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
  2) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะความสามารถ ในการ
อ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน 
  4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแลพพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
  5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ 
  6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาผู้ เรียน 
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพให้ชัดเจนขึ้น  
  7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา สุขภาวะของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
ให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโตตามช่วงวัย 
 

  4.4.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  โงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ ของกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้ KWIT Model 
มาใชกับทุกกลุมงาน การนิเทศก ากับติดตามอยางตอเนื่อง และน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางา
นอยางจริงจัง จัดหาสื่ออุปกรณประจ าหองเรียน เพ่ือให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหสามารถใชงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ ลดโอกาสของความผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนอีกในอนาคต 
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  4.4.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ยิ่งขึ้น สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งหลักสูตรมาตรฐานสากล การบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

 4.5 ความต้องการและช่วยเหลือ       
 ความต้องการในด้านการดูแลช่วยเหลือ นอกเหนือจากการประเมิน จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่เกียวข้อง การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยอยู่เสมอ และความต้องการ พัฒนา
บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรที่แท้จริง เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนได้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที ่5  ภาคผนวก 
 

 ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา 2562-2564 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 ผลการประเมิน สมศ. (ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19)       

 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564 

 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 

 หลักฐาน เอกสาร อ่ืนๆ 
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ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา 2562 - 2564 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ภายใต้สถานการณ์- COVID – 19)
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภท ผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา  รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 รับการรับรองว่า “ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 
(พ.ศ.2564 - 2568) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ผ่านการคัดเลือก เพ่ือจัดตั้งเป็น  
“โรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” 

ความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

 เกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี  
พ.ศ.2564 ปีที่ 2 ติดต่อกัน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ผ่านการรับรองการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ระดับ 1 ดาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

ผู้บริหาร ระดับประเทศ 
 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ รางวัลเหรียญทอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหาร
จัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ระดับจังหวัด 
 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
 นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
 นายยอดทรัพย์  กันธิยะ เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

ครู ระดับประเทศ 
 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards ครั้งที่ 10   
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 1. นางสาวมาริสา เสือเอ่ียม ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ระดับเหรียญเงิน  
 2. นางปวันรัตน์  กันทา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านบริหารจัดการ ระดับเหรียญเงิน 
 3. นางนุชจรี  อานัย ได้เข้าร่วมประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ด้านวิชาการ 
 4. นางปาริชาติ  แก้วเสมอตา ได้เข้าร่วมประกวด ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 
 5. นายผดุงศักดิ์  เงินใส ได้เข้าร่วมประกวด ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ด้านวิชาการ 
 6. นายพันธกานต์  กระจ่างแก้ว ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ  ผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ฯ ประเภท
คลิปวีดีโอ ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขุนยวม 



 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564                                                          
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

92 
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รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (  โครงการ กพด.  )   
ระดับประเทศ 

 ระดับจังหวัด 
 นางเสาวลักษณ์  พลศรี ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อรับ
รางวัลคุรุสภาระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
 นางเสาวลักษณ์  พลศรี เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
 นางแก้วตา อาณาจักร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 
เรื่องสั้น 
 นายไพรัตน์ อานัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทิด
พระคุณของแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 
 นางนุชจรี  อานัย  ได้รับคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่น เพ่ือรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ  สธ  ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2564 

 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นักเรียน  นางสาวลภัสศิริ  มูลฟอง 
 นายศิรชัช  ไข่แก้ว 
 นายจิรวัฒน์  มาลัยวรรณ 
 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขัน การสร้างชิ้นงาน
สามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D paper crafting) งาน The 1 
national Basic STEM Innovation E-Forum 2021 
ระดับชาติ 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 นางสาวสุจิรา  กระบวนเนตร 
 นางสาวสาธิดา  วัฒนมาลา 
 นางสาวอุรัสยา  แม่นดี 
 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแข่งขัน การสร้างชิ้นงาน
สามมิติจากแบบวิศวกรรม (3D paper crafting) งาน The 1 
national Basic STEM Innovation E-Forum 2021 ระดับชาติ 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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ประเภท ผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

  นางสาววัชรมน  ปัญญา 
 นางสาวกานต์สินี  ลิ้มศักดาทอง 
 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานนวัตกรรม 
(Innovation Project Contest) ระดับมัธยมศึกษา ชื่อโครงงาน 
“ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในถังหมักปุ๋ยขนาดเล็ก ผ่าน
เทคโนโลยีไร้สาย” งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่าย
ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ด.ช. ธีรโชติ ธรรมชาติสุขใจ รองชนะเลิศ อันดับ 1 
 ด.ญ. รัตน์ปณิษา ทองสามสี รองชนะเลิศอันดับ 1 
 ด.ญ. สิริกร กันทา ชนะเลิศ 
 น.ส. มณีกร มารดาก าเนิด รองชนะเลิศอันดับ 1 
 นาย พงศ์ภัค เซ่งเฮ่อ ชมเชย 
 นาย โกวิท บุญกิจจานนท์ ชนะเลิศ 
 รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการวาดภาพระบายสีเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก  และวันสุนทรภู่ ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 

