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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพ่ือเป็นการรายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖4 ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 /๒๕๖5  วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้  ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ที่สะท้อนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และผลการดําเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน ที่เป็นผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  และจะได้นําผลการประเมินในประเด็นต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
            

                                                                             ปวริศ  ปุ่นทอง 
 (นายปวริศ  ปุ่นทอง) 

                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                        26 พฤษภาคม  ๒๕๖5  
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจํา 
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจําปีการศึกษา 2564  ได้แก่  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ที่นําเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย  
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา 
และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา  โดย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 / 2565  วันที่ 26 
พฤษภาคม  2565 
 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสําคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถนํา
ผลการประเมินมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 ให้มีความสมบูรณ์ และ
นําไปเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 
                                                                           คณะผู้จัดทํา  
                                                                                        27  พฤษภาคม  2565 
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สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คํานํา  ข 
สารบัญ  ค 
บทสรุปผู้บริหาร จ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 
  1. ข้อมูลพื้นฐาน 1 
        1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
   1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 5 
        1.3 ข้อมูลนักเรียน 6 
   1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 7 
   1.5 ข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 8 
   1.6 ข้อมูลงบประมาณ 9 
   1.7 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 10 
   1.8 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 10 
  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  11 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11 
        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ 11 
        2.1.2 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ 15 
        2.1.3 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 15 
        2.1.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 26 
        2.1.5 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 26 
   2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2564 26 
   2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 27 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 30 
  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 30 
  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 30 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 41 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 46 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 3  สรุปผล จุดเด่น จุดพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 50 
 สรุปผลการประเมินตนเอง 51 
 จุดเด่น จุดพัฒนา 51 
 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 54 
ส่วนที่ 4 ความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา  55 
 จุดเน้นของสถานศึกษา 55 
 นวัตกรรม (Innovation) 55 
ภาคผนวก 58 
 - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   59 
 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
65 

 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ปีการศึกษา 2564 

67 

 - ตารางประเมินตนเองของสถานศึกษา  71 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 169  หมู่ที่  11  ตําบลป่าตาล  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  
สั งกัด  สํ านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเชี ยงราย   สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจํานวนนักเรียน 211 คน  บุคลากร สายงานบริหาร จํานวน  2 คน  ครูผู้สอน จํานวน  
20 คน  บุคลากรสนับสนุน จํานวน 7 คน ผู้อํานวยการโรงเรียน คือ นายเจริญ  โกศัย  หมายเลขโทรศัพท์ 
0817643407 

  จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564  
ในภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ในมาตรฐานที่  1 
คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดคํานวณได้ตามมาตรฐาน จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อ่ืน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมทางด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีการ
บริหารจัดการโดย เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างการดําเนินงานมีการนิเทศกํากับติดตามเป็นระยะ จัดระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการวางแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน พัฒนาทรัพยากร
ทั้งอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและบุคลากรให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนําระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนางานให้มีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ  บุคลากร
มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน สร้างทัศนคติที่ดีในการ
เรียน มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระบบ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประการณ์ของบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่นเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
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 การจัดการศึกษาของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมมีจุดเด่น จุดพัฒนา และ แนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้ 

1.จุดเด่น  
  1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ 
          2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร   
  3. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
  4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  5. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน 
  6. นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและสามารถ
ประเมินทางเลือกของอาชีพได้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง 
  7. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามค่านิยมได้ดี 
  8. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมในวัน
สําคัญต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างหลากหลาย 
  9. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
  10. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

 11. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาวะโภชนาการเป็นประจําทุกภาคเรียน 
  12. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
          13. มีระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกฝ่ายงาน 
  14. หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
  15. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
  16. ระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
  17. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  18. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญได้ 
          19. ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  20. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   21. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  22. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
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2. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนยังมีน้อย 
          2. มาตรการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนคล่องและการคิดคํานวณของนักเรียน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักต่ํากว่าระดับดี 
  4. นักเรียนยังขาดทักษะในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและหลากหลาย 
  5. นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการใช้และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
  6. นักเรียนบางส่วนยังบกพร่องในเรื่องการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางสังคม 
  7. นักเรียนบางส่วนยังมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
  8. การนําผลที่ได้จากการนิเทศ กํากับ ติดตามมาใช้ในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
          9. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ขาดการพัฒนาปรับปรุงให้พร้อมต่อการใช้งาน   
  10. จํานวนนวัตกรรมของครูยังมีน้อย 
  11. การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่าง 

