
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เปนการสรุปผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

ท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน  ดังน้ี 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นอกจากน้ี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังไดแสดงถึงผลการวิเคราะหจุดเดน จุดที่

ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพื่อนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน

รอบปที่ผานมาและแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาอีกดวย   

  

 

                                                               โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

       เร่ือง              หนา 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 1.1 ขอมูลทั่วไป          1  

 1.2 ขอมูลครูและบุคลากร        3 

 1.3 ขอมูลนักเรียน         7  

 1.4 สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  8  

 1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน     12 

 1.6 สรุปการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา       16 

 1.7 ขอมูลงบประมาณ             18 

 1.8 สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะฯลฯ      24 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 

 สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( 3 มาตรฐาน ) 

  - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน          37 

 - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       82 

 - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     98 

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต            114 

 ความตองการการชวยเหลือ             114 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก               115 

 หลักฐานขอมูลสําคัญ  เอกสารอางอิงตาง ๆ เชน 

    - บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษา 

 ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฯลฯ 

 



 
 

บทสรปุสาํหรับผูบริหาร 
 
 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ต้ังอยูเลขที่ 459 หมู 8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปดสอนต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี

บุคลากรสายผูบริหาร จํานวน 1 ทาน ขาราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจางจํานวน 23 คน ได

ดําเนินงานดานการสรางความเขมแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันโดยได

ดําเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี ้

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน

การศึกษาของตนสังกัด สภาพบริบท ปญหา ความตองการโดยเนนการมีสวนรวม 

2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4. จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง  

5. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง นํามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/สงหนวยงานตน

สังกัด 

 1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ยอดเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ยอดเย่ียม 

 

 2.  ผลการดําเนินงาน 

 ครูมีความรูและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพราะครูมีความมุงม่ันต้ังใจในการ

พัฒนา ตนเองอยางตอเน่ือง โดยเขารับการอบรมตามโครงการคูปองครู การอบรมตามที่หนวยงานตน

 



 
 

สังกัดกําหนด และผานการอบรมจากหนวยงานอื่นๆ และตามความสนใจ สามารถนําความรู ทักษะท่ีได

จาก การพัฒนาตนเองมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน และใชกระบวนการ 

PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหาของนักเรียนในหองเรียน โรงเรียนมีความพรอมทั้งใน

สาธารณูปโภค และอุปกรณการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพรอมดานสัญญาณ Internet 

สามารถใชจัดการ เรียนการสอนไดทุกหองเรียน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร หนังสือเรียน หนังสือเสริม ส่ือวัสดุ

อุปกรณเพียงพอ กับนักเรียน จัดใหมีสภาพแวดลอมทั้งภายนอกหองเรียนที่สะอาด รมรื่น ภายใน

หองเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อตอการจัดการเรียนรู ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงใชหลักธรรมาภิ

บาลและการมีสวนรวมเขามาใชในการบริหารจัดการศึกษา สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

นักเรียนอยูในระดับ ยอดเย่ียม มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับยอด

เย่ียม มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการเรียนรู เชน ทักษะการสืบคน การใชงาน 

การออกแบบจาก คอมพิวเตอรนํามาจัดทําเปนโครงงานดานอาชีพและเปนเครื่องมือในการเรียนรู มี

ทักษะดานการใช เทคโนโลยีในการเรียนรูดวยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและทองถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยมีการเย่ียมบานนักเรียนครบรอยละ 

100 นักเรียนมีสุขภาพรางกาย สมบูรณแข็งแรง มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ มีสุขภาพจิต

ดี มีทักษะในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย และแสดงออกทางดนตรี 

 3. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น  

 จุดเดน  

 จุดเดนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

 นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรู 

รวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ 

นําเสนอผลงาน มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ทํางานรวมกับ

ผูอื่นได ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทํางานและ 

ดําเนินการจนสําเร็จ  

 นักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ ดีและใหเกียรติเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มี

นํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และ 

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ สรางผลงานจาก 



 
 

เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป กีฬา และนันทนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตร ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  

 จุดเดนมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ 

สถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผล

การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  

 มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความสามารถเปนสวนใหญ จึงทําใหการบริหารจัดการดานตางๆ มี

ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน ทําใหการบริหารจัดการของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานท่ี 

สถานศึกษากําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไป

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลอง

กับทองถ่ิน มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ ตอบสนองความตองการตามความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียน  

 ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา สงผลใหงานมีคุณภาพ 

ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมี 

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นําผลที่ไดจากการรับมอบหมาย มาปรับใช พัฒนาโรงเรียนจนสงผลให 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผูบริหารให

คําแนะนํา คําปรึกษาทางดานวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน จัดโครงการ 

กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยี 

สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มีการสรางและพัฒนาแหลง 



 
 

เรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เก่ียวของ แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง 

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  

 โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด 

ประสบการณ โดยบริการ Wireless network ท่ีครอบคลุมพื้นที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปน แหลงเรียนรูที่ทันสมัย ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จุดเดนมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น มีกิจกรรม ลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารูที่หลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียน รวมท้ังครูผูสอนมีความต้ังใจ มุงมั่น

ในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู ครูมี

ความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มี

การใหวิธีการ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ี

เอื้อตอการเรียนรู ครูมีการใชสื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับนักเรียน มีการนําชุมชน เขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ และการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น อยางเปนรูปธรรมและ ตอเน่ือง 

 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น 

 1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

   1. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึน 

   2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม

สาระฯ 

   3. พัฒนาการจัดกิจกรรมรักการอานเพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน 

   4. ควรมีกิจกรรมเปดโลกอาชีพ โดยการนําอาชีพตางๆ มาสาธิตหรือนําเสนอใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณตรง 

2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนกํารบริหารและการจัดการ 

   1. พัฒนาวิชาท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

กิจกรรมพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 



 
 

3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

    1. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน กิจกรรมสงเสริม

ประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล 

    2. การแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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1. ขอมูลทั่วไป 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ท่ีอยู 459  หมู 8 ตําบลขุนควร อําเภอปง  จังหวัดพะเยา สังกัด สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โทร 054 – 890561  โทรสาร  054-890561   e-mail: 

py2pong444@gmail.com    website :   www.kwksch.ac.th  

 เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 279 คน  

จํานวน 12 หองเรียน ระดับชวงช้ันท่ี 3 จํานวน 6 หองเรียน ระดับชวงช้ันท่ี 4 จํานวน 6 หองเรียน เน้ือที่  

71 ไร 200 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 14 หมูบาน ไดแก บานสันติสุข บานขุนกําลัง บานผาต้ัง บานใหม

สารภี บานแสงไทร บานนํ้าริน บานสบขาม บานสบเกี๋ยง บานนาออม บานนํ้าปุก บานนํ้าแปง บานสัน

กลาง บานหวยขุน และบานวังบง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังของโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 

 

 

สวนที่ 1  

ขอมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
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ประวัติโรงเรียนโดยยอ  

โรงเรียนขุนควรวิทยาคมเดิมเปนโรงเรียนสาขาโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เมื่อทําการสอนครั้งแรก 

เม่ือป พ.ศ. 2531 และกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศต้ังโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เม่ือวันท่ี 8 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 และในปการศึกษา 2539  โรงเรียนไดเปดทําการเรียนการสอนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายเปนปแรก ปการศึกษา 2546  

โรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษารอบท่ี 3 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและรับรอง

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2557 

 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนไดแยกมาสังกัดในสํานักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

(เชียงราย -พะเยา) และ ปการศึกษา 2553  โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจํา

อําเภอ รุนท่ี 3 (โรงเรียนในฝน) และไดรับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝนเมื่อวันท่ี 15 

กันยายน 2554  ปการศึกษา 2556 นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ใน

การแขงขัน “การสราง Web page ประเภท Web Editor ม.4 – ม.6” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดผานการประเมินและรองรองใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรับการประเมินใหเปน

โรงเรียนตนแบบเรียนรวม รุน 2 และไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไดผาน

การประเมินและรับรองใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สมัยท่ี 2 และ ไดรับคัดเลือกเปน “โรงเรียนตนแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน” ประเภทโรงเรียน

ขนาดเล็ก ปการศึกษา 2561 ไดรับโลรางวัลสงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 รางวัลสามารถดํารง

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยท่ี 2 รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 

2561 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ

โรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัย ไรมลพิษ ประจําปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) ป 2561 โดยกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และรางวัลเปนองคกรที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best 

Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IO EQ ดี 

 ปการศึกษา 2562 ไดรับโลรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) ผานเขารอบ

ท่ี 1 ป 2562 โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  โลรางวัลชนะเลิศ 

ระดับทอง โรงเรียนตนแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รางวัลระดับทอง อันดับ 2 การประเมินผลการดําเนินงานระบบ
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ดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2562 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจ

ราชการท่ี 16 (Cluster 16) รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจําป 2562 โดยกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานและไดผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 

 

2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

     2.1 ขอมูลผูบริหาร 

 ผูอํานวยการโรงเรียนนายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ โทรศัพท 081-9522539 e-mail: 

py2pong444@gmail.com วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา ดํารง

ตําแหนงท่ีโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ต้ังแตวันที่ 30  เมษายน  2560  จนถึงปจจุบันเปนเวลา  3  ป 

        2.2 ขอมูลครูและบุคลากร 

    ครูประจําการ 

  
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
  

อายุ 
  

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

  
วุฒิ 
  

  
วิชาเอก 

  

  
สอนวิชา 

  

1 นายสมพิศ  คําบุญเรือง 54 25 ครู คศ. 2 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร 

2 นายธวัชชัย วงศใหญ 52 9   ครู คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา 

3 น.ส.ศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ ์ 44 21 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ชีววิทยา 

4 น.ส.จุรียพร  ชุมวงศ 34 11 คร ูคศ. 2 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร  

5 นางจรรยา  บุญหมั้น 43 13 คร ูคศ. 2 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

6 นางอนุพัฒชล ี กุลสะโมรินทร 42 10 คร ูคศ. 2 กศ.ม. หลักสูตรฯ เคม ี

7 น.ส. เฉลิมขวัญ  รวมสุข 32 7 ครู คศ.2 วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร 

8 นางณัฐกฤตา ออปมปา 44 11 คร ูคศ.2 ค.บ. เคม ี เคม ี

9 น.ส.ปานไพลิน  กันทะเนตร 43 17 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 

10 นางกรรณิการ  ปฐว ี 40 10 คร ูคศ.2 วท.บ. 
วิยาการ

คอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร 

11 นางพ็ญนีย  ศรีคํา 52 5 คร ูคศ.1 ค.บ. สังคม สังคม 

12 นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น 33 7 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

13 นางสาวกรณิการ  ฟกแกว 36 11 ครู คศ. 2 กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส 

14 นางสาวอัญษมา  มูลศรี 34 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

15 นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ 31 3 คร ูคศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
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ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
  

อายุ 
  

อายุ
ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

  
วุฒิ 
  

  
วิชาเอก 

  

  
สอนวิชา 

  

16 นางลีลาวดี  จันทรประเสริฐ 31 7 ครู คศ.2 กศม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร  

17 นายโยธิน  เมืองกอน 24 1 ครูผูชวย ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส 

จํานวนครูที่สอนตรงวิชาเอก 17 คน คิดเปนรอยละ 100  

จํานวนครูทีส่อนตรงตามความถนัด  17 คน คิดเปนรอยละ 100     

 
ครูอัตราจาง 

ที่ ชื่อ - สกุล อาย ุ
ประสบการณ 

การสอน(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

 

จางดวยเงิน 

1 นายสุชาติ  ยอดมงคล 55 9 พนักงานราชการ ค.บ. ประถมศึกษา ดนตร ี งบประมาณ 

2 นายวายุ  สมบูรณ 46 6 พนักงานราชการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา งบประมาณ 

3 นายทรงวฒุ ิ ลับแล 29 1 พนักงานราชการ ค.บ. 
อุสาหกรรมและ

เทคโนโลยีศึกษา 

การงาน

อาชีพ 
งบประมาณ 

3 นายมณฑล  คําวังจันทร 33 5 
ครูขาดแคลนขั้น

วิกฤต 
ศษ.บ. เกษตรกรรม เกษตร งบประมาณ 

4 น.ส.วิภาวรรณ กจิโกศล 44 - ครูธุรการ กศ.ม. บริหารการศึกษา - งบประมาณ 

5 น.ส.ณัฐทลิดา  ลาบุตรด ี 34 6 
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการ 
บธ.บ. การจัดการ  งบประมาณ 

6 น.ส.ภิญญดาพัชญ โยธา 26 1 

ครูอัตราจาง 

(บุคลากร

วิทยาศาสตร) 

ค.บ. ชีวิทยา วิทยาศาสตร งบประมาณ 

7 นายช่ืน  คํามามูล 63  
ครูผูทรงคุณคา

แหงแผนดิน 
ค.บ. สังคมศึกษา สังคม งบประมาณ 

8 นายวิทวัส  บุญเทพ 24 1 ครูอัตราจาง ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบประมาณ 

9 น.ส.กอปรพลอย  บุตรดี 24 1 ครูอัตราจาง ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน งบประมาณ 
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2.3 จํานวนบุคลากร (คน)       

ปการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจาง ครูผูทรงคุณคา

แหงแผนดิน 

เจาหนาที่

อื่นๆ 

2562 1 17 3 5 1 2 

 

แสดงดังแผนภูมิวงกลมดังตอไปนี ้

  

ภาพที่ 2 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปการศึกษา 2562 

 

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปการศึกษา

2562 

- 

 

- 

 

19 

 

- 

 

8 

 

. 

 

 

แสดงตามแผนภูมิวงกลม ดังตอไปน้ี 

4%

59%
10%

17%
7%

3%

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปการศึกษา 2562

ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ

ครูอัตราจาง เจาหนาที่อ่ืนๆ ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
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ภาพที่ 3 แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน  

 สาขาวิชา จํานวน  (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน  

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา - - 

2. คณิตศาสตร 4 22 ชั่วโมง/สัปดาห 

3. วิทยาศาสตร 6 21 ชั่วโมง/สัปดาห 

4. ภาษาไทย 2 23 ชั่วโมง/สัปดาห 

5. ภาษาอังกฤษ 3 28 ชั่วโมง/สัปดาห 

6. สังคมศึกษา 2 16 ชั่วโมง/สัปดาห 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 22 ชั่วโมง/สัปดาห 

8. พลศึกษา 2 25 ชั่วโมง/สัปดาห 

9. ประถมศึกษา 1 23 ชั่วโมง/สัปดาห 

รวม 23  
 

0%0%

70%
0%

30%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท
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3. ขอมูลนักเรียน 

3.1 จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2562 รวม 279 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับ 

ช้ันเรียน 

จํานวน

หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
รวม 

เฉลี่ยตอหอง 

(คน/หอง) ชาย หญิง 

ม.1 2 26 23 49 1 : 25 

ม.2 2 25 33 58 1 : 29 

ม.3 2 23 26 49 1 : 25 

ม.4 2 18 28 46 1 : 23 

ม.5 2 17 23 40 1 : 20 

ม.6 2 11 26 37 1 : 19 

รวม 12 120 159 279  

     

3.2 เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปการศึกษา 2560 – 2562 (ยอนหลัง 3 ป)   

ระดับชั้น ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ม.1 57 59 49 

ม.2 51 60 58 

ม.3 55 57 49 

ม.4 44 46 46 

ม.5 42 45 40 

ม.6 44 39 37 

 

แสดงรายละเอียดดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปการศึกษา 2560 – 2562 
 

4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

     4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารฯ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

 วิชา จํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไป รวม

จํานวน 

คิดเปน

รอยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 44 26 27 43 20 28 188 67.38 

คณิตศาสตร 18 19 19 27 16 21 120 43.01 

วิทยาศาสตร 20 23 15 26 17 26 127 45.52 

ภาษาอังกฤษ 30 20 12 29 21 22 134 48.03 

สังคมศึกษา  13 25 13 22 23 20 116 41.58 

การงานอาชีพฯ   43 39 29     111 73.51 

ศิลปะ 10 15 12 36 18 27 118 42.29 

สุขศึกษาและพลศึกษา 49 52 49 44 40 35 269 96.42 

รวมจํานวน 205 223 186 256 155 179 1204 57.22 

57

51

55

44

42

44

59

60

57

46

45

39

49

58

49

46

40

37

0 10 20 30 40 50 60 70

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปการศึกษา 2560-2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2560
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     4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารฯ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 วิชา จํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไป รวม

จํานวน 

คิดเปน

รอยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 43 47 31 43 31 30 225 82.72 

คณิตศาสตร 22 34 17 23 23 10 129 47.43 

วิทยาศาสตร 31 23 29 21 26 35 165 60.66 

ภาษาอังกฤษ 25 20 17 18 26 25 131 48.16 

สังคมศึกษา  16 29 19 12 19 18 113 41.54 

การงานอาชีพฯ 28 26 21       75 49.02 

ศิลปะ 29 18 17 18 20 20 122 44.85 

สุขศึกษาและพลศึกษา 48 48 48 43 36 35 258 94.85 

รวมจํานวน 242 245 199 178 181 173 1218 58.66 

 

   4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสารฯ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ปการศึกษา 2562 

วิชา จํานวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไป รวม

จํานวน 

คิดเปน

รอยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 87 73 58 86 51 58 413 75.05 

คณิตศาสตร 40 53 36 50 39 31 249 45.22 

วิทยาศาสตร 51 46 44 47 43 61 292 53.09 

ภาษาอังกฤษ 55 40 29 47 47 47 265 48.10 

สังคมศึกษา  29 54 32 34 42 38 229 41.56 

การงานอาชีพฯ 28 69 60 29   186 61.27 

ศิลปะ 60 33 29 54 38 47 261 43.57 

สุขศึกษาและพลศึกษา 97 100 97 87 76 70 527 95.64 

รวมจํานวน 447 468 385 434 336 352 2422 57.94 
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แสดงดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 
ภาพที่ 5 แสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3   

   ข้ึนไประดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 6  ปการศึกษา  2562 

 

4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จํานวนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ภาคเรียนที่ 1 

ม.1 49 49 - - - 

ม.2 56 56 - - - 

ม.3 53 50 3 - - 

ม.4 44 44 - - - 

ม.5 40 40 - - - 

ม.6 37 33 4 - - 

ภาคเรียนที่ 2 

75.05

45.22
53.09 48.10

41.56

61.27

43.57

95.64

57.94

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

รอ
ยล

ะ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรยีนท่ีได 3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2562 คิดเปนรอยละ
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ระดับชั้น จํานวนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ม.1 49 48 - - 1 

ม.2 56 53 2 - 1 

ม.3 48 48 - - - 

ม.4 43 43 - - - 

ม.5 39 38 - - 1 

ม.6 35 35 - - - 

สรุปรวม   537 8 0 3 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 2 ข้ึนไป 546   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 2 ขึ้นไปคิดเปนรอย

ละ 
99.45   

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 2   3 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 2 คิดเปนรอยละ   0.55 