 นายกิตติชาติ  สอาดจิตต์ 
 นายบรรลือศักดิ์  ค าเขียว 
 นางสาวครินทร  เลิศสีดา 
 นายชัชชัย  ปัญญานาย 
 นางสาววิวยาดา  ยอดดอย 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ฯ 
ประเภทคลิปวีดีโอ ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 โรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี 
( โครงการ กพด. ) 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขุนยวม 

 นายเสวก  นามแก้ว 
 นายพงศกร  โตริ 
 นางสาวสุรัสวดี  ศรวรนันท ์
 นางสาวจารุกิตติ์  นาคศรี 
 นางสาวธัญชนก  วงค์บุญเรือง 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ร่วมกับ สวทช. และ

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น FLY WEIGHT ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร” การแข ่งขันโครงการ 
Food Innopolis Innovation Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 

Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย 

  นักเรียนกลุ่มการเรียนคอมพิวเตอร์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับภาคเหนือ  ประเภท
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า การประกวดภาพยนตร์สั้น 
หัวข้อ ออมกับ กอช.เพ่ือความมั่นคงในอนาคต 

กองทุนการออมแห่งชาติ 

 นางสาวรวิตา  รุ่งอรุณนิติรักษ์   
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ  วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  "อักษราลิขิต  วิจิตรสนเทศ" ประจ าปี 2564 

สาขาวิชาภาษาไทย  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นายชนาธร  ไพศาล 
 นายชนาธิป  ไพศาล 
 นายธนภัทร์  รุ่งเรือง 
 รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ การประกวดโครงงานสะ
เต็มศึกษา (Student STEM Project Contest) ประเภทการ
น าเสนอด้วยวาจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “หน้ากากติด
เครื่องกรองอากาศส าหรับเด็ก”  ประจ าปี 2564 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 นายธนายุต  ผาติรัตนสิริ 
 นางสาวเบญจมาพร  แสงเฮ่อ 
 นางสาวสวิชญา  เอกจันทร์ 
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
(Mathematics Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อโครงงาน “การหาเส้นทางระบบคมนาคมขนส่ง ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนด้วยทฤษฎีกราฟเชื่อมโยงกับความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์” งานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายใน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 นายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน 
 นายจิรวัฒน์  มาลัยวรรณ 
 นางสาวดนิตา  กรกัมพล 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล 
(Data Sciences Competition) ระดับมัธยมศึกษา งานประชุม
การขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ภาคเหนือตอนบน 

  นางสาวลภัสศิริ  มูลฟอง 
 นายศิรชัช  ไข่แก้ว 
 นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกรเกริกเกียรติ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานนวัตกรรม (Innovation Project Contest) ระดับ
มัธยมศึกษา ชื่อโครงงาน “การสร้าง และศึกษาเครื่องวัด
สัญญาณชีพแบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย” งานประชุม
การขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 เด็กหญิงมธุรดา  ภิรมย์โอฬาร 
 เด็กหญิงลลิตวดี  รู้ดี 
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม 
(STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานประชุมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 นางสาวริราวรรณ  แซ่จัง 
 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม 
(STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานประชุมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 นายทองการญจน์  อุ่นนุช รางวัลชมเชย  ผลงานนักเรียน
กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  ประเภทเรียงความ ประจ าปี 2564 ระดับ
พ้ืนที ่

ส านักงานปศุสัตว์ 

เขต 5 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.0 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

เฉลี่ย
รวม ปีการศึกษา 

ภาษาไทย 500 259 267 578 367 376 74.08 
คณิตศาสตร ์ 458 370 511 358 381 393 66.84 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1026 550 644 1018 1213 1053 82.56 
สังคมศึกษาฯ 736 645 1064 986 866 484 89.62 

สุขศึกษาฯ 733 510 578 746 657 572 89.34 
ศิลปะ 321 335 351 342 423 383 85.96 

การงานอาชีพ 350 346 407 749 291 462 87.47 
ภาษาต่างประเทศ 241 169 301 402 252 300 62.38 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 79.78 
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 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนภาพรวม (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2564 
 ข้อ 1. ความสามารถในการสื่อสาร    ข้อ 4. ความสามารถในการใช้ชีวิต   
 ข้อ 2. ความสามารถในการคิด    ข้อ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 ข้อ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

ม.1 190 186 4 0 0 102 85 2 0 85 103 2 0 170 20 0 0 174 16 0 0 

ม.2 175 102 73 0 0 69 105 3 0 69 105 3 0 125 52 0 0 120 57 0 0 

ม.3 166 125 41 0 0 139 28 0 0 164 0 9 0 166 0 0 0 121 9 0 0 

รวม 531 413 118 0 0 310 218 5 0 318 208 14 0 461 72 0 0 415 82 0 0 

ม.4 217 217 0 0 0 139 78 0 0 139 78 0 0 217 0 0 0 217 0 0 0 

ม.5 195 195 0 0 0 132 63 0 0 195 0 0 0 171 24 0 0 172 23 0 0 

ม.6 186 186 0 0 0 70 116 0 0 181 4 0 0 186 0 0 0 186 0 0 0 

รวม 598 598 0 0 0 341 257 0 0 515 82 0 0 574 24 0 0 575 23 0 0 
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หลักฐาน เอกสาร อ่ืน ๆ  
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