 
3. ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารให้มากขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเรียน
ควรใช้ภาษานั้นๆในการสื่อสาร และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาให้หลากหลาย 
  2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน ให้ต่อเนื่องและใช้วิธีการต่างๆ
หลากหลายรูปแบบ 
  3. ควรมีการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้พัฒนาสูงขึ้น
โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม 
          4. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนําองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้
มากขึ้น 
  5. ควรมีการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบแก่นักเรียนในการบริโภคข้อมูลสารสนเทศและ
การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
  6. ควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคมด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆแก่
นักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
  7. ควรสร้างความตระหนักแก่นักเรียนในด้านการดูแลสุขภาวะทางโภชนาการของตนเองให้มากขึ้น 
  8. ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนให้แก่นักเรียนที่บกพร่องอย่างทั่วถึงและมีการประเมิน
ซ้ําเพ่ือหาเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม 
  9. ในระบบการนิเทศติดตาม ควรมีการนําผลการนิเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
          10. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้พร้อม
ต่อการใช้งานและบริการนักเรียน 
  11. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยแก่บุคลากร 
  12. ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ที่ตั้ง เลขที่ ๑๖๙  หมู่ ๑๑ ตําบลป่าตาล  อําเภอขุนตาล  จังหวัด
เชียงราย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๙๓-๑๔๕ โทรสาร ๐๕๓-
๑๙๓-๑๕๑ E-mail : khuntan40@gmail.com Website: http://www.ktwschool.ac.th 
 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เนื้อที่ ๓๘ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา  
เขตพ้ืนที่บริการ ตําบลป่าตาล ตําบลต้า และ ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล 
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายเจริญ  โกศัย  หมายเลขโทรศัพท์  081-7643407   
E-mail : Charoenkosai@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหน่งที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 12 ตุลาคม  2561 จนถึงปัจจุบัน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๑๑ บ้านเจดีย์ ตําบลป่าตาล อําเภอขุนตาล จังหวัด 

เชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยความประสงค์ให้บุตรหลานเยาวชนได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้บ้าน 
ความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในตําบลป่าตาลและตําบลใกล้เคียง ซึ่งมีผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานในการขอ
จัดตั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ มีพ้ืนที่ ทั้งสิ้น ๓๙ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา ด้วยความตั้งใจจริง และเพ่ือเป็นการ
เตรียมการให้พร้อมและอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เปิดทําการสอน  ทางสภาตําบลป่าตาลได้ขอยืมครูจาก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดในสมัยนั้น จากโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตําบล ป่าตาล จํานวน ๖ คน มา
ผลัดเปลี่ยนทําการสอน ต่อมาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทําการสอนอย่างเป็น
ทางการ จึงถือเอาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนป่าตาลวิทยาคม กรมสามัญศึกษา ได้
บรรจุครูให้จํานวน ๓ อัตรา จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ได้แต่งตั้ง นายทวี กองมงคล ได้ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ 
เปิดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.) เป็นต้นมา 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 
(มพช. ๒ รุ่น ๑) ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนําร่องโครงการสุขภาพในโรงเรียนของกรสามัญ
ศึกษา และเข้าโครงการโรงเรียนผู้นําหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.
๔- ม.๖) จนในปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนจึงได้จัดการศึกษาครบทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๑ - ม.๖) 

ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ และได้รับ
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 
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ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เข้าร่วมโครงการหนึ่ง
อําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ประจําอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตาม 
โครงการ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
          ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนขนุตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
          ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสํานึกการใช้พลังงาน
พลังงานสําหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยส่งโครงการ “เมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์พลังงาน” เข้าร่วมประกวดจน
ได้รับการคัดเลือก เข้ารับ โล่รางวัล โรงเรียนดีเด่น โครงการสร้างจิตสํานึกการใช้พลังงานสําหรับเยาวชนใน
สถานศึกษา ประจําปี ๒๕๕๑ ที่จังหวัดนครนายก 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนแกนนํา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน โครงงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในโรงเรียนและชุมชน ผ่านการประเมินเข้ารอบสอง ในระดับประเทศ โรงเรียนแกนนําเผยแพร่
ความรู้ด้านการมาตรฐานอุตสาหกรรมในโรงเรียนและชุมชน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงงานวัดรอยเท้า
คาร์บอนในโรงเรียน จํานวน ๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ   
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา จากการประเมิน
ภายนอก รอบ ๓ โดย สมศ.  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัลดีเด่นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ 
 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่นโครงการการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศกึษา ระดับเขตพ้ืนที่ จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 ในปีการศึกษา 2555 กองลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับ  
โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนร่วมในรณณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย ประจําปี พ.ศ.2555 จากประธานกรรมการ การเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงราย 
 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด“การเรียนรู้สู่ภัยพิบัติ 
ที่ค้นคว้าจาก Internet” โครงการ Thailand Go Green 2555 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
บริษัทบางจาก (มหาชน) 
 ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขุนตาลได้รับไล่เกียรติยศเป็นโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมที่มีผล
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนดีเด่น (Best practice) ระดับพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 โดย คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด และ
อบายมุขต้นแบบดีเด่น อันดับ 1 ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก 
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ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโรงเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจําปีการศึกษา 2558 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2557 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับดีมาก ประจําปี 2559 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนพัฒนาการรวมเฉลี่ย 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงสุด ลําดับที่ 4 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับการรับรองผลการประเมินความยั่งยืนของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรียนในฝัน) ประจําปีการศึกษา 2559 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระดับดีเด่น 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานระดับดีเด่นของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE AWARDS ประจําปีการศึกษา 2559) ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับรางวัลผู้เข้าร่วมประกวด การประกวดคลิป
วีดีโอ การเคารพธงชาติของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
36  
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้จัดทํา วีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ
โรงเรียน จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 ในปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลผู้อํานวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2560 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  ในปีการศึกษา 2560 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัล
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2560 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง SQIP  
 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
ภัยสังคม ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
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 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 – 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มี พัฒนาการของ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลําดับที่ 1 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2563 – 2564 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2563 – 2564 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 
2564 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2563 – 2564 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับเกียรติบัตร มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 
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1.2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2.1 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อํานวยการ รอง
ผู้อํานวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2564 