 

4.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแยกตามระดับชั้น ปการศึกษา 2562 

ช้ัน จํานวนนักเรียน 
ผลการประเมินอาน คิด วิเคราะห 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ภาคเรียนที่ 1 

ม.1 49 38 11 0 0 

ม.2 56 49 7 0 0 

ม.3 49 43 6 0 0 

ม.4 44 43 1 0 0 

ม.5 40 40 0 0 0 

ม.6 37 30 7 0 0 

ภาคเรียนที่ 2 

ม.1 49 48 0 0 1 
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ช้ัน จํานวนนักเรียน 
ผลการประเมินอาน คิด วิเคราะห 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ม.2 56 51 2 0 3 

ม.3 48 48 0 0 0 

ม.4 43 43 0 0 0 

ม.5 39 33 6 0 0 

ม.6 35 34 1 0 0 

สรุปรวม 545 500 41 0 4 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 2 ข้ึนไป 541   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 2 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 99.27  

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 2   4 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 2 คิดเปนรอยละ   0.73 

 

 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)    

 5.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ประจําปการศึกษา 2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ของโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับสังกัด 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.87 58.54 55.91 55.14 

คณิตศาสตร 26.05 28.4 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร 29.31 31.29 30.22 30.07 

ภาษาอังกฤษ 28.82 34.42 32.98 33.25 

แสดงดังแผนภูมิ ดังตอไปน้ี 
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หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O– NET ) ประจําปการศึกษา 2562 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ของโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับสังกัด 

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 38.59 43.80 43.02 42.21 

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 32.44 36.70 36.1 35.70 

คณิตศาสตร 22.35 26.49 25.62 25.41 

วิทยาศาสตร 26.62 30.64 29.40 29.20 

ภาษาอังกฤษ 24.15 28.62 28.97 29.20 

แสดงดังแผนภูมิ ดังตอไปน้ี 
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ปการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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 ภาพที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

                   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

5.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 กับ 

ปการศึกษา 2562 

 5.2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2561  กับปการศึกษา 2562 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET ) ปการศึกษา 2561- 

2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

รายวิชา ป 2561 ป 2562 ผลตาง คิดเปนรอยละ 

ภาษาไทย 55.70 53.87 -1.83 -3.29 

คณิตศาสตร 29.00 26.05 -2.95 -10.17 

วิทยาศาสตร 37.77 29.31 -8.46 -22.40 

ภาษาอังกฤษ 25.82 28.82 +3.00 +11.62 

แสดงดังแผนภูมิแทงตอไปน้ี 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



15 
 

 
 ภาพที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 - 2562   

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 5.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 

 

รายวิชา ป 2561 ป 2562 ผลตาง คิดเปนรอยละ 

ภาษาไทย 43.94 38.59 -5.35 -12.18 

คณิตศาสตร 26.62 22.35 -4.27 -16.04 

วิทยาศาสตร 29.56 26.62 -2.94 -9.95 

สังคมศึกษา 32.91 32.44 -0.47 -1.43 

ภาษาอังกฤษ 25.96 24.15 -1.81 -6.97 

แสดงดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
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ภาพที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 - 2562 ระดับช้ัน 

   มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

6. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ปการศึกษา 2562 

6.1  จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

แหลงเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. หองสมุด 49 58 49 44 44 35 

2. หองวิทยาศาสตร 49 58 49 44 44 35 

3. หองคณิตศาสตร 49 58 49 44 44 35 

4. โรงฝกงาน 49 58 49 44 44 35 

5. สวนพฤษศาสตร 49 58 49 44 44 35 

6. หองคอมพิวเตอร 49 58 49 44 44 35 

7. หองดนตรี 49 58 49 44 44 35 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 - 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562
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แสดงดังแผนภูมิตอไปน้ี 

     

   ภาพที่ 10 แสดงจํานวนครูที่ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

6.2 จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

 แหลงเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. วัดรองเสือเตน 49 58 49 44 44 35 

2. วัดหวยปลากั้ง 49 58 49 44 44 35 

2. วัดหวยขุน 49 58 49 44 44 35 

3. วัดน้ําแปง 49 58 49 44 44 35 

4. วัดสุจริตธรรม 49 58 49 44 44 35 

5. วัดผาต้ัง 49 58 49 44 44 35 

6. วัดพระธาตุตนฝาง 49 58 49 44 44 35 

แสดงดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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 ปการศึกษา 2562

หองคอมพิวเตอร สวนพฤษศาสตร โรงฝกงาน

หองคณิตศาสตร หองวิทยาศาสตร หองสมุด
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ภาพที่ 11 แสดงจํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

 

7. ขอมูลงบประมาณของโรงเรียน 

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

แหลงที่ไดรับ จํานวน ( บาท ) 

- เงินงบประมาณ 1,451,200 

- เงินนอกงบประมาณ 2,308,709 

รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      3,759,909 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

49 58 49 44 44 35

49 58 49 44 44 35

49
58

49 44 44
35

49
58

49 44 44
35

49
58

49
44 44

35

49

58

49
44 44

35

49

58

49
44 44

35

จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนขุนควรวิทยาคม

 ปการศึกษา 2562

วัดรองเสือเตน วัดพระธาตุตนฝาง วัดผาตั้ง วัดสุจริตธรรม

วัดนํ้าแปง  วัดหวยขุน วัดหวยปลากั้ง
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8. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 

     8.1 ผลงานดีเดน 

 ประเภท  สถานศึกษา 

 ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ 

 1. โลรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) ผานเขารอบท่ี 1 ป 2562 โดย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

 2. โลรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง โรงเรียนตนแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 3. รางวัลระดับทอง อันดับ 2 การประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประจําป 2562 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจราชการท่ี 16 (Cluster 

16) 

 4. รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจําป 2562 โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 5. ไดผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
  

 ประเภท  ผูบริหาร 

 ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ 

 1. นายคมนสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ไดรับโลยกยองเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการสมาคมผูปกครอง

และครูดีเดน ประเภทผูอํานวยการสถานศึกษา ประจําป 2562 โดยสมาคมผูปกครองและครูแหง

ประเทศไทย 
 

 ประเภท  คร ู

 ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ 

1. รางวัลครูผูสอนดีเดน กลุมครูผูสอน เน่ืองในวันครูแหงชาติ 16 มกราคม 2562 ของ สพม.36 

 1.1 นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร ไดรับรางวัลดีเดน กิจกรรมแนะแนว 

2. รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประเภทครูผูสอน 

 2.1 นางณัฐกฤตา  ออปมปา 

 2.2 นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร 

 2.3 นางอนุพัฒชลี  กุลศะโมรินทร 

 2.4 นางกรรณิการ  ปฐวี 
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3. รางวัลการประกวดส่ือ นวัตกรรมครู ประจําปการศึกษา 2562 

 3.1 นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร ไดรับรางวัลดีเย่ียมประเภทสื่อผสมหรือสื่ออื่นๆ กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน การประกวดสื่อนวัตกรรมครูประจําปการศึกษา 2562 เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

  

ประเภท  นักเรียน 

 ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ 

 1. ผลการแขงขันทักษะวิชาการ ไดดําเนินการนํานักเรียนและครูผูฝกสอนในแตละกลุมสาระ

การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เขารวมเขารวมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเชียงคํา

วิทยาคม  ระหวางวันที่  4-6  กันยายน 2562  และงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปการศึกษา 2562  คร้ังที่ 

69 ระหวางวันที่  21 - 23   ธันวาคม  2562 ณ จังหวัดสุโขทัย    
 

1.1 เปนตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เขารวมงานศิลปหัตกรรม

นักเรียน ปการศึกษา 2562  คร้ังที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย    

ทอง เงิน ทองแดง เขารวม 

6 - - - 
 

รายละเอียดผลการแขงขัน 

ที ่ รายการแขงขัน นักเรียน ครูผูฝกสอน 

1 ขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทชาย ม.4-6 

นายณัฐนรินทร  บุญเทพ น.ส.ปานไพลิน  กันทะเนตร 

2 ขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทหญิง ม.4-6 

นางสาวอัจฉรีย  ใจกวาง นายสุชาติ   ยอดมงคล 

3 การสราง Webpage 

ประเภท 

Text Editor ม.1-3 

1.ด.ช.ธนวุฒิ  ศรีวิชัย 

2. ด.ช.ธีรภัทร  สุดง 

1.นางกรรณิการ  ปฐว ี

2.น.ส.เฉลิมขวัญ  รวมสุข 

4 การแขงขันจัดทําหนังสือ 1.น.ส.พรธิตา  มณีชัย 

2.น.ส.รุจิษยา  ผัดคา 

1.น.ส.ณัฐทลิดา  ลาบุตรดี 

2.น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร 
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ที ่ รายการแขงขัน นักเรียน ครูผูฝกสอน 

เลมเล็ก ประเภทบกพรอง

ทางการเรียนรู ม.4-6 

3.นายสราวุฒิ  กาพุฒ 

5 ขับรองเพลงไทยลูกทุง 

ประเภทบกพรอง 

ทางการเรียนรู ม.4-6 

นางสาวลักษณา  สุริยะ น.ส.ปานไพลิน  กันทะเนตร 

6 การแขงขันวงดนตรีลูกทุง 

ประเภททีม ข ม.4-6 

1.นส.กนกวรรณ จินดาประภาพร 

2.นายกรวิชญ  วงคชัยรินทร 

3.นส.กุลธิดา   คํารส 

4.ดญ.ชลธิชา  สมเพชร 

5.นายชานนท  ดวงทิพย 

6.ดญ.ญาณภา  แซทาว 

7.นส.ญารินทรดา  เอกดิษฐ 

8.นายณัฐนรินทร  บุญเทพ 

9.ดญ.ธันยพร  กันทะวัฒ 

10.นส.นวธิดา  รักษาดี 

11.นส.นันทิยา  คําแดง 

12.นส.นารีรัตน   ยอดแกว 

13.ดช.นิติวัฒน  สีใจวงค 

14.ดญ.นํ้าผ้ึง วรกิจพาณิชย 

15.ดญ.ปณิตา  สุคํา 

16.นส.พชรพรรณ  เขื่อนเพชร 

17.ดญ.พัชราภา  รุงเรือง 

18.ดญ.พัทธรินทร  สมคิด 

19.นส.พิมพนิภา  กิ่งแกว 

20.ดญ.ภัทรกร  แซวาง 

21.นายภานุวัฒน  ยอดหลา 

22.นายภูมิรพี  ยอดมงคล 

23.นายรัชชานนท  ทาทราย 

1.นายสุชาติ   ยอดมงคล 

2.น.ส.ปานไพลิน กันทะเนตร 

3.นางสาวอัญษมา  มูลศรี 

4.น.ส.ศานิตา เพ็ญกาสิทธิ ์

5.นางเพ็ญนีย  ศรีคํา 

6.นางสาวจุรียพร  ชุมวงศ 
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ที ่ รายการแขงขัน นักเรียน ครูผูฝกสอน 

24.นส.รัชนีกร  แสนซุง 

25.ดญ.รัตนธิดา  ศรีพรม 

26.ดญ.รุจิรา  ยารังษี 

27.นส.วิศัลยศยา ใจเปรมปรีดี 

28.นส.ศริตา  คนล่ํา 

29.นส.ศิริอร  แซยาง 

30.ดญ.สุรินดา แซจาง 

31.ดญ.สโรชา  บุญธรรม 

32.นายอดุลวิทย  มณีเลิศ 

33.นายอนุชา  สีหาคํา 

34.ดญ.อภิญญา  ตามล 

35.ดช.อภิสิทธิ์  บุญชะหลี 

36.นส.อัจฉรีย  ใจกวาง 

37.ดญ.ออยทิพย คําบุญเรือง 

38.นายอธิคุณ อณิษฐกฤช 

39.ดช.โภคิน  คํารส 

40.นายไชยมงคล  เงินปง 
 

1.2  ผลการแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คร้ังที่ 69 ประจําป

การศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  ระหวางวันที่  

4-6  กันยายน 2562   

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดสงนักเรียนเขารวมแขงขันทั้งหมดจํานวน  54 รายการ  มีผลการ

แขงขันดังน้ี 

 

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง 

รางวัลระดับเหรียญ

เงิน 

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 

รางวัลเขารวมการ

แขงขัน 

35  รายการ 14   รายการ 5  รายการ - 
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9. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะดังนี้  ตําบลขุนควร ประกอบดวย 12 หมูบาน เปน

หมูบานพื้นราบ จํานวน 9 หมูบานและเปนหมูบานชาวเขาเผามง จํานวน 3 หมูบาน มีประชากรประมาณ 

10,000 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลขุนควร  โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลขุนควร  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ   

 

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ  

- ประเพณีปใหมมง (จัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 1 หรือประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกป) 

-    ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

-    ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 

-    ประเพณีบวงสรวงเจาพอขุนควร 

-    ประเพณีสืบชะตาแมนํ้า 

-    ประเพณีบวชปา 

-    กลองสะบัดชัย  

 

สถานที่ทองเที่ยว ที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ 

-   เขตสงวนพันธุสัตวปา ดอยผาชาง (อดีตฐานท่ีมั่นพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย) 

-   ถํ้าผาต้ัง (หางจากโรงเรียนประมาณ 5 กิโลเมตร) 

-   ถํ้าดอกบัว (หางจากโรงเรียนประมาณ 25 กิโลเมตร)  

-  วัดพระธาตุตนฝาง ซึ่งเปนโบราณสถานเกาแกและมีประวัติท่ีนาศึกษา (หางจากโรงเรียน  

     3 กิโลเมตร)  

-   นํ้าตกรัชดา (หางจากโรงเรียนประมาณ 35 กิโลเมตร 

-   นํ้าตกตาดซาววา (หางจากโรงเรียนประมาณ 20 กิโลเมตร) 

-   ดอยผาจิ  

  2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปท่ี 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกร 

สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป 10,000  บาท  

จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 5 คน 

 3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

     ดานโอกาส 
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      โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีความหลากหลายดานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม

ทางสังคมเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน และการจัดกิจกรรมภายในของโรงเรียน   

       ชุมชนมีเอกลักษณดานวัฒนธรรมเปนของตนเอง นักเรียนมีความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรม เชน  ชนพื้นเมือง  ชนเผามง   

       คณะครูเสียสละ ทํางานดวยความขยันอดทน มีความมุงมั่นตอการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนอยางแทจริง 

          โรงเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบลขุนควร  

มูลนิธิศุภนิมิต  ในดานงบประมาณ  ดานทุนการศึกษาแกนักเรียน 

 ดานขอจํากัด 

  ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ทําใหมีรายไดไมแนนอน สงผลตอ

การลงทุนเพื่อการศึกษาตอ  และขาดความรูความเขาใจในการดูแลบุตรหลาน 

  จํานวนครูประจําการเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของจํานวนนักเรียน ยังขาดตามเกณฑ 

ทําใหโรงเรียนตองจางครูชวยสอนทําใหตองใชดานงบประมาณเปนจํานวนมาก   

  คาใชจายดานสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา  ตอเดือนมีคาใชจายที่สูงมาก 

 

10. สรุปผลการประเมินจาก สมศ. รอบ 4  และขอเสนอแนะ 

10.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

1 คุณภาพของผูเรียน หรือดานอื่นตามชื่อท่ีสถานศึกษากําหนด ดี 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นตามช่ือท่ีสถานศึกษากําหนด ดีมาก 

3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือดานอื่น 

ตามชื่อท่ีสถานศึกษากําหนด 
ดีมาก 

 

10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

10.2.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ดานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  

ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป (2561-2564)  

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) มาตรฐานการศึกษา 
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ของสถานศึกษา คูมือการกําหนดระดับคุณภาพ คูมือการจัดทําแผนกลยุทธ มีการรวมกันวิเคราะห 

ภารกิจหรือพันธกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหองคกรเพื่อการกําหนดวิสัยทัศน กําหนดกลยุทธ

และนโยบาย และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 กําหนดโครงการและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนท่ีครอบคลุม โดยมอบหมายใหครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ มีการ

จัดทําแผนภูมิโครงสรางการแบงงานบริหารท่ีชัดเจน มีแฟมคําสั่งมอบหมายงาน จัดทําแบบสรุปผลการ

ดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการประจําป เพื่อนําไปรายงานใหผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ มี

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพผูเรียน ทําใหการดําเนินการของ

สถานศึกษาเปนการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริงและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การ

กําหนดโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรูและฝายงานตางๆ มี

การกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพจริงและเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษาโดยมอบหมายใหครูในกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ และฝายแผนงานตางๆเปนผูรับผิดชอบ

โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดวัตถุประสงค และต้ังคาเปาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จในการ

พัฒนาไวในทุกโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป (2561-2564) 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) นอกจากนั้นยังได

จัดทําคูมือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการกําหนดเคร่ืองมือและ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล การเก็บขอมูลโดยใครยังไวชัดเจนสถานศึกษามีการจัดช้ันเรียน

ต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 12 หองเรียนแตละหองมีครูที่ปรึกษา 1-2 คน มี

หองปฏิบัติการพิเศษ เชน หองคอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตร หองดนตรีไทยและหองดนตรีสากล 

หองสมุด หองเก็บผลงานของแตละกลุมสาระการเรียนรู มีอาคารประกอบที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอน เชน อาคารศิลปะ อาคารโรงฝกงาน อาคารเกษตร แปลงนาสาธิต เปนตน ดานการจัดการเรียนการ

สอน ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ไดจัดทําขึ้นโดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากลุม

สาระการเรียนรูและผูบริหารสถานศึกษา ใชส่ือเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน ครูทุก 

คนทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใชเคร่ืองมือแบบวัดและแบบทดสอบท่ีไดรับ

อนุมัติจากผูบริหารสถานศึกษาอยางหลากหลาย เชน ขอสอบ แบบประเมินพฤติกรรม แบบสัมภาษณ 

ใบงาน และผลงานของผูเรียน เปนตน ใชสื่อประดิษฐและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง เชน แปลงนาสาธิต สวนเกษตร เลี้ยงปลา สงเสริมดาน

ดนตรีและการกีฬา การทําโครงงานในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงโดยเนน

กระบวนการกลุมและกระบวนการคิดของผูเรียน นอกจากน้ียังไดดําเนินการโครงการและกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน เชน โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ มีการสงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาทาง
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วิชาการ ทักษะพื้นฐานของนักเรียนสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การสอนเสริมทาง

วิชาการ โครงการพัฒนาผูเรียนใหผลิตโครงงานอยางสรางสรรค เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

เชน โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง เรื่องกับดักหนอนกระทูขาวโพดลายจุดตัวเต็มวัย โครงงาน

วิทยาศาสตรประเภททดลอง เรื่อง Natural yeti (แกวจากวัสดุธรรมชาติ) โครงงานคณิตศาสตร เร่ือง 

การบวกจํานวนเต็มแนวใหมโดยการประยุกตใชวิธีนิขิลัม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โครงงานดานงาน

อาชีพ เชน การทําพวงมาลัยมะลิจากกระดาษทิชชูการทํานํ้ายาลางจานจากมะกรูด การทําโตะและที่นั่ง

จากไมสัก การฉลุไม เปนตน สงโครงงานเขาประกวดตามหนวยงานตางๆท่ีจัดขึ้น สงเสริมการใช

คอมพิวเตอรในการประดิษฐการดวันพอ วันแมและวันสําคัญตางๆ นอกจากนี้สถานศึกษายังไดจัดทํา

โครงการรองรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจําป 2562 ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาพ

ระดับเพชร เปนการสงเสริมดานสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม โครงการ

โรง เรียนปลอดขยะ โดยเข าร วมโครงการของกรมส ง เสริ มสุขภาพ ส่ิงแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการดําเนินกิจกรรม ลด คัดแยกและนําขยะกลับมาใชใหมใน 

สถานศึกษาโดยผานกระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ สงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการ

จัดการขยะภายในสถานศึกษา โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการสงเสริมพัฒนาปองกันและ

แกไขปญหาเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีจิตใจท่ีเขมแข็ง และ

มีทักษะชีวิตสามารถดํารงชีวิตไดและรอดพนจากวิกฤติทั้งปวง 

 ดานการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามโรงเรียนคุณธรรม มีการจัดใหผูเรียนได

เขาคายคุณธรรม จริยธรรมตามระดับชั้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คานิยม 12 ประการและมารยาทไทย จัดกิจกรรมนองไหวพี่หนาเสาธงทุกเชา การ

อบรมคุณธรรมทุกวันศุกร กิจกรรมนํานักเรียนเขาวัดทั้งในวันส าคัญทางพุทธศาสนาและกิจกรรมที่วัดได

จัดขึ้น นําวงดนตรีลูกทุงและคณะกลองสะบัดชัยไปชวยงานตามหนวยงานตางๆท่ีรองขอเปนประจํา 

กิจกรรมจิตอาสารวมรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลายกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขุนควร อยาง

ตอเน่ือง มีสภานักเรียนท่ีทําหนาที่ประสานงานการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางนักเรียนกับโรงเรียน  

 จากการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสงผลใหสถานศึกษาไดรับ

รางวัลมากมาย เชน 

1. โรงเรียนไดรับโลรางวัลสงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 

2. โรงเรียนไดรับรางวัลสามารถดํารงมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยท่ี 2 

3. โรงเรียนไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก อันดับที่ 1 
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4. โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ 

ประจําปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

5. โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ป 2561 โดยกรมสงเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โรงเรียนไดรับรางวัลเปนองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรมทาง

กายเพื่อเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี เปนตน 

 

สรุปการประเมินดานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพดี 

จุดเดน  

 1. บรรยากาศภายในสถานศึกษารมรื่น สะอาด สวยงาม นาอยูนาเรียน อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาซ่ึงใชเปนแหลงเรียนรูไดเปนอยางดี 

 2. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตท่ีดี กลาแสดงออก 

มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยเคารพกติกาและระเบียบของสังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนบนความแตกตาง

และหลากหลายอยางมีความสุข 

 3. สถานศึกษามีความพรอมดานส่ือเทคโนโลยี ระบบอินเตอรเน็ตที่นํามาใชในการจัดการเรียน 

การสอน และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 

  ไมมี 

ขอเสนอแนะ  

 ไมมี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

 โครงงานหรือผลงานประดิษฐ ตางๆ ที่ผูเรียนและครูไดจัดทําข้ึนและไดรับรางวัล สามารถพัฒนาตอ

ยอดใหมีการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นเพื่อพัฒนาสูระดับโดดเดน ของสถานศึกษาและเปนนวัตกรรมในอนาคต 

หรือพัฒนาเปนอาชีพสําหรับผูเรียนท่ีขาดโอกาสเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยหรือที่สนใจทําเปนอาชีพ 

 

ดานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป (2561-2564) แผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) จัดทําโครงการกิจกรรมประจําป ปรับปรุง 
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน แฟมรายงานการประชุม และขอมูลสารสนเทศ 

เกี่ยวกับจํานวนครูและบุคลากร อาคารสถานที่ จํานวนผูเรียน งบประมาณ สถิติตาง ๆ รวม วิเคราะห

สภาพปญหา และการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นรวมกําหนดยุทธศาสตร ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป การจัดงบประมาณ มอบหมายงาน นิเทศติดตาม การวัดผล

ประเมินผลตามโครงการกิจกรรม โดยใชกระบวนการระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการจากบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของ จัดทําแผนภูมิโครงสรางองคกรแบงเปน 5 ฝาย 

ประกอบดวย กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานทั่วไป กลุม

บริหารงานอํานวยการและบุคคล และกลุมบริหารงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีคูมือการบริหารงาน

และการบริหารจัดการทุกฝาย พรอมท้ังมีคําสั่งมอบหมายงานมีการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

กําหนดเปาหมายในการพัฒนา วิธีการดําเนินงานอยูในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561

ผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนากลุมงาน เปนผูรับผิดชอบ กํากับติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนําผล

มาใชในการแกไขในปตอไป ในสวนคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูปกครอง ไดมีสวนรวมในการ

วางแผน กําหนดเปาหมาย กํากับติดตาม ประเมินผล และรวมกิจกรรมของสถานศึกษา และรวม

สนับสนุนงบประมาณสบทบทุนการพัฒนาการศึกษาใหกับสถานศึกษา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานศึกษา และใหรวมมือในการดําเนินงานของสถานศึกษาเปน

อยางดีสถานศึกษามีการจัดประชุมผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การ

ประชุมครู การประชุมผูปกครอง กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม จัดทํารายงานประเมินภายใน

ท้ังของครู การประเมินภายในสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนา ขั้นตอนวิธีดําเนินงาน 

ปฏิทินการปฏิบัติงานไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม โครงการและ

นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรม มาดําเนินงานโครงการกิจกรรมในครั้งตอไป รวมทั้งผูบริหาร

สถานศึกษาและกลุมบริหารงานวิชาการ ทําการ นิเทศ ติดตาม ทุกโครงการกิจกรรม และสถานศึกษาจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคม ที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยใชพื้นที่

สถานศึกษา 70 ไร และพื้นท่ีของอาคารไดอยางมีประโยชนสูงสุดเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มี

ความสะอาด รมรื่น สวยงามสดใส จัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดสภาพแวดลอม และ

บริการที่สงเสริม ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สงผลใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และ

มีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด

โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัย ไรมลพิษ ประปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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 สถานศึกษากําหนดคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตามประกาศ ณ 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป (2561-2564) แผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) โดยการศึกษาขอมูลเดิม ผลการ 

ประเมินตางๆ ท่ีผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมายและมีการกําหนดเกณฑระดับ

คุณภาพ 5 ระดับ คือยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนาแตละระดับ เทียบกับเกณฑเชิงปริมาณ

อยางชัดเจนระบุ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ชัดเจน มีการระบุผูรับผิดชอบโครงการ ในการดําเนินงาน

ตามแผน รวมท้ังมีการประเมินผล โดยผูที่เก่ียวของ ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม และมีความพึงพอใจ 

และใหความรวมมือเปนอยางดี เชน กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมรวมกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลขุนควร กําจัดลูกนํ้ายุงลาย กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

จัดทําหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน มีการจัดกิจกรรมชุมนม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูที่

หลากหลาย เชน กิจกรรมวงดนตรีลูกทุง กิจกรรมกลองสะบัดชัย กิจกรรมนาฏศิลปพื้นบาน นาฏศิลปชน

เผา มีการพัฒนาดานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ติดต้ังคอมพิวเตอร PC ตอพวง TV LCD ติดต้ัง UNINET 

Website โรงเรียนและ Facebook อันสงประโยชนเกิดผลตอครู นักเรียน และชุมชนในการสื่อสารและ

ใชในการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด

รวมท้ัง มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ สงผลให

ครูผูสอนไดรับรางวัลตางๆ โดยมี ผูบริหารสถานศึกษากลุมบริหารงานวิชาการ และ และกลุมบริหารงาน

พัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนผูรับผิดชอบ กํากับ ติดตามตรวจสอบประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน

สําหรับผูเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยการ

สงครูเขารับการอบรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดทําวิจัย ในการบริหารงานวิชาการ 

ผูบริหารสถานศึกษาและกลุมบริหารงานวิชาการ กํากับ ติดตามตรวจสอบประเมินผลในการจัดการเรียน

การสอนสําหรับผูเรียน สงผลใหไดรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2561 ระดับทอง

อันดับ 1 ป พ.ศ.2561 จากสํานักบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานประจําเขตตรวจราชการท่ี 16 ไดรับรางวัล

สถานศึกษาปลอดยาเสพติดป พ.ศ.2559 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในดานการ

จัดสภาพแวดลอมสถานศึกษา สถานศึกษาดําเนินการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอ

การเรียนรูอยางมีคุณภาพดําเนินการตาม “โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดสภาพแวดลอมและ

บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ” จัดกิจกรรม แบงเขตใหผูเรียนรับผิดชอบ กิจกรรม Big 

Cleaning Day กิจกรรมชุมชนรวมพัฒนา กิจกรรมผสมดิน เพาะกลาไมดอกไมประดับ กิจกรรมลงสู

ชุมชน วัด บาน หนวยงานอื่นๆ พัฒนาสูระบบไอที เชน สรางมอเตอรไชตัดหญา กรรไกรแตงกิ่งไฟฟา ผล

การพัฒนาสถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ที่เอื้อตอการ
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เรียนรูของผูเรียนรอบดาน ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส 

ปลอดภัย ไรมลพิษ ประจําปการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ไดรับ

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 จากกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

 สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลพัฒนาในป 

การศึกษา 2559 ระดับดีเย่ียม ปการศึกษา 2560 ระดับดีเย่ียม ปการศึกษา 2561 ระดับยอดเย่ียม  

สถานศึกษารักษาผลการพัฒนาในระดับสูงสุดทั้ง 3 ปการศึกษาตอเน่ือง 

 

สรุปการประเมินดานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเดน  

 สถานศึกษาดําเนินการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมี

คุณภาพดําเนินการตาม “โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดสภาพแวดลอมและบริการท่ีสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ” จัดกิจกรรม แบงเขตใหผูเรียนรับผิดชอบ กิจกรรม Big Cleaning Day 

กิจกรรมชุมชนรวมพัฒนา กิจกรรมผสมดิน เพาะกลาไมดอกไมประดับ กิจกรรมลงสูชุมชน วัด บาน 

หนวยงานอื่นๆ พัฒนาสูระบบไอที เชน สรางมอเตอรไชตัดหญา กรรไกรแตงกิ่งไฟฟา ผลการพัฒนา ทํา

ใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมสวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียนรอบดาน 

จุดที่ควรพัฒนา  

 ไมมี 

ขอเสนอแนะ  

 ไมมี 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี 

 สถานศึกษาควรดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมใหตอเนื่อง โดยวิเคราะหผลการประเมินที่ผานมา  

ก าหนดทิศทางการพัฒนาตอ สูความโดดเดนเปนแบบอยางที่ดี จัดทํางานวิจัย โครงงานและใชระบบ ไอ

ที (IT) เขามาชวยในการพัฒนาในรูปแบบกําหนดเปน Model นําเสนอทางส่ือ IT Online หรือนําเสนอ

ในงานวันวิชาการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ภาคเหนือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปน Best Practice หรือ Innovation 
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 ดานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ผลการดําเนินงาน 

 สถานศึกษากําหนดเปาประสงคตามแผนการพัฒนาการศึกษา คือ ครูมีความสามารถในการจัดการ 

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการกําหนดมาตรฐาน

และเปาหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2561 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญระดับคุณภาพดีเลิศ ตามประเด็นรายละเอียด คือ การจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได การใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูและมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพดี

เลิศ สวนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน และการมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู ระดับคุณภาพดี  

        สถานศึกษามีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป (2561- 

2564) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) หลักสูตร 

สถานศึกษา ประกาศมาตรฐานสถานศึกษาและเปาหมาย รายงานการประเมินตนเอง นําเสนอที่ประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาและขอความเห็นชอบ มีการจัดทําโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปอง

ครู) การเขารับการพัฒนาจากหนวยงานตนสังกัด (สพม 36) โรงเรียนจัดการพัฒนาใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาภายในโรงเรียน เรื่อง การจัดเก็บขอมูลปฏิบัติงาน Logbook และการเรียนการสอน IS มี

การแตงต้ังใหคณะกรรมการประกันและประเมินผลคุณภาพภายในเปนผูนิเทศ ติดตาม กํากับและ

ประเมินผล และสรุปลการดําเนินงานในแตละรอบป เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน

ท่ัวไป ผูบริหารสถานศึกษามีคําส่ังแตงต้ังครูเปนท่ีปรึกษาประจําช้ันเรียน 12 หองเรียน มีคําสั่งใหครูแต

ละคนจัดการเรียนการสอนตามวิชาเอกหรือถนัด และแตงต้ังครูวิชาการเปนผูนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน ตรวจแผนการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังตรวจสอบการบันทึกการ

ประเมินผลทายแผนการจัดการเรียนรูพรอมทั้งรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษาเดือนละครั้ง ผูบริหาร

สถานศึกษาไดตรวจและลงนามครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู

ตามหลักสูตรการเรียน สอดคลองกับพัฒนาการ ความสนใจ ของผูเรียนเปนรายบุคคล พรอมท้ัง

สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการจัดกิจกรรมฝกใหผูเรียนไดคิด ไดวิเคราะหและปฏิบัติจริง 

การทําผลิตภัณฑจากไม มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสถานศึกษา

พอเพียง กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร มีผลงานโครงงานของผูเรียน มีการจัดปายนิเทศแสดงผลงานของ

ผูเรียน การจัดสวนหยอม การศึกษาคนควาทางอินเทอรเน็ตมีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนทุกคน โดยใหผูเรียนใชโทรศัพทโหลด QR code ประเมินครูทุกคนดานกระบวนการเรียนการสอน
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ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นํามาสังเคราะหรวมกับผลการนิเทศเปนขอมูลเชิงปริมาณนําขอมูลท่ีไดมาเทียบ

เปนระดับคุณภาพ 

 ในปการศึกษา 2559,2560 สถานศึกษาไดกําหนดเปาหมายๆ ไวเปน 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช  

ดีและดีมาก ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก ป

การศึกษา 2561 สถานศึกษาไดแบงระดับคุณภาพดีมากเปนดีเลิศและยอดเย่ียม จึงกําหนดเปาหมาย

เปนระดับคุณภาพดีเลิศ สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย มีโครงการ/กิจกรรม

ตลอดป ผลการประเมินตามรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษาปการศึกษา 2561 มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีประเด็นรายละเอียด 

คือ ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูและครูมีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก มีระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผล

มาพัฒนาผูเรียน มีระดับคุณภาพดีเลิศ สวนครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู มีระดับคุณภาพดี การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย มีผลการประเมิน

ตามรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2559,2560 ระดับคุณภาพ ดี,ดีเย่ียม ตามลําดับ ป

การศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพดีเลิศ ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง และไมพบนวัตกรรมที่แปลกใหมเปนที่ยอมรับทางวิชาการที่เปนแบบอยางหรือนําไปเผยแพรได 

 

สรุปการประเมินดานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก 

จุดเดน  

 ครูทุกคนมีความมุงม่ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยาง

หลากหลาย มีการจัดการศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาทางอินเทอรเน็ต การจัดกิจกรรม

โครงงาน การไดปฏิบัติกิจกรรมจริง ประกอบกับสถานศึกษามีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนรูของผูเรียนทําใหจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา  

 การสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีความสอดคลองเปาหมายและจุดประสงค รวมทั้งขาด

การจัดเก็บเครื่องมือวัดอยางเปนระบบ ทําใหขาดรองรอยการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
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ขอเสนอแนะ  

 ครูควรไดรับการพัฒนาการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับเปาหมายและ 

จุดประสงค และสามารถแปลผลการประเมินไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด สถานศึกษาควรจัดใหมีการ 

ประชุมสัมมนาบุคลากรของสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและทั่วถึงตามขบวนการ PLC จากการจัดอบรม

ของหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานพื้นท่ีการศึกษา หรือพัฒนาดวยการศึกษาหาความรูดวยตนเองจาก

เว็บไซตท่ีเกี่ยวของกําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน 1 ป 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี 

 สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูนําความสามารถใชเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

ทางอินเทอรเน็ต สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมโครงงานใหมากข้ึน 

 

การประเมินความโดดเดน 

ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

ดานการบริหารจัด

การศึกษา 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 

 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 

บริบทของสถานศึกษา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษาท่ีเกิดจากคณะครูและนักเรียนมีความ 

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพดี และมีความจําเปนในการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง  

ไดกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียนท่ีกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน มีการจัดองคกรและระบบ

บริหารงาน จัดทําแผนงานโครงการสงเสริมสุขภาพ มีการดําเนินการรวมกันระหวางโรงเรียน ผูปกครอง

และสมาชิกของชุมชน มีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ มีการเฝาระวังภาวะสุขภาพ 

การตรวจสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะสุขภาพและทักษะชีวิต มีการจัดอาหารท่ีมีคุณคา

ตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ ใหคําปรึกษาและ

ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและภาวะเสี่ยง ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสมเปนผลดีตอสุขภาพของตนเอง จัดต้ังชมรมแกนนํา อย.นอย ใหความรูเร่ืองการ
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รับประทานอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบ ดูแลโรงอาหาร อาหารสะอาด รสชาติอรอย มี

ประโยชน สํารวจและวิเคราะหสารอาหารและการจัดจําหนายอาหาร กิจกรรมสุขานาใช จัดการเรียนรู

การใชหองนํ้าอยางถูกวิธี สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ปราศจากกล่ิน กิจกรรมเด็กไทยฟนดี รับการ

ตรวจฟนและชองปากจากเจาหนาท่ีโรงพยาบาลตําบลขุนควร ใหความรูเรื่องการแปรงฟน อาหารท่ีมี

ผลเสียตอฟน มีการจัดทําโครงงาน ทรายหอมสมุนไพรไลยุง 2 in 1 มีการชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูง สรุป

ภาวะเริ่มอวนและอวน คอนขางเต้ียและเต้ีย มีการวิเคราะหปญหาทุพโภชนาและดําเนินการแกไข มีการ

ปองกันนักเรียนไมมีฟนแทผุและถูกถอน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีการสงเสริมใหนักเรียนมี

สุขภาพจิตดี ใหความรูดานการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การไมสูบบุหรี่ การ

แกปญหาทางสายตาและการไดยิน การแกปญหาฟนผุ การจัดหาน้ําด่ืมสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ

ตอจํานวนนักเรียน จัดหองสวมใหไดมาตรฐาน HAS รณรงคไมจัดและจําหนายอาหาร อาหารวางท่ีมี

ไขมันสูงและเค็มจัด หรือเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวาน สงเสริมใหนักเรียนบริโภคผักทุกมื้อ จัดโรงอาหารใหผาน

เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาล จัดกิจกรรมปองกันอุบัติภัย แกไขปญหาภาวะมลพิษ ทําใหโรงเรียนผาน 

เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ทําใหโรงเรียน

ขุนควรวิทยาคมบรรลุตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ไดรับการรับรอง

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร สมัยที่ 2 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

โอกาส 

 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลขุนควร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลขุนควร โรงพยาบาลปง ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  

และผูเรียนทําใหการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพไดดําเนินการบรรลุตามเปาหมายและเกิดการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จนเปนท่ียอมรับของบุคคลทั่วไป 

อุปสรรค 

 ผูเรียนมีหลายชวงอายุ เชื้อชาติและหลายเผาพันธุ ทําใหการดําเนินงานตองใชความอดทน เอาใจใส

เปนอยางมาก ท้ังบางกิจกรรมไมสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูและปฏิบัติ

ตามหลักสุขภาพและอนามัย ทําใหผูเรียนไมไดประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนติดเปนกิจนิสัย 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ผูปกครอง หนวยงาน 

ราชการที่เกี่ยวของ ควรจะรณรงคประสานงานรวมกัน โดยเนนในท่ีประชุมของแตละหนวยงานทุกครั้ง  

เพื่อพัฒนาสุขภาพของผูเรียน ผูปกครอง และบุคลากรในชุมชนไดเรียนรูและปฏิบัติตามหลักสุขภาพและ 
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อนามัย ทําใหผูเรียนและบุคลากรในชุมชน ไดประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนติดเปนกิจนิสัย เพื่อ

พัฒนาใหเปนแบบอยางโรงเรียนดานสุขภาพในระดับนานาชาติตอไป 
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 สวนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 ในปการศึกษา 2562 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาที่โรงเรียนกําหนด 3 มาตรฐาน โดยการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดในแผน

ปฎิบัติการประจําป ซึ่งมีผลสําเร็จตามท่ีกลาวมาแลวขางตนรวมท้ังโรงเรียนมีการสนับสนุนการ

ดําเนินงานประจําทั้งดานการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ การจัดกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียนดวยรูปแบบตาง ๆ และมีการจัดระบบการ

บริหารจัดการที่สงเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวิเคราะห

มาตรฐานการศึกษา

ดานคุณภาพผูเรียน

กําหนดเกณฑการประเมิน/ระดับ

กําหนดแนวทาง/วิธีการ

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียน

การตรวจ

และ

ประเมิน

นําผลการประเมินไป

รายงาน

ผลการ

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุง/พัฒนา 

Flowchart มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของผูเรียน 
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จากการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

ท่ี ประเด็นพิจารณา คารอยละ รองรอย/หลักฐาน 

คาเปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

1) มีความสามารถในการอาน  การเขียน  

การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

78 85.56  

 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอาน 

การเขียนภาษาไทย 

78 90.56 1. สมุดบันทึกการอาน คดิ วเิคราะห 

2. แบบประเมินการอาน การเขียน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

ภาษาไทย (ระดับช้ัน ม.1-ม.6) 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ (ระดับชั้น ม.1-ม.6) 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร (ระดับชั้น ม.1-ม.6) 

 1.2 นักเรียนมีความสามารถในการอาน 

การเขียนภาษาอังกฤษ 

78 80.35 

 1.3 นักเรียนมีความสามารถในการคิด

คํานวณ 

78 78.66 

 1.4 นักเรียนผานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

78 92.67 

2) มีความสามารถในการวิเคราะหและคิด

อยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

75 93.84  

 2.1 นักเรียนผานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การคิดในระดับดีข้ึนไป 

75 88.64 1. รายงานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน  

2. รายงานการประเมินการอาน คดิ

วิเคราะหและเขียน  2.2 นักเรียนผานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การแกปญหาในระดับดีขึ้นไป 

75 88.64 

 2.3 นักเรียนผานการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห อยูระดับดีข้ึนไป 

75 98.37 

3) มีความสามารถในการสรางนวตักรรม 73 86.81  
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ท่ี ประเด็นพิจารณา คารอยละ รองรอย/หลักฐาน 

คาเปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ประเมิน 

 3.1 นักเรียนมีผลงานจากการทํา

โครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถ

อธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอนการ

ทํางานและปญหาอุปสรรคของการ

ทํางานได 

73 86.81 1. ตารางแสดงจํานวนโครงงาน IS  

2. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/ชิ้นงาน 

3. . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา

คนควาดวยตนเองและสรางองค

ความรู (IS) 

 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

73 94.95  

 4.1 นักเรียนผานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การใชเทคโนโลย ีในระดบัดีขึ้นไป 

73 94.95 1. รายงานการประเมินสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียนดานความสามารถ

ในการใชเทคโนโลย ี

2. ผลการแขงขันงานศิลปหัตกรรม

นักเรียน 

3. สถิติการเขาใชหองคอมพิวเตอร  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

55 57.22  

 5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 75.05 1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาป

การศึกษา 2562 แตละระดับช้ัน 

2. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) 

3. แผนการจัดการเรียนรู 

4. โครงการ/กิจกรม 

 

 5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ขึน้ไป 

40 45.22 

 5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูวิทยาศาสตร ระดับ 3 ขึ้นไป 

40 55.09 

 5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูสังคมศึกษา ระดับ 3 ขึน้ไป 

60 41.56 

 5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 

3 ขึ้นไป 

70 95.64 

 5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 43.57 
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ท่ี ประเด็นพิจารณา คารอยละ รองรอย/หลักฐาน 

คาเปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ประเมิน 

 5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูการงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

70 61.27 

 5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุมสาระ

การเรยีนรูภาษาตางประเทศ ระดับ 3 

ขึ้นไป 

40 48.10 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ 

83 91.43  

 6.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 มี

ความพรอมศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

83 100 1. ขอมูลสถิติการเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 

2. ขอมูลสถิติการเขาศึกษาตอของ 

ม.3 ปการศึกษา 2562 

3. ผลงานของนักเรียน 

4. รายงานกิจกรรมดานอาชีพ   

 6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 มี

ความพรอมศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

83 82.86 

1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูเรียน    

1) มีคุณลักษณะและคานิยมทีด่ีตามที่

สถานศึกษากําหนด 

80 99.45  

 1.1 นักเรียนผานการประเมิน

คุณลักษณะองัพึงประสงค ในระดับดีขึ้น

ไป 

80 99.45 1. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม

สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

2. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมสาม

ประสาน 

3. รายงานการประเมินคณุลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรยีน ป

การศึกษา 2562 

2) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน

ไทย 

83 94.93  

 2.1 นักเรียนรวมกิจกรรมตามประเพณี 

วันสําคัญและทองถิ่น 

83 100 1. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมสาม

ประสาน 
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ท่ี ประเด็นพิจารณา คารอยละ รองรอย/หลักฐาน 

คาเปาหมาย 

ป 2562 

ผลการ

ประเมิน 

 2.2 นักเรียนรวมกิจกรรมหนาเสาธง 

รองเพลงชาติและสวดมนตดวยความ

พรอมเพรียง 

83 89.85 2. สรุปผลการดําเนินการเขารวม

กิจกรรมหนาเสาธง 

3. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมชวน

นองเขาวัด 

4. สรุปผลการดําเนินโครงการวิถี

พุทธ 

3) มียอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

83 92.91  

 3.1 นักเรียนเขารวมกจิกรรมเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภานักเรียน 

83 85.82 1. การทํากิจกรรมกลุมของนักเรยีน 

2. รายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน 

3. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมชุมนุม 

4. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมยุว

กาชาดและลูกเสือ 

5. รายงานการประเมินกิจกรรม

ชุมนุม 

6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน 

 3.2 นักเรียนผานการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนและสามารถดํารงตน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

83 100 

4) มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต

สังคม 

80 94.17  

 4.1 นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ

มาตรฐาน(กรมอนามยักระทรวง

สาธารณสุข) 

80 82.86 1. ผลการประเมินภาวะการ

เจริญเติบโต 

2. ผลการทดสอบสมรรถภาพ 

3. ผลการประเมินจุดแข็ง จุดออน 

(SDQ) 

 4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย

เปนไปตามเกณฑ (กรมพลศึกษา) 

80 100 

 4.3 นักเรียน มีความรูทักษะในการ

ปองกันตนเองจากภัยคุกคาม 

80 99.66 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินการพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารดาน

ภาษาไทยของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยกําหนดเปนชั่วโมงพัฒนา

ทักษะการอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความเปนภาษาไทย ใหผูเรียนอานเน้ือหาสาระท่ีกลุมสาระการ

เรียนรูไดจัดทําขึ้นแลวเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอานดวยลายมือของตนเอง ตรวจประเมินโดยครู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย พัฒนาความรูความเขาใจและการตีความภาษาอังกฤษท่ีอานจากสื่อตาง 

ๆ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพิ้นฐาน พัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณของผูเรียน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน โดยให

ผูเรียนทําแบบฝกการคิดคํานวณตามเน้ือหาสาระของแตละระดับช้ัน และจัดโครงการที่สงเสริมใหผูเรียน

ไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร

ดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ดังน้ี 

2.1 ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียนและส่ือสารภาษาไทย 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินพบวาผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน และการส่ือสาร 

              ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 
 

ระดับชั้น ช่ือวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 ภาษาไทยพื้นฐาน 49 22 22 5 - - 

ม.2 ภาษาไทยพื้นฐาน 54 14 12 15 11 2 

ม.3 ภาษาไทยพื้นฐาน 49 15 12 12 7 3 

ม.4 ภาษาไทยพื้นฐาน 44 36 7 1 - - 

ม.5 ภาษาไทยพื้นฐาน 40 10 10 16 3 1 

ม.6 ภาษาไทยพื้นฐาน 37 26 2 5 2 2 

สรุปรวม 273 123 65 54 23 8 
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ระดับชั้น ช่ือวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 242  

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 88.64  

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  31 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  11.36 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินพบวาผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน และการส่ือสาร 

              ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 
 

ระดับชั้น ช่ือวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 ภาษาไทยพื้นฐาน 48 33 10 4 1 - 

ม.2 ภาษาไทยพื้นฐาน 53 29 18 4 - 2 

ม.3 ภาษาไทยพื้นฐาน 48 17 14 6 8 3 

ม.4 ภาษาไทยพื้นฐาน 43 34 9 - - - 

ม.5 ภาษาไทยพื้นฐาน 39 22 9 3 1 4 

ม.6 ภาษาไทยพื้นฐาน 35 24 6 4 1 - 

สรุปรวม 266 159 66 21 11 9 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 246  

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 92.48  

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  20 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  7.52 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 78 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีความสามารถ

ในการอาน การเขียนและการส่ือสารภาษาไทยพบวา จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปน

รอยละ 90.56 และสูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 16.10 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 



43 
 

 กําลังพัฒนาผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร            

                     ภาษาไทยระดับ ดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

2.2 ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียนและส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 3 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษ  

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น ช่ือวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 49 13 17 9 7 3 

ม.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 54 6 14 16 18 - 

ม.3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 49 1 11 26 11 - 

ม.4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 44 8 21 13 1 1 

ม.5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 40 9 12 10 9 - 

ม.6 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 37 6 16 7 8 - 

สรุปรวม 273 43 91 81 54 4 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 215   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 78.75   

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  58 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  21.25 
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ตารางที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน และการส่ือสารภาษาอังกฤษ  

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น ช่ือวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 48 17 8 3 20 - 

ม.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 53 3 17 20 10 3 

ม.3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 48 1 15 24 6 2 

ม.4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 43 6 12 25 - - 

ม.5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 39 8 18 9 4 - 

ม.6 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 35 10 15 7 - 3 

สรุปรวม 266 45 85 88 40 8 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 218   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 81.95   

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  48 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  18.05 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 78 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีความสามารถ

ในการอาน การเขียนและการส่ือสารภาษาอังกฤษ พบวา จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิด

เปนรอยละ 80.35 และสูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 3.01 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนาผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร            

                     ภาษาอังกฤษระดับ ดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 
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 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป มีความสามารถในการอาน เขียน และการส่ือสาร 

                     ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

2.3 ผลการประเมินความสามารถในการคิดคํานวณ 
 

ตารางที่ 5 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น ช่ือวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 คณิตศาสตรพื้นฐาน  49 10 8 19 12 - 

ม.2 คณิตศาสตรพื้นฐาน 54 7 12 22 12 1 

ม.3 คณิตศาสตรพื้นฐาน 49 10 9 19 11 - 

ม.4 คณิตศาสตรพื้นฐาน 44 10 17 11 3 3 

ม.5 คณิตศาสตรพื้นฐาน 40 7 9 14 9 1 

ม.6 คณิตศาสตรพื้นฐาน 37 9 12 10 6 - 

สรุปรวม 273 53 67 80 68 5 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 215  

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 78.75  

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  58 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  21.25 

 

ตารางที่ 6 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
ช่ือวิชา จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 คณิตศาสตรพื้นฐาน  48 9 13 15 11 - 

ม.2 คณิตศาสตรพื้นฐาน 53 10 24 12 6 1 

ม.3 คณิตศาสตรพื้นฐาน 48 10 7 16 9 6 

ม.4 คณิตศาสตรพื้นฐาน 43 8 15 15 4 1 

ม.5 คณิตศาสตรพื้นฐาน 39 8 15 6 10 - 
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ระดับชั้น 
ช่ือวิชา จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.6 คณิตศาสตรพื้นฐาน 35 6 4 16 9 - 

สรุปรวม 266 51 78 80 49 8 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 209  

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 78.57  

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  57 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  21.43 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 78 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีความสามารถ

ในคิดคํานวณ พบวา จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 78.66 และเปนไปตามคา

เปาหมายคิดเปนรอยละ 0.85 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนาผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการคิดคํานวณระดับดีข้ึนไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดคํานวณระดับดีข้ึนไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

2.4 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการส่ือสาร 

ตารางที่  7 ผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารจากการประเมินสมรรถนะสําคัญ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพสมรรถนะดานความสามารถในการส่ือสาร 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช (1) ปรับปรุง (0) 

ม.1 49 12 29 8  - 

ม.2 54 20 30 4  - 
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ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพสมรรถนะดานความสามารถในการส่ือสาร 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช (1) ปรับปรุง (0) 

ม.3 49 33 16  -  - 

ม.4 44 6 33 5  - 

ม.5 40 7 30 3  - 

ม.6 37 17 20  -  - 

สรุปรวม 273 95 158 20 0 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ข้ึนไป 253   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ข้ึนไป

คิดเปนรอยละ 
92.67   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับตํ่ากวา ดี    20 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวาระดับ ดี 

คิดเปนรอยละ 
  7.33 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ รอยละ 75 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานความสามารถในการส่ือสาร พบวา จํานวนนักเรียน

ท่ีไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 92.67 สูงกวาคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 23.56 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนาผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

 จากผลการประเมินทั้ง 4 ดาน สรุปไดวาผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม โดยมีจํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปน

คาเฉลี่ยรอยละ 85.56 และสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน 
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3. จุดเดน 

 โรงเรียนดําเนินกิจกรรมรักการอาน จัดทําหนังสือเลมเล็ก กิจกรรมศัพทสัมพันธสามภาษา กับ

ผูเรียนทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน การเขียนและการ

ส่ือสาร 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และแกปญหา 

1. กระบวนการการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา ดวยกิจกรรมพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมศึกษาคนควาและสรางองคความรู ที่เนนการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning จัดกิจกรรมสงเสริมใหผู เรียนนําความรูมาประยุกตใชดวยการจัดทําโครงงาน

วิทยาศาสตร โครงงานคณิตศาสตร โครงงานคอมพิวเตอร 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาความสามารถผูเรียนในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา ผานกิจกรรมการเรียนรูโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) ให

ผูเรียนไดแสวงหาขอมูลใหม ๆ ดวยตนเอง โดยมีปญหาเปนตัวกระตุน (สิ่งเรา) ใหเกิดการเรียนรูและผู

ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการความสะดวก หรือผูใหคําแนะนําและประเมินผลจากสถานการณจริง 

จากผลการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีความสามารถคิดวิเคราะหและคิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหาดังนี ้
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2.1 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

ตารางที่ 8 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจากการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพสมรรถนะดานความสามารถในการคิด 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช (1) ปรับปรุง (0) 

ม.1 49 18 22 9  - 

ม.2 54 12 38 4  - 

ม.3 49 31 18  -  - 

ม.4 44 8 27 9  - 

ม.5 40 12 19 9  - 

ม.6 37 10 27  -  - 

สรุปรวม 273 91 151 31 0 

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไป 242   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 88.64   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับตํ่ากวา ดี    31 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวาระดับ ดี คิดเปนรอยละ   11.36 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีเลิศ รอยละ 75 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานความสามารถในการคิด พบวา จํานวนนักเรียนท่ีได

ระดับ ดี ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 88.64 สูงกวาคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 18.19 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนาผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการคิดระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดระดับดีข้ึนไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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2.2 การประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการแกปญหาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 – 6 

ตารางที่ 9 ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาจากการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพสมรรถนะดานความสามารถในการแกปญหา 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช (1) ปรับปรุง (0) 

ม.1 49 19 25 5 -  

ม.2 54 17 34 3 -  

ม.3 49 38 11  - -  

ม.4 44 8 32 4 -  

ม.5 40 31 6 3 -  

ม.6 37 15 22  - -  

สรุปรวม 273 128 130 15 0 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ข้ึนไป 258     

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 94.51     

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับตํ่ากวา ดี      15 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวาระดับ ดี คิดเปนรอยละ     5.49 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีเลิศ รอยละ 75 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานความสามารถในการส่ือสาร พบวา จํานวนนักเรียน

ท่ีไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 94.51 สูงกวาคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 26.01 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนาผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการแกปญหาระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการแกปญหาระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการแกปญหาระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการแกปญหาระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการแกปญหาระดับดีขึ้นไป 
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 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

2.3 การประเมินการอาน คิดวิเคราะหระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

ตารางที่ 10  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  

                  ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพการประเมินอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ม.1 49 38 11 0 0 

ม.2 56 49 7 0 0 

ม.3 49 43 6 0 0 

ม.4 44 43 1 0 0 

ม.5 40 40 0 0 0 

ม.6 37 30 7 0 0 

สรุปรวม 275 243 32 0 0 

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไป 275   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 100   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับตํ่ากวา ดี    0 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวาระดับ ดี คิดเปนรอยละ   0 

 

ตารางที่ 11  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6     

                  ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ผลการประเมินอาน คิด วิเคราะห 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ม.1 49 48 0 0 1 

ม.2 56 51 2 0 3 

ม.3 48 48 0 0 0 
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ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ผลการประเมินอาน คิด วิเคราะห 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) ผาน (1) ไมผาน (0) 

ม.4 43 43 0 0 0 

ม.5 39 33 6 0 0 

ม.6 35 34 1 0 0 

สรุปรวม 270 257 9 0 4 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ข้ึนไป 266   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 96.73   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับตํ่ากวา ดี    4 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวาระดับ ดี คิดเปนรอยละ   1.48 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีเลิศ รอยละ 75 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียน พบวา 

จํานวนนักเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 98.37 สูงกวาคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 

31.16 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับดีข้ึน 

                     ไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับดี 

                     ข้ึนไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับดี 

                     ข้ึนไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับดี 

                     ข้ึนไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถการอาน คิดวิเคราะหและเขียนระดับดี 

                     ข้ึนไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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จากผลการประเมินทั้ง 3 ดาน สรุปไดวาผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม โดยมีจํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปน

คาเฉลี่ยรอยละ 93.84 และสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน รางวัลสนับสนุน ไดแก 

1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.4-

ม.6 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา สพม.36 พะเยา 

2. การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

3. การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

4. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 

พะเยา 

5. การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ

อันดับท่ี 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 

พะเยา 

6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.36 พะเยา 

7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สพม.36 พะเยา 

  

3. จุดเดน 

  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินกิจกรรมการเรียนรูสูโครงงานและมีการจัดนิทรรศการ “เปด

บานวิชาการ” ทําใหมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห มีการคิดแบบองค

รวม คิดนอกกรอบ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินการจัดโครงงาน/กิจกรรมใหผูเรียนทุกคน มีความสามารถใน

การรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทํางานเปนทีม เชื่อมโยงความรู นําประสบการณ แนวความคิดใชใน

การทําโครงงาน ชิ้นงาน บูรณาการกับการจัดการเรียนรูแนวสะเต็มศึกษา และการจัดการเรียนรูศึกษา

คนควาและสรางองคความรู (IS) 

 

2. ผลการพัฒนา 

 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน

ฐาน การจัดการเรียนรูแนวสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรูศึกษาคนควาและสรางองคความรู (IS) 

พบวา จํานวนโครงงานการศึกษาคนควาและสรางองคความรูของผูเรียน มีทั้งหมด 42 โครงงาน ซึ่ง

แบงเปนโครงงานประเภททดลอง จํานวน 26 โครงงาน โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐจํานวน 12 

โครงงานและโครงงานประเภทสํารวจจํานวน 4 โครงงาน  

 

2.1 ผูเรียนมีผลงานจากการทําโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอน

การทํางานและปญหาอุปสรรคของการทํางานได 

ตารางที่ 12 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 

ระดับ

ช้ัน 

ช่ือวิชา จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 49 3 17 14 13 2 

ม.2 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 54 8 39 7 - - 

ม.3 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 49 32 11 - 1 5 

ม.4 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 44 7 19 5 12 1 

ม.5 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 40 40 - - - - 

ม.6 การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 37 21 14 - - 2 

สรุปรวม 273 111 100 26 26 10 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 237  

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 86.81  

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3  36 
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ระดับ

ช้ัน 

ช่ือวิชา จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  13.19 

 

ตารางที่ 13 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 

ระดับชั้น 
จํานวนโครงงานการศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

ประเภททดลอง ประเภทส่ิงประดิษฐ ประเภทสํารวจ รวม 

ม.1 5 5 - 10 

ม.2 9 1 - 10 

ม.3 4 5 - 9 

ม.4 - - - - 

ม.5 3 - 4 7 

ม.6 5 1 - 6 

รวม 26 12 7 42 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ ไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 73 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรม พบวาจํานวนผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลงานจากการทํา

โครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการทํางานและปญหา

อุปสรรคของการทํางานได คิดเปนรอยละ 86.81 สูงกวาคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 18.92 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมระดับดี ขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมระดับดีข้ึนไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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3. จุดเดน 

  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินกิจกรรมการศึกษาคนควาและสรางองคความรูสูโครงงาน

และมีการจัดนิทรรศการ “เปดบานวิชาการ” ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองและทํางานเปนทีม เชื่อมโยงความรู นําประสบการณ แนวความคิดใชในการสรางนวัตกรรม 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาผูเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยกําหนดรายวิชาพื้นฐานและ

รายวิชาเพิ่มเติมไวในโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ

ส่ือสาร การทํางาน การศึกษาเรียนรู และการพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน

ใชสื่อการเรียนรูตามโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการ

จัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีควาสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  

 

2.1 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 

ตารางที่ 14 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับช้ัน 

               มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพสมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช (1) ปรับปรุง (0) 

ม.1 59 23 29 7 -  
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ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพสมรรถนะดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ดีมาก (3) ดี (2) พอใช (1) ปรับปรุง (0) 

ม.2 50 10 37 3  - 

ม.3 49 44 5  -  - 

ม.4 44 10 30 4  - 

ม.5 39 19 20  -  - 

ม.6 36 17 19  -  - 

สรุปรวม 277 123 140 14 0 

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไป 263   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ ดี ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 94.95   

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับตํ่ากวา ดี    14 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวาระดับ ดี คิดเปนรอยละ   5.05 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศคิดเปนรอยละ 73 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา จํานวนนักเรียนที่ได 3 ข้ึนไปคิดเปนรอย

ละ 94.95 และสูงกวาคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 30.07 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  

                     ส่ือสารระดับดีข้ึนไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

                     การสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

                     การสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

                     การสื่อสารระดับดีขึ้นไป 
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 ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

                     การสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

รางวัลสนับสนุน ไดแก 

1. การสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3ไดรับรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ประจําปการศึกษา 2562 

2. การสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3 ไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

 3. การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.4-ม.6 ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

 

3. จุดเดน 

  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีการพัฒนางานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และสัญญาณ WiFI 

ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใหผูเรียนสืบคนขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให

ผูเรียนสืบคนขอมูลจาก Internet และสรุปความรูไดดวยตนเอง เพื่อสงเสริมผูเรียนเปนสําคัญ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินการกําหนดใหทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห 

คิดวิจารณญาณ และคิดแกปญหา จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสมรรถนะของผูเรียนทั้ง 5 ดาน คือ 

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะ

อันพึงประสงค และคานิยม 12 ประการ เพื่อใหผูเรียนสอบเล่ือนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดและพรอมที่จะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

รวมไปถึงตระหนักถึงบทบาทหนาที่ตนเองท่ีมีตอสวนรวม ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาครูอยางตอเน่ือง 

จัดแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกใหกาวทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง 
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2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาจากการจัดโครงการ/กิจกรรมผานกระบวนการการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณและคิดแกปญหา สงเสริมสมรรถนะของผูเรียน 5 ดาน และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ทําใหผูเรียนทุกระดับช้ันมีความกาวหนาใน

การเรียนรูจากพื้นฐานเดิมในแตละป ท้ังดานความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการตาง ๆ โดยการลง

มือปฎิบัติจริง ทําใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ผูเรียนสอบเล่ือนชั้นหรือจบ

การศึกษาตามแนวปฎิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามที่สถานศึกษากําหนด  

               

  ภาพที่ 2 รอยละผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา     

                          2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 
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รอยละของจํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 

ขึ้นไป ระดับช้ัน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
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ภาพที่ 3 รอยละผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา     

                      2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 
 

                

 ภาพที่ 4 รอยละผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

                      ปการศึกษา 2560 - 2562  

82.72

47.43
60.66

48.16 41.54 49.02 44.85

94.85

58.66

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

รอ
ยล

ะ

รอยละของจํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 

ขึ้นไป ระดับช้ัน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
การงาน

อาชีพฯ
ศิลปะ

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
ผลรวมเฉลี่ย

ปการศึกษา 2560 59.39 50.17 47.78 45.05 51.19 49.49 47.44 90.44 55.12

ปการศึกษา 2561 68.86 49.64 62.28 52.31 49.82 50.35 60.85 94.31 61.05

ปการศึกษา 2562 75.05 45.22 53.09 48.10 41.56 61.27 43.57 95.64 57.94
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รอยละของจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน

ระดับ 3 ขึ้นไปปการศึกษา 2560 - 2562
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 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับปานกลาง ไดระดับดีขึ้นไปรอยละ 55 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบวา จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

57.94 และเปนไปตามคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 5.35 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                     ระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                     ระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                     ระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                     ระดับดีขึ้นไป 

ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

                     การสื่อสารระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

3. จุดเดน 

  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยวิธีที่

หลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง วิสัยทัศนโรงเรียนไดแก “มุงม่ันพัฒนาวิชาการ สู

มาตรฐานสากล สรางคนใหมีคุณธรรมจริยธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอยางรอบ

ดานท้ังดานวิทยาศาตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีกิจกรรมเสรมหลักสูตรที่หลากหลาย 

รวมท้ังสิ้น 22 โครงการ 81 กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

เนนใหผูเรียนไดปฎิบัติจริง สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดี ตามคาเปาหมายที่

กําหนด 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนควรกําหนดกระบวนการในการติดตาม กํากับผูเรียนกลุมเปาหมายอยางเปนระบบใน

การสงตอขอมูลนักเรียน เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีพัฒนาการไดตามศักยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษาและ 

 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรูพัฒนาใหผูเรียนทุกคนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี

ตองานอาชีพ พรอมที่จะศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพตรงตามโครงสรางหลักสูตร

สถานศึกษากําหนด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยศึกษาตอนตน โรงเรียนไดกําหนดรูปแบบให

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่จะเขาศึกษาตอไดเลือกการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของผูเรียน

อยางหลากหลาย ไดแก กลุมการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร กลุมการเรียนภาษา(ภาษาอังกฤษ / 

ภาษาจีน) กลุมการเรียน ศิลป-สังคม จัดกิจกรรมสงเสริมดานอาชีพดวยโครงงานอาชีพ จัดอบรมสงเสริม

อาชีพใหกับผูเรียน ใหผูเรียนวัดความถนัดทางอาชีพและจัดทํา Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ผล

การประเมินผูรียนใหมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ และเจตคติที่ดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ัน

ท่ีสูงข้ึน 
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6.1 ผูเรียนมมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป

การศึกษา 2560 - 2562 

       

ภาพที่ 5 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน  

           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

6.2 ผูเรียนมมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

การศึกษา 2560 - 2562 

 
 

ภาพที่ 6 รอยละของผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน  

           ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

95.56 95.56 100

4.44 4.44 0
0

50

100

150

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562

รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่ความพรอมในการศึกษาตอ 

การฝกงานหรือการทํางาน

ศึกษาตอ ประกอบอาชีพ

95.45 95.75
82.86

4.55 4.25
17.14

0

50

100

150

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562

รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่ความพรอมในการศึกษาตอ 

การฝกงานหรือการทํางาน

ศึกษาตอ ประกอบอาชีพ
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 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับยอดเย่ียม ผูเรียนไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 83 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีความรู ทักษะ

พื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ พบวา จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 

91.43 และเปนไปตามคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 10.16 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ปานกลาง   ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 ดี    ผูเรียนรอยละ 60 – 69มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 ดีเลิศ  ผูเรียนรอยละ 70 – 79 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ยอดเย่ียม  ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

3. จุดเดน 

  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง มีหลักสูตร

ท่ีเสริมทักษะดานอาชีพ ความสนใจโดยจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน กษัตริย 

ความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตามท่ีหลักสูตร

สถานศึกษากําหนด โดยผูเรียนมีความรักเคารพกตัญูกตเวทีตอพอแม ครูอาจารย และชาติบานเมือง 

สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตร ดวยวิธีสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรม
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การเลือกต้ังสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมชวนนองเขาวัด กิจกรรมในวัสําคัญตาง ๆ เชน การหลอเทียน

ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันแม วันไหวครู การเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระตอนเชาทุกวัน 

การประกอบพิธีสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และทําหนาท่ีของตนอยางถูกตองสมบูรณ  

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผูเรียนมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดาน

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการ

ใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด สงผลใหมีผล

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี ้

 

ตารางที่ 14 ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

1-6  

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

3 

(ดีเยี่ยม) 

2 

(ดี) 

1 

(ผาน) 

0 

(ไมผาน) 

ภาคเรียนที่ 1 

ม.1 49 49 - - - 

ม.2 56 56 - - - 

ม.3 49 47 2 - - 

ม.4 44 44 - - - 

ม.5 40 40 - - - 

ม.6 37 33 4 - - 

ภาคเรียนที่ 2 

ม.1 49 48 - - 1 

ม.2 56 53 2 - 1 

ม.3 48 48 - - - 

ม.4 43 43 - - - 
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ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

3 

(ดีเยี่ยม) 

2 

(ดี) 

1 

(ผาน) 

0 

(ไมผาน) 

ม.5 39 38 - - 1 

ม.6 35 35 - - - 

สรุปรวม 545 534 8 0 3 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 2 ข้ึนไป 542  

จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 2 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 99.45  

จํานวนผูเรียนที่ไดตํ่ากวา 2  3 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 2 คิดเปนรอยละ  0.55 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับยอดเย่ียม ไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 80 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีคุณลักษณะ

และคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด พบวา จํานวนผูเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอย

ละ 99.45 และเปนไปตามคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 24.31 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด   

                     ระดับดี ขึ้นไป 

ปานกลาง    ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

                    ระดับดีข้ึนไป 

 ดี            ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด   

                    ระดับดีข้ึนไป 

 ดีเลิศ ผูเรียนรอยละ70 – 79 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

                    ระดับดีข้ึนไป 

ยอดเย่ียม ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา 

                    กําหนดระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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รางวัลสนับสนุน ไดแก 

1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ไดรับรงวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

2. การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ไดรับรงวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

69 ปการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

3. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ไดรับรงวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

4. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ไดรับรงวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ป

การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา 

 

3. จุดเดน 

  โรงเรียนขุนควรวิทยาคมใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหผูเรียนทุกคนไดมีสวน

รวมและไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  

  

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

2) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดวยกิจกรรม

ชวนนองเขาวัด นําผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมและวันสําคัญทองถิ่นในชุมชน จัด

กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศลิป เปนตน 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดังน้ี 
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2.1 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ตารางที่ 15 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม 

รอยละจํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม 

ม.1 กิจกรรมชวนนองเขาวัด 49 49 100 

ม.2 กิจกรรมชวนนองเขาวัด 56 56 100 

ม.3 กิจกรรมชวนนองเขาวัด 53 53 100 

ม.4 กิจกรรมชวนนองเขาวัด 44 44 100 

ม.5 กิจกรรมชวนนองเขาวัด 40 40 100 

ม.6 กิจกรรมชวนนองเขาวัด 37 37 100 

จํานวนนักเรียนท้ังหมด 279 279 100 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับยอดเย่ียม รอยละ 83 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย พบวา ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมชวนนองเขาวัด อยูในระดับคุณภาพ ยอด

เย่ียม คิดเปนรอยละ 100 และเปนไปตามคาเปาหมาย 20.48 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ปานกลาง    ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 ดี            ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 ดีเลิศ ผูเรียนรอยละ70 – 79 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ยอดเย่ียม ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยโดยเขารวมกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 

ตารางที่ 16 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทยกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม 

รอยละจํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม 

ม.1 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 49 46 93.88 

ม.2 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 56 52 94.64 

ม.3 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 53 43 81.13 

ม.4 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 44 41 93.18 

ม.5 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 40 37 92.50 

ม.6 กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 37 31 83.78 

จํานวนนักเรียนท้ังหมด 279 279 89.85 

           ขอมูลอางอิงจาก : ระบบ e-school 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับยอดเย่ียม รอยละ 83 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทย พบวา ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมชวนนองเขาวัด อยูในระดับคุณภาพ ยอด

เย่ียม คิดเปนรอยละ 89.85 และเปนไปตามคาเปาหมาย 8.25 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 ปานกลาง    ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 ดี             ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 ดีเลิศ ผูเรียนรอยละ70 – 79 มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

ยอดเย่ียม ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

จากผลการประเมินท้ัง 2 ขอ สรุปไดวาผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย อยูในระดับ

คุณภาพ ยอดเย่ียม คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 95.23 และเปนไปตามคาเปาหมายของโรงเรียนคิดเปนรอย

ละ 14.73 
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3. จุดเดน 

  โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมและวันสําคัญทองถิ่นใน

ชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย กิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลปเพื่อสงเสริม

ความภูมิใจในทองถิ่นและเปนความเปนไทย 

  

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

3) มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการจัดกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมเรียนรูท่ีหลากหลาย ในการ

พัฒนาผูเรียนสามารถปรับตัวเพื่อการอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ใหมีคุณภาพตรงตาม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ กระบวนการการเรียนรูเชิงประจักษ 

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โดย

ผูเรียนจะเรียนรูความเปนสมาชิกของสังคมการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางหลากหลาย และการใช

ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ยอมรับเหตุผลฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และ

สามารถปรับตัวปฏิบัติตอผูอื่นอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอื่น ให

คําแนะนําแกผูอ่ืนเปนแบบอยางที่ดีได ในการทํากิจกรรมกลุมรวมกันใหบรรลุวัตถประสงคเปาหมาย 

สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และ

ประเพณ ี
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2.1 ผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายในกิจกรรมตั้งคณะกรรมการสภา

นักเรียน 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 

6 ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

มาใชสิทธิ์

เลือกต้ัง 

คิดเปน

รอยละ 

ระดับ

คุณภาพ 

ม.1 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 49 41 83.67 ยอดเย่ียม 

ม.2 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 56 48 85.71 ยอดเย่ียม 

ม.3 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 53 40 75.47 ยอดเย่ียม 

ม.4 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 44 42 95.45 ยอดเย่ียม 

ม.5 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 40 32 80.00 ยอดเย่ียม 

ม.6 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 37 35 94.59 ยอดเย่ียม 

รวม 279 227 85.82 ยอดเย่ียม 

เกณฑการพิจารณา :     กําลังพัฒนา ผูเรียนมาใชสิทธิตํ่ากวารอยละ 50 

        ปานกลาง    ผูเรียนมาใชสิทธิต้ังแตรอยละ 50 - 60 

        ดี  ผูเรียนมาใชสิทธิต้ังแตรอยละ 61 - 70 

        ดีเลิศ ผูเรียนมาใชสิทธิต้ังแตรอยละ 71 - 80 

        ยอดเย่ียม ผูเรียนมาใชสิทธิต้ังแตรอยละ 81 – 100 

2.2 ผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562 

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยการเสริมประสบการณใหนักเรียนรูจักการแกปญหา             

การชวยเหลือกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ไมผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผู

ผานเกณฑ

การประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูไม

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ม.1 ชุมนุม 49 49 - 100 - 
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ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ไมผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผู

ผานเกณฑ

การประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูไม

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ม.2 ชุมนุม 58 58 - 100 - 

ม.3 ชุมนุม 49 49 - 100 - 

ม.4 ชุมนุม 46 46 - 100 - 

ม.5 ชุมนุม 40 40 - 100 - 

ม.6 ชุมนุม 37 37 - 100 - 

รวม 279 279 - 100 - 
 

ตารางที่ 19 ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ไมผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผู

ผานเกณฑ

การประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูไม

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ม.1 ชุมนุม 49 49 - 100 - 

ม.2 ชุมนุม 58 58 - 100 - 

ม.3 ชุมนุม 49 49 - 100 - 

ม.4 ชุมนุม 46 46 - 100 - 

ม.5 ชุมนุม 40 40 - 100 - 

ม.6 ชุมนุม 37 37 - 100 - 

รวม 279 279 - 100 - 
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

         ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถทํางานกลุมไดยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางดวย 

กระบวนการกลุมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เชน กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด เปนตน 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ไมผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผู

ผานเกณฑ

การประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูไม

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ม.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 49 49 - 100 - 

ม.2 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 58 58 - 100 - 

ม.3 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 49 49 - 100 - 

รวม 156 156 - 100  

 

ตารางที่ 21 ผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 

         ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ไมผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผู

ผานเกณฑ

การประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูไม

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ม.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 49 49 - 100 - 

ม.2 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 58 58 - 100 - 

ม.3 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 49 49 - 100 - 

รวม 176 156 - 100  
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 

         ปการศึกษา 2562 

 ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ตระหนักถึงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม สามารถดํารง

ตนรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ระดับชั้น กิจกรรม 
จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ไมผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

คิดเปนรอย

ละของผูไม

ผานเกณฑ

การประเมิน 

ม.1 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

49 49 - 100 - 

ม.2 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

58 58 - 100 - 

ม.3 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

49 49 - 100 - 

ม.4 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

46 46 - 100 - 

ม.5 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

40 40 - 100 - 

ม.6 เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

37 37 - 100 - 

รวม 279 279 - 100 - 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับยอดเย่ียม ไดระดับดีข้ึนไปรอยละ 83 

 ผลการประเมิน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย พบวา จํานวนผูเรียนรอยละ 100 มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย มีอยูในระดับยอดเยี่ยม  

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มียอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

                      หลากหลาย 
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ปานกลาง    ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มียอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

                      หลากหลาย 

 ดี             ผู เรียนรอยละ 60 – 69 มียอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

                     หลากหลาย 

 ดีเลิศ  ผู เรียนรอยละ70 –79 มียอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

                      หลากหลาย 

ยอดเย่ียม ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มียอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 

                      หลากหลาย 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

3. จุดเดน 

  โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีมุงสงเสริมทักษะทางวิชาการของผูเรียนในศตวรรษที่ 

21 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

โดยเฉพาะการสงเสริมการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถอยู

รวมกันบนความแตกตางและหลากหลายในสังคมไดอยางมีความสุขดังนี ้

 1. การปลูกฝงคุณลักษณะอันพงึประสงคดังกลาวใหแกผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ดวย

กิจกรรม ชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 2. การเสริมสรางความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยดวยกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

เชน การเลือกต้ังหัวหนาหองเรียน การเลือกต้ังประธานนักเรียน ฯลฯ 

  

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

4) มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนสรางเสริมสุขภาวะทางรางกาย โดยการออกกําลังกาย

อยางสม่ําเสมอ อาทิ การจัดกิจกรรมการแขงขันทางดานกีฬา เชน ขุนควรเกมส หรือการสงเสริมดาน

ตาง ๆ เชน มีสถานท่ีทีเอื้อตอการออกกําลังกาย มีอุปกรณกีฬาใหยืมเพื่อใชในการออกกําลังกาย และได

มีการวัดประเมินผลสมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น มีการวัดสมรรถภาพทางกาย ดานดัชมวลกาย 
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ดานความออนตัว ดานความอดทนตอระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือด ซึ่งบูรณาการเปนสวนหน่ึง

ของการจัดการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

 โรงเรียดําเนินการสงเสริมใหผูเรียน สรางเสริมดานลักษณะจิตสังคม โดยใชการฝกสมาธิ และ

การอบรมดานจิตใจทุกวันศุกร เพื่อพัฒนาจิตใจใหแจมใส ซึ่งสงผลตอการมีอารมณและสุขภาพจิตท่ีดี  

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง โดยออกกําลังกาย

และมีนํ้าหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกาย ดานความออนตัว สมรรถภาพทางกาย พัฒนารางกาย 

เจริญเติบโต รักษาสุขภาพจิต อารมณดีอยูเสมอ และแสดงออกอยางเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุขและมีความเขาใจผูอื่น 

 

2.1 สรุปรายงานการประเมินภาวการเจริญเติบโตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  

ตารางที่ 23 รายงานการประเมินผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน (กรมอนามัยกระทรวง 

               สาธารณสุข) ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ที่ไดรับการทดสอบ

(คน) 

ผาน(คน) ไมผาน(คน) 

ม.1 49 49 42 7 

ม.2 58 58 47 11 

ม.3 49 49 43 6 

ม.4 46 46 35 11 

ม.5 40 40 29 11 

ม.6 37 37 33 4 

รวม 279 279 229 50 

คิดเปนรอยละ 100 100 82.08 17.92 
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ตารางที่ 24 รายงานการประเมินผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน(กรมอนามัยกระทรวง 

               สาธารณสุข) ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ที่ไดรับการทดสอบ

(คน) 

ผาน(คน) ไมผาน(คน) 

ม.1 48 48 42 7 

ม.2 55 55 48 11 

ม.3 50 50 43 6 

ม.4 45 45 35 11 

ม.5 40 40 29 11 

ม.6 37 37 33 4 

รวม 275 275 230 45 

คิดเปนรอยละ 100 100 83.64 16.36 
 

ตารางที่ 25 รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

     ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ที่ไดรับการทดสอบ

(คน) 

ผาน(คน) ไมผาน(คน) 

ม.1 49 49 49 0 

ม.2 58 58 58 0 

ม.3 49 49 49 0 

ม.4 46 46 46 0 

ม.5 40 40 40 0 

ม.6 37 37 37 0 

รวม 279 279 279 0 

คิดเปนรอยละ 100 100 100 0 
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ตารางที่ 26 รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

     ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน 

ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียน 

ที่ไดรับการทดสอบ

(คน) 

ผาน(คน) ไมผาน(คน) 

ม.1 48 48 48 0 

ม.2 55 55 55 0 

ม.3 50 50 50 0 

ม.4 45 45 45 0 

ม.5 40 40 40 0 

ม.6 37 37 37 0 

รวม 275 275 275 0 

คิดเปนรอยละ 100 100 100 0 

 

ตารางที่ 27 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมหลากหลาย  

               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น ชื่อวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 สุขศึกษา 49 42 7 -   - 

 พลศึกษา 49 25 15   9 - 

ม.2 สุขศึกษา 54 52   - 2 - 

 พลศึกษา 54 43 6 - 5 - 

ม.3 สุขศึกษา 49 24 24 - 1 - 

 พลศึกษา 49 43 5 - 1 - 

ม.4 สุขศึกษา 44 25 19   - - 

 พลศึกษา 44 13 31   - - 

ม.5 สุขศึกษา 40 34 5 - 1 - 

 พลศึกษา 40 34 2 3 1 - 
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ระดับชั้น ชื่อวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.6 สุขศึกษา 37 32 3 - 2 - 

 พลศึกษา 37 34 1 - 2 - 

สรุปรวม 542 546 401 118 3 24 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ข้ึนไป 522   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 95.60   

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 3  24 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ   4.40 

 

ตารางที่ 28 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมหลากหลาย  

               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น ชื่อวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

ม.1 สุขศึกษา 48 30 18 - - - 

 พลศึกษา 48 44 4 - - - 

ม.2 สุขศึกษา 53 26 22 - 5 - 

 พลศึกษา 53 49 4 - - - 

ม.3 สุขศึกษา 48 24 24     - 

 พลศึกษา 48 43 5     - 

ม.4 สุขศึกษา 43 39 4   - - 

ม.5 สุขศึกษา 39 16 23 - - - 

 พลศึกษา 39 39   - - - 

ม.6 สุขศึกษา 35 26 9 - - - 

 พลศึกษา 35 34 1 - - - 

สรุปรวม 542 489 370 114 0 5 

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ข้ึนไป 484   

จํานวนผูเรียนท่ีไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 98.98   



80 
 

ระดับชั้น ชื่อวิชา 
จํานวน

นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 3  5 

จํานวนผูเรียนท่ีไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ   1.02 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับยอดเย่ียม คิดเปนรอยละ 80 

 ผลการประเมิน จํานวนคุณภาพผูเรียน ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีมีสุขภาวะทางราง

กานและลักษณะจิตสังคม พบวา จํานวนผูเรียนที่ได 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 99.66 และเปนไป

ตามคาเปาหมายคิดเปนรอยละ 24.58 

ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา ผูเรียนรอยละ 0 – 50 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 ปานกลาง    ผูเรียนรอยละ 51 – 59 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 ดี            ผูเรียนรอยละ 60 – 69 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 ดีเลิศ ผูเรียนรอยละ70 –79 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 ยอดเย่ียม ผูเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

 สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

สรุปผลการประเมินในปการศึกษา 2562 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดรับรางวัล โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 และรางวัลเปนองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) ดานการ

สงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IO EQ ดี 

 

3. จุดเดน 

 โรงเรียนมีสงเสริมผูเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีสรรถภาพทางกายท่ีแข็งแรง

สมบูรณ มีสุขภาพจิตท่ีดี สามารถใชชีวิตอยางปกติสุข สงผลใหไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ

เพชร สมัยท่ี 2 และรางวัลเปนองคกรที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรม

ทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IO EQ ดี 

  

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

ท่ี ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ 

รองรอย/หลักฐาน คาเปาหมาย 

ป 2562 

ระดับคณุภาพ

ท่ีได 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจําป 

ปงบประมาณ 2563 

3. รายงานผลการดําเนินงาน  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจําป 

ปงบประมาณ 2563 

3. รายงานผลการดําเนินงาน 

4. รายงานประจําปของ

สถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพ

ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 1. หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ขอมูลการลงทะเบียนเลือก

เพิ่มเตมิ 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม

และพัฒนาผูเรียน 

4. แฟมสรุปงานการจดัการศึกษา

แบบเรียนรวม 

5. ผลการประเมินคณุลักษณะอัน

พึงประสงค 

6. แฟมกิจกรรมทักษะการอาน 

การคิดวิเคราะห 

7. แฟมสรุปการอาน คดิวิเคราะห

และเขียนระดับช้ัน ม.1-6 

8. บันทึกรักการอานระดับชั้นม.1-

6  
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ท่ี ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ 

รองรอย/หลักฐาน คาเปาหมาย 

ป 2562 

ระดับคณุภาพ

ท่ีได 

2.4 ครูและบุคลากร ไดรับการพัฒนาครูและบุคล

การใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

70 70.59 1. การพัฒนาครูท่ีเลื่อนวิทยฐานะ 

2. การอบรมสัมมนาโครงการ

พัฒนาครรููปแบครบวงจร 

3. การสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

4. ID PLAN 

5. แผนการจัดการเรียนรู 

6. สรุปผลการนิเทศการจัดการ

เรียนรู 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่

เอือ้ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี

การจัดสภาพแวดลอมและการ

บริการที่สงเสรมิใหผูเรียนพฒันา

เต็มศักยภาพ   

2. กิจกรรมโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเพชร 

3. กิจกรรมโรงเรียนแกนนาํ

เพศศึกษา 

4. กิจกรรมโรงเรียนสวย ภูมิทัศน

สดใส ปลอดภัย ไรมลพิษ 

5. กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 

6. กิจกรรมภาวะโภชนาการ

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 1. แผนพัฒนาการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจําป 

ปงบประมาณ 2563 

3. รายงานผลการดําเนินงาน 

4. รายงานประจําปของ

สถานศึกษา 

5. แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  
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วิเคราะหความตองการของผูรับบริการ

และนโยบายขงองคกร/หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฎิบัติการประจําป 

ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการประจําป/

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ตรวจสอบ 

โครงการ/กิจกรรม 

สรุปผล/นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรงุ/พฒันา 

Flowchart มาตรฐานท่ี 2 ดานบริหารและการจัดการ 
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1. มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดย

การศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น รวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และกล

ยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาดานตาง ๆของ

สถานศึกษา รวมทั้งใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร

ตาง ๆ และมอบหมายงานใหแกผูรับผิดชอบไดดําเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจําปให

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง 

ๆ และสรุปผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

2. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาอยางชัดเจนสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา มีการสํารวจความตองการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษา

ของชาติ เพื่อกําหนดเปาหมายของสถานศึกษามีการกําหนดตัวช้ีวัดของแตละมาตรฐานการศึกษาอยาง

ชัดเจน ดังปรากฏในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ขับเคล่ือนความสําร็จของตัวช้ีวัดแตละประเด็นผาน

โครงการ/กิจกรรม และวัดความสําเร็จของโครงการและตัวช้ีวัด  

ตารางที่ 29 ระดับคุณภาพ เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

5  

(ยอดเย่ียม) 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา

แหงชาติเปนไปไดในการปฎิบัติ 

4  

(ดีเลิศ) 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน นโยบาลรัฐบาล แผนการศึกษา

แหงชาติเปนไปไดในการปฎิบัติ 

3  

(ดี) 

เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา เปนไปไดในการปฎิบัติ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

2  

(ปานกลาง) 

เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจนเปนไปไดในการ

ปฎิบัติ 

1 

(กําลังพัฒนา) 

เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไมชัดเจน 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

 

     สรุปผลการประเมินพบวา โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจอยูในระดับยอด

เย่ียม สูงกวาคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด โดยโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ2561-2564) ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษา  กําหนดเปาหมาย แผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป มีการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมีความรู 

ความชํานาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป

ประยุกตใชได มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรูสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู เชน การติดตั้ง

คอมพิวเตอร PC พรอมชุดอุปกรณตอพวง TV LCD  คอมพิวเตอรสําหรับหองปฏิบัติการ ติดตั้งระบบ

สัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัท TOT เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตใหครบคลุมท่ัวถึงท้ังบริเวณ

โรงเรียน โดยติดต้ังท้ังระบบ LAN  และระบบ Wi-Fi   จดโดเมนเว็บไซตโรงเรียน http://kwksch.ac.th/   

และมีหนาแฟนเพจของโรงเรียน ชื่อ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

 https://web.facebook.com/kwkschool.ac.th/ เพื่อใหครู นักเรียน ผูปกครอง และประชาชน

สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดงายขึ้น สะดวกตอการติดตอประสานงานและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ ไดมากข้ึน มีการใชระบบกลุมใน Facebook , Google Drive มาใชในการ

บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
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3. จุดเดน 

 โรงเรียนบริหารการจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย  

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีการจัดโครงสรางการบริหารออกเปน 5 กลุม ประกอบดวยกลุม

บริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงานท่ัวไปและกลุม

บริหารงานพัฒนาผูเรียน กํากับดูแลองคกรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

เนนการบริหารคน และบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

บริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาผูเรียน ครู ผูบริหาร 

โรงเรียนและชุมชนสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะห SWOT รวมกับผูมี

สวนไดสวนเสีย วางแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป ดําเนินตามแผนที่วางไว 

นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นําผลท่ีไดมาปรับปรุงและ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยาตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนไดมีการบริหารภายใตวงจรคุณภาพ 

PDCA ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 

ดําเนินการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม มาขับเคล่ือนโรงเรียนสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยความรวมมือของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 

ตารางที่ 30 ระดับคุณภาพ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

5  

(ยอดเย่ียม) 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ

คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุก

ฝาย มีการนําขอมูลมาใชการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปนแบบอยาง

ได 



87 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

4  

(ดีเลิศ) 

มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผล

ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย 

3  

(ดี) 

มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สงผลตอคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2  

(ปานกลาง) 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

1 

(กําลังพัฒนา) 

มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

 

     สรุปผลการประเมินพบวาโรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยูในระดับ ยอดเย่ียม 

สูงกวาคาเปาหมายที่ โรงเรียนกําหนด โดยมีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ป  

(ปงบประมาณ 2561-2564) มีการวิเคราะหสภาพโรงเรียน กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหสอดคลอง

กับทิศทางการจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด กําหนดกรอบกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา โดยเขียนโครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและมีการต้ังคา

เปาหมายและมีการต้ังคาเปาหมายในการนําไปสูการปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดปการศึกษา

ทางโรงเรียนขุนควรวิทยาคมไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครูผูสอน 

นักเรียนและทุก ๆ ฝาย ชวยกันพัฒนาโรงเรียนใหสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ในป

การศึกษา 2562 แผนปฎิบัติการประจําปของโรงเรียนไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานแลวสงมอบใหผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติ มีคณะกรรมการติดตามการปฎิบัติตาม

โครงการ/กิจกรรมและมีการประเมินหลังจากส้ินสุดโครงการ/กิจกรรม 

 

3. จุดเดน 

 โรงเรียนบริหารการจัดการศึกษาโดยใชรูปแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย  
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4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรออบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรู ขอมูล

สารสนเทศ วิจัยในช้ันเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับผูเรียนและชุมชน เนนการพัฒนา

ทักษะชีวิต เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อสวนรวมและชุมชนโดยดําเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการวิเคราะห SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับศักยภาพ ความตองการของผูเรียน 

และชุมชน วางแผนการใชหลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน ดังนี้ เขารวมโครงการโรงรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMT) 

ของ สสวท. และการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรูสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับสูง 

 

2. ผลการพฒันา 

 โรงเรียนไดกําหนดโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา เชน โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน ใหครูใชสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการ

สอน เปนตน 
 

2.1 ผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

 

ตารางที่ 31 ระดับคุณภาพ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพรอบดานตามหลักสูตร 

                สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

5  

(ยอดเย่ียม) 

มีการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเปนแบบอยางได 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

4  

(ดีเลิศ) 

มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

3  

(ดี) 

มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

2  

(ปานกลาง) 

มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาแตยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

1 

(กําลังพัฒนา) 

มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่ตามหลักสูตรสถานศึกษาแตยังไมไดเนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานและยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมาย 

 

     สรุปผลการประเมินพบวาโรงเรียนไดดําเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมายของโรงเรียนกําหนด  และจากการ

ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 พบวา ดานการจัดการ

หลักสูตร โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีการจัดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีแนวคิด

และหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

พบวาทุกกลุมสาระการเรียนรูไดมีการวางแผนและดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเพื่อใหครูจัด

กระบวนการเรียนรูตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบวาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู ไดเปดกวางใหนักเรียนและครูเปดชุมนุมไดตามความถนัด ความสนใจ ดานการสงเสริม

นักเรียนที่มีความสามารถ จากการตรวจสอบพบวา ในกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจําปพบวา มีการ

พัฒนานักเรียนตามความตองการเฉพาะดาน การนํานักเรียนเขารวมแขงขันท้ังดานวิชาการ ดนตรี ใน

เวทีตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 ของผูบริหารและครูผูสอน อยูในระดับมาก
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ท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.68 ของนักเรียนอยูระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.42 ของผูปกครองอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