1 1 20 0 5 2 

  

 1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2564 

0 0 18 0 11 0 

  

 1.2.3 วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2  ครู คศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

2564 
0 1 2 17 0 0 

 

 
1.2.4 สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จํานวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 2 0 
2. ภาษาไทย 2 28 
3. คณิตศาสตร์ 3 21 
4. วิทยาศาสตร์ 5 20 
5. สังคมศึกษา 3 21 
6. ภาษาอังกฤษ 4 21 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 18 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 19 
9. ศิลปะ 2 22 
10. ภาษาจีน 1 25 

รวม 26  
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1.3. ข้อมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  รวม  211 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565) 
ระดับชั้น 

 
จํานวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 1 9 10 19 19.00 
ม.2 2 23 27 50 25.00 
ม.3 2 13 19 32 16.00 
รวม 5 45 56 101 20.20 
ม.4 2 12 18 30 15.00 
ม.5 3 10 29 39 13.00 
ม.6 3 13 28 41 13.67 
รวม 8 35 75 110 13.75 

รวมทั้งหมด 13 80 131 211 16.23 
 
 

จํานวนนักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2564  จํานวน  21  คน 
ระดับชั้น 

 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 
ม.1 4 2 6 
ม.2 7 1 8 
ม.3 3 1 4 
ม.4 0 2 2 
ม.5 1 1 2 
ม.6 2 1 3 
รวม 17 8 25 
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1.4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

อาคารเรียน/อาคารประกอบ/สถานที่ สภาพการใช้งาน 
อาคาร 1 ดอยยาว 
           (อาคารวัฒนธรรม) 

ปรับปรุงเป็นศูนย์วัฒนธรรมฯ และใต้ถุนใช้สําหรับทํา
กิจกรรมรวมของนักเรียน 

อาคาร 2 เม็งกาโต ห้องศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นาฏศิลป์ และศูนย์คหกรรม 

อาคาร 3 ม่อนเทวดา ห้องศูนย์ สาระภาษาไทย ห้องคอมพิว เตอร์  ห้ อ ง
พระพุทธศาสนา 
ห้องศูนย์สาระสังคมศึกษาฯ ห้องสมุด  ห้องเรียนรวม  

อาคาร 4 พญาพิภักดิ ์ ห้องสํานักงานอํานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องศูนย์สาระ
คณิ ตศาสตร์   ห้ อ งศู นย์ ส า ระภาษาต่ า งประ เทศ 
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน ห้องโสตทัศนศึกษา ศูนย์สาระสุข
ศึกษาฯ  ห้องพยาบาล 

อาคารปฏิบัติการดนตรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี /ดุริยางค์ 
อาคารปฏิบัติการการงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอุตสาหกรรม คหกรรมและ 

เกษตร 
อาคารหอประชุม ใช้จัดกิจกรรมส่วนรวม และการเรียนการสอบพลศึกษา 
อาคารโรงอาหาร ใช้บริการสวัสดิการต่างๆแก่นักเรียนและบุคลากร 
อาคารเรียน/อาคารประกอบ/สถานที่ สภาพการใช้งาน 
สนามฟุตบอล  1 สนาม ใช้ทํากิจกรรมฝึกซ้อม/แข่งขัน 
สนามบาสเกตบอล  2 สนาม ใช้ทํากิจกรรมฝึกซ้อม/แข่งขัน 
สนามวอลเล่ย์บอล  2 สนาม ใช้ทํากิจกรรมฝึกซ้อม/แข่งขัน 
สนามเซปัคตะกร้อ  2 สนาม ใช้ทํากิจกรรมฝึกซ้อม/แข่งขัน 
สนามเปตอง  4 สนาม ใช้ทํากิจกรรมฝึกซ้อม/แข่งขัน 
ห้องน้ํานักเรียน จํานวน 4 หลัง ใช้บริการสําหรับนักเรียน 
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1.5. ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 1.5.1 ระบบสื่อสาร 
  - ระบบอินเทอร์เน็ต 
  - โทรศัพท์คู่สาย และโทรศัพท์มือถือ 
  - โทรสาร 
 1.5.2 ระบบไฟฟ้า 
 1.5.3 ระบบน้ําประปาภูเขา และประปาน้ําดื่ม 
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แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 1,383,080 
- เงินนอกงบประมาณ 1,796,216 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      3,179,296 
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1.7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1 สภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้ํา ส่วนทิศตะวันออกติดกับภูเขา ชุมชนมีความเป็นอยู่ แบบสังคมชนบท ที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง มี
ประชากรประมาณ ๓๒,34๑ คน ในเขตอําเภอขุนตาลซึ่งมีอยู่ 3 ตําบล  มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาจํานวน 9 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. จํานวน 2 โรง โรงเรียนขยายโอกาส 
จํานวน 4 โรง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจํานวน 1 โรง โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 1 โรง และโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 1 โรง  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานสักการะพระธาตุขุนตาล  กิจกรรมเทิดไท้องค์
ราชัน บูชารอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  งานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเพณีและเทศกาลต่างๆของท้องถิ่น 
 7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับจ้างหลังจาก
เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต โดยไปรับจ้างทํางานต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น และให้บุตรหลานอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า 
ตา ยาย และญาติพ่ีน้องที่มีอายุมากที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อ
ปี 30,๐๐๐ – 4๐,๐๐๐ บาท จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 7.3 โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ  เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อําเภอ 
๑ โรงเรียนในฝัน มีเขตบริการ  ๓  ตําบล  คือ  ตําบลต้า  ตําบลป่าตาล  และตําบลยางฮอม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ม. 
๑ – ม. ๖  แต่เนื่องจากข้อจํากัดในด้านพ้ืนที่บริการและจํานวนโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่มีจํานวน
มาก ทําให้มีจํานวนนักเรียนลดน้อยลงตามลําดับ และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ถึงแม้จะมีข้อจํากัดด้านเศรษฐกิจ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี /ไอซีที แต่ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนก็ให้
ความร่วมมือ  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  
 
1.8. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 
แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ห้องสมุด 19 50 32 30 39 41 211 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 19 50 32 30 39 41 211 
ห้องคอมพิวเตอร์ 19 50 32 30 39 41 211 
ศูนย์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 19 50 32 30 39 41 211 

 
จํานวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง เชียงราย 19   30   
วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 19   30   
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอขุน
ตาล 

13 50 32 30 39 41 
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2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1.1 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET ) ประจําปีการศึกษา 2564   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  55.57 31.03 18.32 30.15 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.58 32.03 25.26 32.57 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 30.79 24.75 31.67 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  

คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั 

คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด 

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 - 2564 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 54.50 65.63 55.57 
ภาษาอังกฤษ 30.89 34.46 31.03 
คณิตศาสตร์ 25.79 22.00 18.32 
วิทยาศาสตร์ 29.57 30.26 30.15 
เฉลี่ย 35.18 38.09 33.77 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 



 
 

13 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O– NET ) ประจําปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.37 37.86 23.66 27.94 34.24 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.49 37.79 27.21 22.24 29.52 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั 

คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด 

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 - 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ภาษาไทย 37.42 37.10 53.37 
สังคมศึกษา 33.85 33.75 37.86 
ภาษาอังกฤษ  22.91 23.10 23.66 
คณิตศาสตร์ 20.73 23.76 27.94 
วิทยาศาสตร์ 28.24 28.91 34.24 
เฉลี่ย 28.63 29.32 35.41 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  

ปี 2562 

ปี 2563 

ปี 2564 
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2.1.2 ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

-ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา- 
 

2.1.3 ผลการทดสอบระดับสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินของครูผู้สอนประจําวิชา ใน
รายวิชาต่างๆตามโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดทําการสอนในปีการศึกษา 2564 จํานวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้แยก
ตามระดับชั้น เป็นดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได้ 

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 38 9 3 4 7 8 4 3 0 0 0 16 42.11 
คณิตศาสตร์ 38 3 5 8 6 11 1 0 0 4 0 16 42.11 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

76 7 14 26 18 10 1 0 0 0 0 47 61.84 

สังคมศึกษาฯ 76 5 16 22 31 2 0 0 0 0 0 43 56.58 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

38 3 9 10 7 8 0 1 0 0 0 22 57.89 

ศิลปะ 38 3 2 3 14 7 9 0 0 0 0 8 21.05 
การงานอาชีพ 19 2 3 7 6 1 0 0 0 0 0 12 63.16 
ภาษาต่างประเทศ 114 45 15 15 13 16 8 2 0 0 0 75 65.79 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได้ 

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 103 26 12 25 9 5 11 14 1 0 0 63 61.17 
คณิตศาสตร์ 103 39 16 10 12 11 10 2 0 3 0 65 63.11 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

206 60 38 23 36 20 10 10 7 0 2 121 58.74 

สังคมศึกษาฯ 206 35 31 60 57 15 5 1 2 0 0 126 61.17 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

103 51 21 24 4 2 0 0 0 1 0 96 93.20 

ศิลปะ 103 39 6 7 9 7 7 22 6 0 0 52 50.49 
การงานอาชีพ 50 19 18 9 3 0 0 0 1 0 0 46 92.00 
ภาษาต่างประเทศ 309 137 39 29 34 18 20 25 4 3 0 205 66.34 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได้ 