3.90 และของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.85 

ผลการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน ดังนี ้ 

  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ในระดับ 

3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 75.05 

  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ใน

ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 45.22 

  3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร ใน

ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 53.09 

  4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ใน

ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 48.01 

  5. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ใน

ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 41.56 

  6. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพฯ ใน

ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 61.27 

  7. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปะ ในระดับ 3 

ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 43.57 

  8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษา ในระดับ 3 ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 95.64 

  9. คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 คือ 

99.45 

 10. คาเฉลี่ยผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน ปการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 

คือ 99.27 

11. ผลการแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 พบวา ไดรับ

รางวัลเหรียญทองจํานวน 35 เหรียญ ไดรับรางวัลเหรียญเงินจํานวน 14 เหรียญ และเหรียญทองแดง 5 

เหรียญ รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 

 12. ผลการแขงขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69   

    ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย พบวา ไดรับรางวัล

เหรียญทอง 6 เหรียญ รวมทั้งส้ิน 6 เหรียญ 
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3. จุดเดน 

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย สงเสริมและพัฒนาผู เรียนให มีความรู  

ความสามารถตามความตองการของผูเรียนครูนําไปจัดทํามาตรฐาน ต้ัวช้ีวัด ลําดับเนื้อหาสาระตาม

กระบวนการเรียนรูบูรณาการสภาพปญหาและความตองการทองถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชา

เพิ่มเติม ออกแบบหนวยการเรียนอิงมาตรฐานไดหมาะสมกับความสามารถ และความตองการของผูเรียน 

และครูจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง ไดแกนิทรรศการ 

“เปดบานวิชาการ” 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

กระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตามยังไมเปนรูปธรรม และยังขาดความตอเน่ือง ยังสงผลใหผล

การทดสอบระชาติ (O-NET) ยังมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทํา

โครงการสงเสริมครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดอบรม 

ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอยงนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ตามID PLAN แผนพัฒนาตนเองของแตละบุคคล การสรางชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองในการศึกษาตอ การจัดทําผลงานทาวิชาการ และเขารวม

ประกวดผลงาน รางวัลดีเดนดานตาง ๆ จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรสามารถปฎิบัติงานแทนได 

และใหบุคลากรใหมไดเรียนรูและสามารถสานตอภาระงานใหบรรลุวิสัยทัศนของโรงเรียน แตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความ

ดีความชอบ ใหรางวัล ยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเพื่อใชแนวทางในการพัฒนา

ตนเองและบุคลากรในภาพรวมสงผลใหครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ตารางที่ 32 ระดับคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

5  ครูและบุคลากรรอยละ 80 ขึ้นไป ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

(ยอดเย่ียม) 

4  

(ดีเลิศ) 

ครูและบุคลากรรอยละ70 - 79 ขึ้นไป ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

3  

(ดี) 

ครูและบุคลากรรอยละ60 - 69 ขึ้นไป ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

2  

(ปานกลาง) 

ครูและบุคลากรรอยละ50 - 59 ขึ้นไป ไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

1 

(กําลังพัฒนา) 

ครูและบุคลากรตํ่ากวารอยละ50 ขึ้นไป ไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมาย 

 แหลงขอมูล เอกสาร/หลักฐาน/รองรอยการปฎิบัติงาน 

1. มีเปาหมายเพื่อพัฒนาครูตนเองใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพ 

2. มีโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3. แผนพัฒนาตนเองของครู ID PlAN 

4. กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

7. จัดอบรม สงเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

8. เขารวมการประกวด/แขงขันตาง ๆ (เชน ประกวดสื่อ นวัตกรรม/ ประกวดครูเกียรติยศ 

ฯลฯ) 

9. เปนแบบอยางที่ดี (วิทยากร เปนคณะกรรมตัดสิน และเผยแพรงานทางวิชาการ เปนตน) 

 

     สรุปผลการประเมินพบวาโรงเรียนไดพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญอยูในระดับดีเลิศ 

เปนไปตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด ผลการประเมินดานการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนไดมีวิธีและกระบวนการในกรพัฒนา คือ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ

ในการสนับสนุนและสงเสริมใหคณะครูไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในการอบรม ศึกษาดูงานตาง ๆ  

จากการตรวจสอบแผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 พบวาโรงเรียนไดจัดโครงการ/กิจกรรมใน

การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เชน กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร กิจกรรม
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อบรม/สัมมนา กิจกรรมศึกษาดูงาน เปนตนงานบุคลากรมีกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองโดยการ

เล่ียนวิทยฐานะใหสูงขึ้น การสงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

     ผลการพัฒนาครูและบุคลากรปการศึกษา 2562 ดังนี ้

     1. ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 64.71 และวิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.88 รวมครูที่มีวิทยฐานะคิดเปนรอยละ 70.59 

     2. ครูทุกคนมีวุฒิการศึกษาตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพและมีครูท่ีพัฒนาตนเองโดย

การศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.75 

     3. ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ในปการศึกษา 2562 ตามเกณฑ 

(อยางนอย 20 ช่ัวโมงตอป) 

 

3. จุดเดน 

 โรงเรียนดําเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทั้งดานความรู ความสามารถและทักษะ

ตามมาตรฐานท้ัง 3 ดาน โดยวิธีการที่หลากหลาย เชน PLC การอบรมสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ การอบรม

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาของแตละกลุมสาระการเรียนรูและสงเสริมใหครูสงผลงาน 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ ดวยโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู โครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต พัฒนาหองเรียน

และหองปฏิบัติการท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมตาง ๆ มีตนไมรมรื่น บริ

เสณท่ัวไปสะอาด สวยงาม มีสวนหยอมตาง ๆ มากมายใหผูรียนไดพักผอน มีที่น่ังพักผอนเพียงพอกับ

ความตองการของผูเรียน มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก  
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2. ผลการพัฒนา 

ตารางที่ 33 ระดับคุณภาพจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยาง 

               มีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

5  

(ยอดเย่ียม) 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภัยมีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองและเปนแบบอยางท่ีดี 

4  

(ดีเลิศ) 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภัย 

3  

(ดี) 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

2  

(ปานกลาง) 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

1 

(กําลังพัฒนา) 

มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมแตไมเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมาย 

 

     สรุปผลการประเมินพบวาโรงเรียนไดพัฒนาดานกายภาพและส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด จากการ

ตรวจสอบแผนการปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 พบวามีโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาดานอาคาร

สถานที่ ประกอบดวย การจัดสภาพแวดลอม หองเรียน ตามอาคารตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมี

การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน อาทิเชน การจัดสวนหยอมบริเวรภายในโรงเรียนเพื่อเปนท่ีพักผอน

และเรียนรูดวยตนเองสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูหลัก

สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบดวย การจัดบรรยากาศใหนาเขาใชบริการ การ

บริหารจัดการหองสมุด ใหบริการยืม-คืนหนังสือโดยใชโปรแกรม library 2000       
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3. จุดเดน 

 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนและสภาพแวดลอม

ทางสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรูอยางหลากหลาย และมีความปลอดภัย  

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

- 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูดวยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ พัฒนา

เครือขายอินเทอรเน็ตและสัญญาณ Wifi ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหาซอฟตแวรทางการบริหารกลุมงาน

และฝายตาง ๆ เชน โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนออนไลน โปรแกรมประเมินพฤติกรรม

นักเรียน (SDQ) โปรแกรมหองสมุด ระบบบัญชีออนไลน การรายงานขอมูลทางการเงิน (e-budget) 

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการ

สอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟตแวรท่ีสงเสริมการ

จัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 

 

2. ผลการพัฒนา 

ตารางที่ 34 ระดับคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

                และการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

5  

(ยอดเย่ียม) 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูอยางเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4  

(ดีเลิศ) 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

3  

(ดี) 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู  

2  

(ปานกลาง) 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู แตยังไมเพียงพอ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

1 

(กําลังพัฒนา) 

ไมมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู  

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

 

     โรงเรียนนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู อยูใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด โดยการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

สารสนเทศ คณะกรรมการงานสารสนเทศไดมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน ในปการศึกษา 

2562 โรงเรียนไดนําโปรแกรมมาใชในการบริหารจัดการ ประกอบดวย โปรแกรม SGS โปรแกรม DMC 

ระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา ( SESA) ประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ การประเมิน

การสอนของครูโดยนักเรียน ผลการดําเนินงานพบวาในปการศึกษา 2562 มีขอมูลสารสนเทศที่เปน

ระบบโดยมีการจัดเก็บทั้งรูปแบบเอกสารและออนไลน สามารถนํามาใชงานได 

 

3. จุดเดน 

     โรงเรียนมีระบบ/ซอฟตแวรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ

ของโรงเรียน มีความถูกตอง แมนยํา และเช่ือถือได มีหลักฐาน รองรอย ครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

ในการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง เชน เว็บไซตโรงเรียน เว็บไซตบริหารจัดการบัญชีผูใชเครื่อขาย ระบบ

ประเมินผลการเรียน ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) 

 

4. จุดควรพัฒนา 

-  
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มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

ท่ี ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ 

รองรอย/หลักฐาน คาเปาหมาย 

ป 2562 

ระดับคณุภาพ

ที่ได 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

3.1 ครูผูสอนจัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 

70 100 1. รายช่ือครูที่สง

โครงการสอนและ

แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบประเมินการ

นิเทศการจัดการเรียนรู 

3. สรุปผลการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน

รายบุคคล 

3.2 ครูผูสอนใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

70 100 1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. สถิติการใชส่ือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ทะเบียนสื่อการ

เรียนรู 

4. จํานวนทรัพยากรสื่อ

ในหองสมดุ 

5. ทะเบียนการใชสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนปการศึกษา 2562 

3.3 ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 70 100 1. รายช่ือครูที่สง

โครงการสอนและ

แผนการจัดการเรียนรู 

2. ตัวอยางแผนการ

จัดการเรียนรู 

3. การประเมินความพงึ

พอใจของนักเรียนตอ
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ท่ี ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ 

รองรอย/หลักฐาน คาเปาหมาย 

ป 2562 

ระดับคณุภาพ

ที่ได 

ครูผูสอน 8 กลุมสาระ

การเรยีนรู 

3.4 ครูผูสอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนําผลมาพฒันาผูเรยีน 

70 100 1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. บันทึกการตรวจ

แผนการจัดการเรียนรู 

3. บันทึกหลังการจัดการ

เรียนรู 

4. รายงานการ

ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ 
และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน 
5. แบบทดสอบ 
6. แบบรายงานการวัด
และประเมินผลรายวิชา 
(ปพ.5) 
7. ช้ินงาน ผลงาน
นักเรียน 

3.5 ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

70 100 1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. เครื่องวัดผลประเมิน

การจัดการเรยีนรู 

3. ชิ้นงาน/ภาระงานของ

ผูเรียน 

4. การประเมินการ

จัดการเรียนการสอนของ

ครูโดยนักเรยีน 

5. เอกสารกระบวนการ 

PLC ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพของคร ู

สรุประดับคณุภาพมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีการสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศติดตามภายในสถานศึกษา มีการพัฒนา

ตนเองดวยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาตอ ทําใหครูมีความสามารถในการกําหนด

เปาหมายของผูเรียน และมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนรวมกับดําเนินโครงการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง เพื่อแกปญหา ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกผูเรียนในเรื่องการเรียนและ

คุณภาพชีวิต มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหหลักสูตร มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี

เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ครูผูสอนออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความแตกตางของบุคคล มีการใชสื่อและเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการวัดผลประเมินจากสภาพความเปนจริงท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี เนนผู เรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงไดตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ

จัดการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด พิจาณาจากการนิเทศการสอนครูทุก

กลุมสาระการเรียนรูและประเมินจากแผนการจัดการเรียนรูทุกวิชา 

 

ตารางที่ 35 ผลการนิเทศการสอนครูทุกกลุมสาระการเรียนรูและประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู 

ภาคเรียนที่ 1 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2  2    

2 คณิตศาสตร 4  3 1   
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ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

3 วิทยาศาสตร 6  6    

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2  1 1   

5 ศิลปะ 1   1   

6 การงานอาชีพ 3  1 2   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2   

8 ภาษาตางประเทศ 3  2 1   

รวมจํานวนครู 23  15 9   

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  65.22 39.13   

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 

 

ตารางที่ 36 ผลการนิเทศการสอนครูทุกกลุมสาระการเรียนรูและประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู 

ภาคเรียนที่ 2 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2  2    

2 คณิตศาสตร 4  4    

3 วิทยาศาสตร 6  6    
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ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2  1 1   

5 ศิลปะ 1   1   

6 การงานอาชีพ 3  1 2   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2   

8 ภาษาตางประเทศ 3  2 1   

รวมจํานวนครู 23  16 8   

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  69.57 34.78   

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

  กําลังพัฒนา  ครูผูสอนรอยละ 0 – 50 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 

                                ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีขึ้นไป 

  ปานกลาง   ครูผูสอนรอยละ 51 – 59 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 

                                ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีขึ้นไป 

  ดี    ครูผูสอนรอยละ 60 – 69 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 

                                ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีขึ้นไป 

  ดีเลิศ   ครูผูสอนรอยละ 70 – 79 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 

                                ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีขึ้นไป 
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  ยอดเย่ียม   ครูผูสอนรอยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 

                                ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมินจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได พบวา จํานวนครูผูสอนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคา

เปาหมาย 

  ผลการประเมินแสดงใหเห็นระดับคุณภาพของการประเมินแผนการจัดการเรียนรู/โครงการ

สอนของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด โดยครูทุกคนสงโครงสรางหลักสูตร หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงตองานวิชาการตรวจเช็ค หากมีความบกพรองและไมสมบูรณในสวนใด จะมี

การสงกลับคืนใหแกไข โดยพิจารณาต้ังแตการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหความสัมพันธกับมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง การออกแบบหนวยการเรียนรู การออกแบบวัดผลประเมินผลให

สัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนกระบวนการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  จากการพิจารณาหลักสูตรวิชา พบวา ครูผูสอนมีการออกแบบหลักสูตรและวางแผนการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดเลือกใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีความ

เหมาะสมกับผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดชกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ 

ลงมือปฎิบัติจริง แสดงถึงความมุงมั่นของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีใน

ระบบสารสนเทศยังเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถมีสวนรวมประเมินสมรรณะดานการสอนของครู พบวา 

มีความพึงพอใจในระดับดี แสดงถึงความรับผิดชอบตอวิชาชีพครู ความมุงมั่นต้ังใจที่จะใหบริการและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

  ดานคุณธรรม จริยธรรมแหงจรรยาบรรณวิชาชีพครู การประพฤติปฎิบัติของครูเปน

แบบอยางที่ดีแกนักเรียนและสังคม ท้ังดานการบริการและการจัดการเรียนรูไปสูการพัฒนาผูเรียนให

สูงขึ้นทุกดาน ปรากฎเปนผลงานท่ีเกิดจากการอุทิศเวลาและความสามารถรวมกันของครู ปจจัยหน่ึงของ

ความสําเร็จ คือ ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน โรงเรียนไดจัดบรรยากาศในการเรียนรู หองเรียนสะอาด

นาอยูทุกหองเรียน และมีบอรดประชาสัมพันธความรูทุกหองเรียน 

 

3. จุดเดน 

     จากการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลายๆ

ดาน โดยเฉพาะการจัดหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานและมีการนิเทศการจัดการเรียนรู จึงทําใหครูมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ มีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให
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ผูสอนนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา จึงทําใหผูสอน มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อ

นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 

4. จุดควรพัฒนา 

-  

 

2. ดานการใชส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สงเสริมใหครูใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพและส่ือมัลติมีเดีย เอกสาร

ประกอบการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี การใช ICT การ

สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลจากการพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนที่

เอ้ือตอการเรียนรู โดยพิจารณาจากรอยละของครูที่ จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนใชสื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 

ตารางที่ 37 ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนใชส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนที่

เอื้อตอการเรียนรู 
  

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2  1 1   

2 คณิตศาสตร 4  2 2   

3 วิทยาศาสตร 6  4 2   

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2   2   
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ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

5 ศิลปะ 1   1   

6 การงานอาชีพ 3  1 2   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2   

8 ภาษาตางประเทศ 3  1 2   

รวมจํานวนครู 23  9 14   

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  39.13 60.87   

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

     กําลังพัฒนา  ครูผูสอนรอยละ 0 – 50 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง 

                                     เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูระดับดีข้ึนไป 

 ปานกลาง   ครูผูสอนรอยละ 51 – 59 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง 

                       เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูระดับดีขึ้นไป 

  ดี    ครูผูสอนรอยละ 60 – 69 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง 

                                 เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูระดับดีข้ึนไป 

  ดีเลิศ   ครูผูสอนรอยละ 70 – 79 ใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง 

                                 เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูระดับดีข้ึนไป 

  ยอดเย่ียม   ครูผูสอนรอยละ 80 ขึ้นไป ใชส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลง 

                                 เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูระดับดีข้ึนไป 

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 
 



105 
 

  ดานการใช ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู สรุปผลการประมินครูใช ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศคิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด โรงเรียนไดสนับสนุน

การจัดการเรียนรูโดยพัฒนาหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่อํานวยความสะดวกเรื่องส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

สงเสริมใหนักเรียนสามารถคนควา สืบคนขอมูลท่ีทันสมัย อยางหลากหลาย มาประกอบการเรียนรู การ

คนควา การทํางานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในทุกกลุมสาระการเรียนรูยังมีหองศูนยการ

เรียนรู และหองปฎิบัติการที่รองรับใหนักเรียนสามารถฝกทักษะปฎิบัติจริง ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่

เ อ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและครู โรงเรียนมีหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร  และครู บุคลากร

คอมพิวเตอรมีความชํานาญและสามารถพัฒนาตอยอดนักเรียนไดใชทักษะท่ีเกิดการเรียนรูเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาสูการแขงขันในเวทีแสดงความสามารถทางวิชาการในระดับตาง ๆ และการใชส่ือเทคโนโลยี

ของครูสงผลใหไดรับรางวัลการประกวดส่ือ นวัตกรรมครู ประจําปการศึกษา 2562 

 1. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทส่ือผสมหรือส่ืออื่นๆ กิจกรรมแนะ

แนว ประจําปการศึกษา 2562 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

  

3. จุดเดน 

     โรงเรียนมีการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ท่ีรองรับ

การใชงานของครูและบุคลากรอยางครบถวน ทําใหครูสามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบการ

เรียนรูแกผูเรียนได 
 

4. จุดควรพัฒนา 

-  

3.3 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. กระบวนการพัฒนา 

 สงเสริมใหครูประจําชั้นและครูผูสอนทุกคน บริหารช้ันเรียนดวยการสรางวินัยเชิงบวก โดยการ

เสริมแรง มอบรางวัล ยกยอง ชมเชย มีการสรางวินัยเชิงบวกดวยการหมั่นใหกําลังใจผูเรียน เม่ือผูเรียน

ทําดี มากกวาการใชความรุนแรงใชการสื่อสารโดยตรงกับผูเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็ก