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 128 37 25 23 20 10 6 5 0 2 0 85 66.41 
คณิตศาสตร์ 64 14 7 6 6 8 6 6 11 0 0 27 42.19 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

128 38 35 38 12 4 0 0 1 0 0 111 86.72 

สังคมศึกษาฯ 192 72 52 34 25 5 3 1 0 0 0 158 85.29 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

64 27 22 6 4 4 0 1 0 0 0 55 85.94 

ศิลปะ 64 43 6 2 3 7 1 2 0 0 0 51 79.69 
การงานอาชีพ 33 14 6 4 3 6 0 0 0 0 0 24 72.73 
ภาษาต่างประเทศ 192 137 12 8 19 11 4 1 0 0 0 157 81.77 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรีย
น 

ที่ได้ 
ระดับ 

๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 92 27 10 13 17 11 7 2 1 4 0 50 54.35 
คณิตศาสตร์ 104 19 23 19 17 14 7 4 0 1 0 61 58.65 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

190 56 33 49 26 9 12 3 2 0 0 138 72.63 

สังคมศึกษาฯ 124 50 21 19 3 8 5 7 3 8 0 90 72.58 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

124 91 18 15 0 0 0 0 0 0 0 124 
100.0

0 
ศิลปะ 77 30 14 14 10 9 0 0 0 0 0 58 75.32 
การงานอาชีพ 47 19 23 4 0 1 0 0 0 0 0 46 97.87 
ภาษาต่างประเทศ 166 103 26 23 9 4 1 0 0 0 0 152 91.57 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได้ 

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 108 37 13 24 15 14 3 1 0 1 0 74 68.52 
คณิตศาสตร์ 136 61 14 15 11 3 10 11 10 1 0 90 66.18 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

225 98 37 30 32 17 6 5 0 0 0 165 73.33 

สังคมศึกษาฯ 117 57 20 12 3 10 3 4 7 1 0 89 76.07 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

156 112 28 10 4 2 0 0 0 0 0 150 96.15 

ศิลปะ 99 53 18 4 9 5 3 7 0 0 0 75 75.76 
การงานอาชีพ 51 33 13 2 3 0 0 0 0 0 0 48 94.12 
ภาษาต่างประเทศ 194 99 24 22 21 15 9 3 0 1 0 145 74.74 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได้ 

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 148 71 19 31 13 10 0 0 4 0 0 121 81.76 
คณิตศาสตร์ 138 35 17 19 17 19 6 7 10 5 3 71 51.45 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

222 93 47 40 14 20 5 3 0 0 0 180 81.08 

สังคมศึกษาฯ 211 80 37 28 9 20 6 14 3 12 2 145 68.72 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

168 117 35 14 0 2 0 0 0 0 0 166 98.81 

ศิลปะ 93 60 14 7 12 0 0 0 0 0 0 81 87.10 
การงานอาชีพ 87 38 23 19 3 0 0 0 4 0 0 80 91.95 
ภาษาต่างประเทศ 196 90 31 35 17 11 4 2 0 6 0 156 79.59 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น( ม.๑-ม.3) ปีการศึกษา ๒๕64 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 269 72 40 52 36 23 23 22 1 0 0 164 60.97 
คณิตศาสตร์ 205 56 28 24 24 30 17 18 1 7 0 108 52.68 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

410 105 87 87 66 34 11 10 8 0 2 279 68.05 

สังคมศึกษาฯ 474 112 99 116 113 22 8 2 2 0 0 327 68.99 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

205 81 52 40 15 14 0 2 0 1 0 173 84.39 

ศิลปะ 205 85 14 12 26 21 17 24 6 0 0 111 54.15 
การงานอาชีพ 102 35 27 20 12 7 0 0 1 0 0 82 80.39 
ภาษาต่างประเทศ 615 319 66 52 66 45 32 28 4 3 0 437 71.06 
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ร้อยละของจ านวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี ขึ้นไป (ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน) 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
สงัคมศึกษาฯ 
สขุศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น( ม.4-ม.6) ปีการศึกษา ๒๕64 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได ้

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย 348 135 42 68 45 35 12 4 5 2 0 245 70.40 
คณิตศาสตร์ 378 115 54 53 45 36 23 36 9 6 1 222 58.73 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

637 247 117 119 72 46 23 12 1 0 0 483 75.82 

สังคมศึกษาฯ 452 187 78 59 17 38 19 37 10 5 2 324 71.68 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

448 320 81 39 4 4 0 0 0 0 0 440 98.21 

ศิลปะ 269 143 46 25 31 14 3 7 0 0 0 214 79.55 
การงานอาชีพ 185 90 59 25 6 1 0 4 0 0 0 174 94.05 
ภาษาต่างประเทศ 556 292 81 80 47 30 14 9 0 3 0 453 81.47 
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ร้อยละของจ านวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี ขึ้นไป (ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน) 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

สงัคมศึกษาฯ 

สขุศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น( ม.๑-ม.6) ปีการศึกษา ๒๕64 
 

กลุ่มสาระ 
จ านวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียน ที่มีระดับผลการเรียน  (คน) 

ติด 
ร 

 
ติด 
มส 
 
 

นักเรียน 
ที่ได้ 

ระดับ 
๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 
ภาษาไทย 617 207 82 120 81 58 35 26 6 2 0 409 66.29 
คณิตศาสตร์ 583 171 82 77 69 66 40 54 10 13 1 330 56.60 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1047 352 204 206 138 80 34 22 9 0 2 762 72.78 
สังคมศึกษาฯ 926 299 177 175 130 60 27 38 13 5 2 651 70.30 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 653 401 133 79 19 18 0 2 0 1 0 613 93.87 
ศิลปะ 474 228 60 37 57 35 20 31 6 0 0 325 68.57 
การงานอาชีพ 287 125 86 45 18 8 0 4 1 0 0 256 89.20 
ภาษาต่างประเทศ 1171 611 147 132 113 75 46 37 4 6 0 890 76.00 
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 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา2564  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี ขึ้นไป (ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน)     

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
สงัคมศึกษาฯ 
สขุศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
ระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 

 

กลุ่มสาระ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป ปี 2563 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป ปี 2564 

ค่าความต่าง 

ภาษาไทย 74.85 66.29 -8.56 
คณิตศาสตร์ 47.04 56.60 9.56 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60.45 72.78 12.33 
สังคมศึกษาฯ 74.74 70.30 -4.44 
สุขศึกษาและพลศึกษา 89.92 93.87 3.95 
ศิลปะ 70.08 68.57 -1.51 
การงานอาชีพ 83.90 89.20 5.30 
ภาษาต่างประเทศ 74.61 76.00 1.39 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในระดับดี  
ระหว่างปี 2563 และปี2564 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ไม่
ผ่าน 

ร้อย
ละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 50 49 98.00 0 0.00 0 0.00 1* 2.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 30 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 39 39 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 41 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 210** 209 99.52 0 0.00 0 0.00 1 0.48 
 

หมายเหตุ * นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนื่องจากนักเรียนไม่มาเรียนจึงไม่สามารถ 
                ประเมินผลได ้
           ** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พักการเรียน 1 คน  
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มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ มธัยมศึกษาปีท่ี ๕ มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

100 98 100 100 100 100 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 2564 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
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  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ไม่
ผ่าน 

ร้อย
ละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 50 47 94.00 2 4.00 0 0.00 1* 2.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 31 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 30 28 93.33 2 6.67 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 39 39 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 41 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 210** 205 97.62 4 1.90 0 0.00 1 0.48 
  
หมายเหตุ  * นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเนื่องจากนักเรียนไม่มาเรียน 
               จึงไม่สามารถประเมินผลได้ 
           ** นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พักการเรียน 1 คน  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ปีการศึกษา 2564 
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ไมผ่่าน 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน    
ที่เรียน 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 19 19 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 50 40 80.00 10 20.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 31 31 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 30 30 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 39 39 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 41 41 100.00 0 0.00 

รวม 210 200 95.24 10 4.76         
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ชื่อแผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2564 
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2.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับชั้น 
จํานวนทั้งหมด จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา จํานวนนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ร้อยละ ชาย หญิง ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 19 13 18 96.88 0 1* 3.12 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 28 12 25 90.24 1* 3* 9.76 

 
หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานการแก้ผลการเรียน 
 
2.1.5 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 

 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2564 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา จํานวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 

2562 45 43 2 
2563 35 35 0 
2564 31 31 0 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 

2562 55 44 11 
2563 51 42 9 
2564 37 32 5 

 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564 

มาตรฐานการศึกษา 
ผลการประเมิน

ปี 2562 
ผลการประเมิน

ปี 2563 
ผลการประเมิน

ปี 2564 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย และกล้าแสดงออก  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน       ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 

       ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
            ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
            พอใช้ (๔ ข้อ) 
      เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดี  
       (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียน 

 ๔. มีการนําผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมา
พัฒนา ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 ๕. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพของ
ผู้เรียนต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ การระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน เช่น การทําแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกหลังการจัดการเรียนการ
สอน มีการ ดําเนินงาน PLC หลังจากเลิกเรียน พร้อมกับบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้เ พ่ือเป็นข้อมูลนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการ เรียนการให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา เป็นต้น มีการนําผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมา
พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้น เช่น กําหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนในการบรรลุตามเป้าหมาย
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยการ จัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ค่ายวิชาการ โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยประสาน ความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือการพัฒนาไปแนวทางเดียวกัน เป็นต้น 
นอกจากนี้การนําเสนอผลการประเมิน คุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัด
ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้ง วารสาร แผ่นพับ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ช่องทางอ่ืน (Line website Facebook) ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่าน SAR 
เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานศึกษา ได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

28 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การบริหารจัดการเนน้การมีส่วนร่วม 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. มีการวางแผนการดําเนินการในแต่ละปี

การศึกษา 
      ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 
       ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
            ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
            พอใช้ (๔ ข้อ) 
      เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดี  
       (๕ ข้อ) 
 

 ๒. มีการนําแผนการดําเนินการไปใช้ดําเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ

ตามแผน 
 ๔. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

แก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลในรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เกี่ยวกับ การ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีให้ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ  
สถานศึกษาที่กําหนดไว้ เช่น ทําเป็นแผนงาน/กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติจริงได้ในโครงการพัฒนาระบบประกัน  
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นต้น การนําแผนไปใช้ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ควรมีการกํากับ ติดตามและนิเทศ 
การดําเนินงานทุกระยะ เช่น ติดตามการดําเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเปิดภาคเรียน และเมื่อสิ้นสุด  
ภาคเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นต้น การประเมินแผนงานและโครงการ ควรมีการประเมินผล  การ
ดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว้ เช่น สถานศึกษานําเสนอข้อมูลผลการประเมินโครงการ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม เป็นต้น 
ในส่วนของการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ต่อสาธารณชน ควรนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 
เช่น จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง SAR ในรูปแบบ E-Book เผยแพร่ทางออนไลน์ หรือจัดทําเป็นเอกสาร
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่าน SAR เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานศึกษาได้ดําเนินการ
อย่างเป็น รูปธรรมยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก

รายวิชา ทุกชั้นปี 
      ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น 
       ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
            ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ) 
            พอใช้ (๔ ข้อ) 
      เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดี  
       (๕ ข้อ) 
 

 ๒. ครูทุกคนมีการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการ เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให้ชัดเจนเกี่ยวกับ ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบ 
ทุกรายวิชา ทุกชั้นปี เช่น ครูมีการประเมินความพร้อมก่อนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยศึกษาหลักสูตร
แกนกลาง นโยบายการศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ระหว่าง การจัดการเรียนการสอนดูความสําเร็จ ความล้มเหลวของแผนว่าอยู่ตรงไหน และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ หลังจบการเรียนการสอนเพ่ือตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่น
คือผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจในเนื้อหาวิชาและนําไปประยุกต์ใช้ได้ สุดท้ายรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นต้น ควรระบุเพ่ิมเติม ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เข่น 
สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ภายในอย่างเป็นระบบ คือ มีการจัดทําแผนนิเทศภายใน จัดทําคู่มือการนิเทศ 
เครื่องมือนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครู มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบ
กัลยาณมิตร ทั้งนี้ผลที่ได้จากการนิเทศ จะเป็นการสะท้อนให้ผู้ได้รับการนิเทศทราบถึงข้อดี ข้อด้อย เป็นการ
พัฒนาต่อยอดสิ่งที่ทําดีให้ดียิ่งขึ้นและข้อด้อย นํามาปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่าน SAR เห็น
อย่างชัดเจนว่าสถานศึกษาได้ดําเนินการอย่างเป็น รูปธรรมยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษาควรเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา SAR ครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยนําเสนอรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ใน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ เช่น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม โดยใช้วงจรคุณภาพภายใน PDCAA+ Model เป็นต้น เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนา คุณภาพมาตรฐานให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 จากการที่โรงเรียนได้กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ภาพรวมมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ และได้มีการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามค่าเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
              
  1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดย
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาพ้ืนฐาน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และรายวิชาเพ่ิมเติมตามบริบทของผู้เรียน
และความพร้อมของสถานศึกษา มีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสมาส กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันตรุษจีน การ
ประกวดแข่งขันบทอาขยาน การเขียนตามคําบอก การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว กิจกรรมตอบปัญหา 
กิจกรรมภาษาอาเซียน วันละคํา การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ มีการประเมินสมรรถนะในด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทดสอบทักษะการใช้สูตรคูณภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และจัดกิจกรรมซ่อมเสริมท่องสูตรคูณเพ่ือการคิดคํานวณ จัดการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้กระบวนการกลุ่ม จัดกิจกรรม
โครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตลอดถึงมีส่วนร่วมในการการวัดและประเมินผลของตนเองในรายวิชาต่างๆ โดยครูผู้สอนแต่ละวิชาเป็น
ผู้ประเมินผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการในระบบสภานักเรียน และคุ้มสีของโรงเรียนในการทํา
กิจกรรมส่วนรวม โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคิกและวางแผนการดําเนินงาน  
 



 
 