แสดงออกพฤติกรรมไมพึงประสงค ครูไมแสดงอารมณโกรธ หรือควบคุมอารมณใหมีอารมณนอยที่สุด ไม

ตําหนิ เยาะเยยถากถางประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณของตนใหเสมอตนเสมอปลาย มั่นคง 

แสดงออกทั้งทางรางกายและคําพูด ใหอยางไมมีเงื่อนไข สรางบรรยากาศท่ีอบอุนมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

เพื่อสรางการจูงใจผูเรียนใหรักการเรียนรูและเรียนรูอยางมีความสุข 



106 
 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลการพัฒนาครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ทําให

ผูเรียนมีความสุข มีความรวมมือในการจัดการเรียนรู เนนกระบวนการคิด วิเคราะห และการลงมือปฏิบัติ 

โดยการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอครูผูสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

 

ตารางที่ 38 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอครูผูสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2  2    

2 คณิตศาสตร 4  4    

3 วิทยาศาสตร 6  6    

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2  2    

5 ศิลปะ 1  1    

6 การงานอาชีพ 3  3    

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  2    

8 ภาษาตางประเทศ 3  3    

รวมจํานวนครู 23  23    

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  100    

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา  ครูผูสอนรอยละ 0 – 50 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกระดับดีขึ้นไป 
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 ปานกลาง    ครูผูสอนรอยละ 51 – 59 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกระดับดีข้ึนไป 

 ดี    ครูผูสอนรอยละ 60 – 69 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ   ครูผูสอนรอยละ 70 – 79 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม   ครูผูสอนรอยละ 80 ขึ้นไป บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

 

 ผลการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียม โรงเรียนไดติดตามผูเรียนอยางใกลชิด สัมพันธกับการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยางเปนรูปธรรม โดยจัดอาคารเรียนอยางเพียงพอ มีสื่อการเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูครบทุกหองเรียน ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศติดตามการออกแบบ

โครงสรางหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู อีกท้ังมีการติดตามการใชหลักสูตร การวัดผลประเมินผลและ

รายงานอยางเปนระบบ จึงสงผลใหการจัดการเรียนการสอน เปนที่ยอมรับของชุมชน ผูปกครอง 

นอกจากน้ันยังสงเสริมใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)  

 

3. จุดเดน 

     โรงเรียนดําเนินการโดยใชระบบการนิเทศจึงทําใหครูผูสอนพบปญหา และสามารถนําปญหาตาง ๆ 

ในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมาพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนาผูเรียนได

อยางแทจริง 

 

4. จุดควรพัฒนา 

-  

 

3.4 ดานการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 

 ครูตรวจและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดวย

เครื่องมือท่ีมีประสทธิภาพ โดยใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ดวยการสังเกต สอบถาม การ

ประเมินผลงาน ช้ินงาน และนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัย

ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
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2. ผลการพัฒนา 

 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบครบทุกดานทั้งการวิเคราะหผูเรียน

รายบุคคล การประเมินพฤติกรรมผูเรียน การประเมินความรูกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน และ

นําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน  

 

ตารางที่ 39 ผลการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2   2   

2 คณิตศาสตร 4  2 2   

3 วิทยาศาสตร 6  4 2   

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2  1 1   

5 ศิลปะ 1   1   

6 การงานอาชีพ 3  2 1   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2  1 1   

8 ภาษาตางประเทศ 3  2 1   

รวมจํานวนครู 23  12 11   

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  52.17 47.83   

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 

 

 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 
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 กําลังพัฒนา  ครูผูสอนรอยละ 0 – 50 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ              

                      และนําผลมาพัฒนาผูเรียนระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ครูผูสอนรอยละ 51 – 59 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ  

                      และนําผลมาพัฒนาผูเรียนระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ครูผูสอนรอยละ 60 – 69 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ  

                      และนําผลมาพัฒนาผูเรียนระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ   ครูผูสอนรอยละ 70 – 79 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ  

                      และนําผลมาพัฒนาผูเรียนระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม   ครูผูสอนรอยละ 80 ขึ้นไป มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ  

                      และนําผลมาพัฒนาผูเรียนระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

 

  ผลการประเมินพบวาจํานวนครูผูสอนที่ไดระดับ 3 ข้ึนไป อยูในระดับ ยอดเย่ียม คิดเปน

รอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด เปนกระบวนการตรวจสอบ การจัดการเรียนการ

สอนของครู และใหขอมูลยอนกลับจากการเรียนรู โดยสนับสนุนใหครูไดบันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพื่อ

ทราบถึงความสําเร็จ และปญหาในการจัดการเรียนรู และนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง 

กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการวิจัยมากขึ้น นอกจากนั้นครูผูสอนยังเปดโอกาส

ใหนักเรียนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดการเรียนรูของครู 

 

3. จุดเดน 

     โรงเรียนมีการนิเทศการสอนที่เปนระบบสงผลใหครูมีความรูความสามารถทําใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง 

 

4. จุดควรพัฒนา 

-  
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3.5 ดานการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

1. กระบวนการพัฒนา 

 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ดวยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC การนิเทศชั้นเรียน 

และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน  

 

2. ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการจัดการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนไดรับการนิเทศจากผูบริหาร

และครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ตารางที่ 40 ผลการนิเทศดานการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2   2   

2 คณิตศาสตร 4  1 3   

3 วิทยาศาสตร 6  1 5   

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2   2   

5 ศิลปะ 1   1   

6 การงานอาชีพ 3  1 2   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2   

8 ภาษาตางประเทศ 3   3   

รวมจํานวนครู 23  3 20   

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  13.04 86.96   

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 
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ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 

 

ตารางที่ 41 ผลการนิเทศดานการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 

ที ่ กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน

ครู 

ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

(ยอด

เย่ียม) 
(ดีเลิศ) (ด)ี 

(ปาน

กลาง) 

(กําลัง

พัฒนา) 

1 ภาษาไทย 2   2   

2 คณิตศาสตร 4  2 2   

3 วิทยาศาสตร 6  1 5   

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2   2   

5 ศิลปะ 1   1   

6 การงานอาชีพ 3  1 2   

7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2   2   

8 ภาษาตางประเทศ 3   3   

รวมจํานวนครู 23  4 19   

รอยละของครูแตละระดับคุณภาพ  17.39 82.61   

จํานวนครูที่ระดับ 3 ข้ึนไป 23   

จํานวนครูที่ไดระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 100.00   

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3  0 

จํานวนครูที่ไดตํ่ากวา 3 คิดเปนรอยละ  0.00 
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 คาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดระดับดีเลิศ  

 ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

 กําลังพัฒนา  ครูผูสอนรอยละ 0 – 50 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ        

                      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูระดับดีขึ้นไป 

 ปานกลาง   ครูผูสอนรอยละ 51 – 59 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ        

                      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูระดับดีขึ้นไป 

 ดี    ครูผูสอนรอยละ 60 – 69 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ        

                      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูระดับดีขึ้นไป 

 ดีเลิศ   ครูผูสอนรอยละ 70 – 79 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ        

                      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูระดับดีขึ้นไป 

 ยอดเย่ียม   ครูผูสอนรอยละ 80 ขึ้นไป มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ        

                      เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูระดับดีขึ้นไป 

 สรุปผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

  สรุปผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม คิดเปนรอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมาย

ท่ีโรงเรียนกําหนด ท้ังนี้เปนผลจากการรวมกลุมของครูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู มีการประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูรวมกัน และยังใหนักเรียนมีสวนรวมในการใหขอมูลสะทอนกลับของครูเพื่อนํามาปรับปรุง

ในการจัดการเรียนการสอน 

 

3. จุดเดน 

     โรงเรียนสงเสริมใหรูพัฒนาการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนโดยมีการการนิเทศการสอน ทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูผูสอนและครูนิเทศ และมีการใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนรู 

 

4. จุดควรพัฒนา 

-  
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1.การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจน 

 2.การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทํา

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

 3.การพัฒนาบุคลากรโดยการสงเขาอบรม แลกเปล่ียนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตาม

ผลการนําไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 4.การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน 

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 1.การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21 

 2.การสรางขอสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางการประเมิน O-NET  

 3.การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความตองการและจําเปน 
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สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนขุนควรวิทยาคมปการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ

เปาหมายของ

โรงเรียน 

ผลการปฎิบัติ

ของโรงเรียน 

ผลการปฎิบัติของ

โรงเรียนเทียบกับคา

เปาหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคํานวณ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็ฯและ

แกปญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ปานกลาง ปานกลาง เปนไปตามคาเปาหมาย 

6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ 

ดีเลิศ ดีเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม เปนไปตามคาเปาหมาย 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่

สถานศึกษากําหนด 

ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม เปนไปตามคาเปาหมาย 

2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม เปนไปตามคาเปาหมาย 

3) การยอมรับที่อยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม เปนไปตามคาเปาหมาย 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม เปนไปตามคาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมาย 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา/ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ

เปาหมายของ

โรงเรียน 

ผลการปฎิบัติ

ของโรงเรียน 

ผลการปฎิบัติของ

โรงเรียนเทียบกับคา

เปาหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เปนไปตามคาเปาหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้ต

อการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ดีเย่ียม สูงกวาคาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฎิบัติ

จริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่

เอ้ือตอการเรียนรู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมู,สะทอน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกวาคาเปาหมาย 
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 1. บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 2. ประกาศคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

ภาคผนวก 
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

.......................................... 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนขุนควรวิทยาคม เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได

พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562  ดวยมติเปนเอกฉันทใช

รายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 

 

 

 

 

       (นายพงษสวัสด์ิ  สมคิด)    (นายคมนสิทธิ์   กันทาสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

      โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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คําส่ังโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

ที่  077 /2562 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

  ตามท่ี  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันนําไปสูการ

กําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน ประกอบกับไดมีการประการใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

สําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ

สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษามีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสงรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ตอเน่ือง โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

และสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายตามที่โรงเรียนกําหนด  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  

จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังรายชื่อตอไปนี ้

 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  กํากับ ติดตาม ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา ตลอดจน 

    สงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ  

    มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบดวย 

1. นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
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2. นางณัฐกฤตา  ออปมปา หัวหนาฝายงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 

3. นายสมพิศ  คําบุญเรือง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการ 

4. นางสาวจรรยา  ทามัน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 

5. นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

กรรมการ 

6. นางสาวกรณิการ  ฟกแกว หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรรมการ 

7. นางเพ็ญนีย  ศรีคํา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กรรมการ 

8. นายธวัชชัย วงศใหญ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

กรรมการ 

 

9.  นายสุชาติ ยอดมงคล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา กรรมการ 

10. นางกรรณิการ  ปฐว ี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ 

11. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

12. นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ ์ ครูวิชาการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข เจาหนาที่งานประกัน

คุณภาพฯ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  มีหนาที่  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป 

    ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดคาเปาหมายที่เหมาะสม  สอดคลองกับบริบท 

    ของโรงเรียน  ประกอบดวย 

1. นางณัฐกตา  ออปมปา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวกรณิการ  ฟกแกว  กรรมการ 

4. นางกรรณิการ  ปฐวี  กรรมการ 

5. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหนาท่ี  ติดตาม ตรวจสอบการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดําเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมิน  

หลังการประเมินใหแจงผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการ



120 
 

ประเมินเพื่อพัฒนา และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามเปาหมายความสําเร็จ และเกณฑการประเมินตาม

สภาพบริบทของสถานศึกษา เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ

สถานศึกษา เลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม ขอมูลมีความนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผล 

การประเมินไดตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจน   ประกอบดวย 

1. นางณัฐกฤตา  ออปมปา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวจุรียพร  ชุมวงศ  กรรมการ 

4. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร  กรรมการ 

5. 

6. 

นายมณฑล  คําวังจันทร 

นายวายุ  สมบูรณ 

 กรรมการ 

กรรมการ 

7. นางกรรณิการ  ปฐวี  กรรมการ 

8. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข                          กรรมการและเลขานุการ 

 

4. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  มีหนาท่ี  รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ไดแก ขอมูลท่ัวไปของ

สถานศึกษา และขอมูลท่ีเปนผลการประเมินตางๆ ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกและขอเสนอแนะ 

รอบท่ีผานมา ผลการใชแหลงเรียนรูภายใน ภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  

จัดทํารายงานการประเมินตนเองที่สะทอนคุณภาพผูเรียน ผลสําเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนเผยแพรรายงานตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย 

1. นางณัฐกฤตา  ออปมปา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ ์  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวกรณิการ  ฟกแกว  กรรมการ 

4. นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น  กรรมการ 

5. นายทรงวุฒิ  ลับแล  กรรมการ 

6. นางกรรณิการ  ปฐว ี  กรรมการ 

7. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข                                กรรมการและเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีหนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน  ขอมูล

เฉพาะกิจท่ีสถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความจําเปนเรงดวน หรือตามความจําเปนของสถานศึกษา  ตรวจสอบ

และประมวลผลดวยวิธีการตางๆ  จัดเก็บขอมูลสารสารเทศอยางเปนระบบ เปนปจจุบัน และมีความสะดวกใน 

การใชหรือการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 

1. นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ  นายทะเบียน 

2. นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น  ผูชวยนายทะเบียน 

3. นางสาวอัญษมา  มูลศรี  ผูชวยนายทะเบียน 

4. นายวีระยุทธ  ชุมภูเทพ  ผูชวยนายทะเบียน 

5. นางกรรณิการ  ปฐว ี  ผูชวยนายทะเบียน 

6. นางลีลาวดี  จันทรประเสริฐ  ผูชวยนายทะเบียน 

6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  มีหนาที่  ติดตามความเคล่ือนไหวในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยเตรียมการตอนรับตามสมควร  และใหความ

รวมมือ อํานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

ประกอบดวย 

1. นางณัฐกฤตา  ออปมปา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ ์  รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวอรพิมพ  บัวเย็น  กรรมการ 

4. นางสาวกรณิการ  ฟกแกว  กรรมการ 

5.  นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข                            กรรมการและเลขานุการ 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ส่ัง   ณ   วันท่ี  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 (นายคมนสิทธ์ิ  กันทาสุวรรณ) 
                                                               ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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ประกาศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

______________________ 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ

พัฒนาคุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมิน

และการประกันคุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป 

จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองกัน จึงไดมีการยกเลิกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) 

มาตรา 31 และมาตรา 48 แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/251 เมื่อวัน

ศุกรท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ

ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย

การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา  

หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา 

สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม  จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้ง

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือคราวประชุมครั้งที่ 3/2562  

วันท่ี 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 

   

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

     

  

                              ( นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

 1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา  

 3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 4)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 1)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

 2)  มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 3)  ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 4)  มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 



125 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิต 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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ประกาศโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 

เร่ือง    กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

  โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

  เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขุนควรวิทยาคมมีคุณภาพและได

มาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนด  จึงกําหนดคาเปาหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในป

การศึกษา 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 

3/2562 วันที่  27 เดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2562  รายละเอียดการกําหนดคาเปาหมายตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

      ( นายคมนสิทธิ์  กันทาสุวรรณ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม 
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา 2562 

เร่ือง  กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ 

     1)  ผูเรียนรอยละ 78 มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การ

สื่อสารและการคิดคํานวณ 

 

      1.1) ผูเรียนรอยละ 78 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทย  

      1.2) ผูเรียนรอยละ 78 มีความสามารถในการอาน การเขียน

ภาษาอังกฤษ 

 

      1.3)  ผูเรียนรอยละ 78 มีความสามารถในการคิดคํานวณ  

      1.4)  ผูเรียนรอยละ 78 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ดานความสามารถในการส่ือสารในระดับดีขึ้นไป 

 

     2)  ผูเรียนรอยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมี

วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแกปญหา ระดับดี

ขึ้นไป 

 

      2.1) ผูเรียนรอยละ 75 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ดานความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป 

 

      2.2) ผูเรียนรอยละ 75 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ดานความสามารถในการแกปญหาในระดับดีขึ้นไป 

 

      2.3) ผูเรียนรอยละ 75 ผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยู

ระดับดีข้ึนไป 

 

     3)  ผูเรียนรอยละ 73 มีความสามารในการสรางนวัตกรรม  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

      3.1) ผูเรียนรอยละ 73 มีผลงานจากการทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ และ

สามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการทํางานและปญหาอุปสรรคของ

การทํางานได 

 

     4)  ผูเรียนรอยละ 73 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร 

 

      4.1)  ผูเรียนรอยละ 73 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป 

 

     5)   ผู เรียนรอยละ 55 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

 

      5.1)  ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.2)  ผูเรียนรอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.3)  ผูเรียนรอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.4 )  ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.5)  ผูเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.6) ผูเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.7) ผูเรียนรอยละ 70 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

      5.8) ผูเรียนรอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

     6)  ผูเรียนรอยละ 83 มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองาน

อาชีพ 

 

      6.1)  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 83 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี

ความพรอมศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

     6.2)  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 83 มีความพรอมศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น 

 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

     1) ผูเรียนรอยละ 80 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 

      1.1) ผูเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค ใน

ระดับดีข้ึนไป 

 

     2) ผูเรียนรอยละ 83 มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

     2.1) ผูเรียนรอยละ 83 รวมกิจกรรมตามประเพณี วันสําคัญและ

ทองถิ่น 

 

     2.2) ผูเรียนรอยละ 83 รวมกิจกรรมหนาเสาธง รองเพลงชาติและสวด

มนตดวยความพรอมเพรียง 

 

     3)  ผูเรียนรอยละ 83 มียอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

 

     3.1) ผูเรียนรอยละ 83 เขารวมกิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการสภา

นักเรียน 

 

     3.2) ผูเรียนรอยละ 83 ผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ

สามารถดํารงตนรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 

     4)  ผูเรียนรอยละ 80 มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  

     4.1) ผูเรียนรอยละ 80 มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน(กรม

อนามัยกระทรวงสาธารณสุข) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

     4.2)  ผูเรียนรอยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑ (กรม

พลศึกษา) 

 

     4.3) ผูเรียนรอยละ 80 มีความรูทักษะในการปองกันตนเองจากภัย

คุกคาม 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสุตรส

ถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 

2.4  ครูและบุคลากรรอยละ 70 ไดรับการพัฒนาครูและบุคลกรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคูณภาพ 

 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ 

3.1  ครูผสอนรอยละ 70 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

3.2  ครูผูสอนรอยละ 70 ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่

เอ้ือตอการเรียนรู 

 

3.3  ครูผูสอนรอยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4  ครูผูสอนรอยละ 70 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

3.5  ครูผูสอนรอยละ 70 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกําหนดคาเปาหมาย 

การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให

สอดคลองกับการประเมิน ดังนี ้

 

ระดับคุณภาพ คิดเปนรอยละ 

ยอดเย่ียม รอยละ 80 ขึ้นไป 

ดีเลิศ รอยละ 70 - 79 

ดี รอยละ 60 - 69 

ปานกลาง รอยละ 50 - 59 

กําลังพัฒนา รอยละ 50 ขึ้นไป 

 

 

 

 