31 
 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดรายวิชาศึกษาค้นคว้า IS ให้แก่
นักเรียนทุกชั้นปี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานอาชีพในระดับชั้น ม.ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 โครงงานภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 และโครงงานสํารวจความคิดเห็นระดับชั้น ม.6 และยังมี
การบูรณาการทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและเกิดองค์ความรู้ 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัด
หลักสูตรในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกระดับชั้น เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชา ให้นักเรียนสืบค้นแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยี จัดทําโครงการ ICT เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โครงการ DLIT และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนนําเสนอชิ้นงานการสืบค้นในรายวิชาต่างๆ และมีการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีทุกระดับชั้น 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมตามหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนและความพร้อมของสถานศึกษา 
จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมตามหลักสูตร มีการจัดสอนซ่อมเสริม การสอนแบบออนไลน์ มีการติดตาม
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครูเป็นระยะๆ จากฝ่ายบริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
โดยให้ผู้เรียนมีรับรู้ มีส่วนร่วมและพัฒนาตนเองให้บรรลุผลการเรียนรู้ของวิชาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในสาระต่าง เช่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมรัก
การอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาจีน กิจกรรม
อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมดนตรีและนันทการ กิจกรรมกีฬาสีภายใน เป็นต้น 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดหลักสูตรในสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่เป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ผู้เรียน 
เช่น รายวิชาการทําขนมอบ รายวิชาการแปรรูปผลผลิต รายวิชาช่างต่างๆ รายวิชาเกี่ยวธุรกิจ และจัดโครงงาน
อาชีพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง มีการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพจากวิทยากรในท้องถิ่น มีการสร้าง
แรงจูงใจและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสุจริตแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดทําโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมอบรมหน้าเสาธงทุกวัน และในกิจกรรมโฮมรูมก็มีการส่งเสริมให้ครูประจํา
ชั้นได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ทุกภาคเรียน
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น 
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แบบอย่างที่ดีตามคําขวัญของโรงเรียน คือเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัยและน้ําใจงาม ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ 
แก้ผู้เรียนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในด้านต่างๆตามสมควร ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมสวนมนต์ทุกสัปดาห์ กิจกรรมสําคัญทางศาสนา 
กิจกรรมสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ โดยให้ทุกกลุ่มสาระเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
สาระนั้นๆ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน มีการจัดประชุม
เครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่นและวันสําคัญของชาติ กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์สู่ชุมชน กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา กิจกรรมไหวสาพระธาตุขุนตาล กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและนมัสการรอยพระบาท รัชกาลที่ 9  มี
บันทึกการบันทึกและรายผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม  
 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยจัดทําโครงการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการกิจการสภานักเรียน จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมในทุกระดับสังคม เช่น ในสังคมส่วนรวมของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
ของสภานักเรียนซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากนักเรียนทุกคนเพ่ือบริหารจัดการกิจกรรมต่างของนักเรียน   
คณะกรรมการคุ้มสี เป็นการแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นคุ้มสีจํานวน 3 คุ้มสี เพ่ือให้มีความสะดวกและ
คล่องตัวในการดําเนินงาน และระดับชั้นเรียนมีการคัดเลือกหัวหน้าห้องเป็นผู้ประสานงานการทํากิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในทุกระดับ ภายใต้หลักของประชาธิปไตย 
จัดกิจกรรมรุ่นน้องเคารพรุ่นพ่ี นักเรียนเคารพคุณครู จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์ ใช้เสียงตามหน้าที่ กิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน และมีการประเมินผลการอยู่ร่วมกันผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ) ทุกภาค
เรียน 
 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาโดยการจัดทําโครงการพัฒนา
งานอนามัย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการพัฒนางานโภชนาการ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโดนให้
ผู้เรียนออกกําลังกายโดยกายบริหารตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยเชิญวิทยาจากโรงพยาบาล และสาธารณะสุข มาให้ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้เรียนทุกภาคเรียน
และวิทยากรจากสถานีตํารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและยาเสพติด มีการจัดทําทะเบียนชั่งน้ําหนักและ
วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกภาคเรียนเพ่ือดูผลของพัฒนาการทางด้านร่างกาย มีการวัดสมรรถภาพทางกายของ
ผู้เรียนตามตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมชุมนุมต่างเช่น ชุมนุม
เกี่ยวดนตรี กีฬาและศิลปะอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดเวทีแสดงความสามารถของผู้เรียน 
ทางด้านกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ การเต้น Cover dance การร้องเพลง การแข่งขันกีฬา  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
     ตามที่โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2564 โดยกําหนดค่าเป้าหมายภาพรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนในระดับดีเลิศ และผล
ประเมินตนเองในระดับดีเลิศ สรุปผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายเป็นรายประเด็นพิจารณาดังนี้ 
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  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
        2.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
        1) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป 
              - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 86.15 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
        2) ผู้เรียนร้อยละ 65  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้น
ไป 
                 - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนภาษาอังกฤษ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 87.71 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้น
ไป 
        3) ผู้เรียนร้อยละ 65  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาจีน ระดับดีขึ้นไป 
                 - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนภาษาจีน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 72.20 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
        4) ผู้เรียนร้อยละ 63  มีความสามารถในการคิดคํานวณ ระดับดีขึ้นไป 
                 - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการคิดคํานวณ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 66.28 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 
        5) จํานวนผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในภาษาไทย ลดลงร้อยละ 3 
                - ผลการดําเนินงาน ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจํานวนผู้เรียนที่ผลการประเมินการ
อ่าน การเขียน ระดับปรับปรุงลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  2.86 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับปรับปรุง  
        6) จํานวนผู้เรียนที่คิดคํานวณไม่คล่อง ลดลงร้อยละ 3 
                - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจํานวนผู้เรียนที่ผลการประเมินการ
คิดคํานวณและการใช้สูตรคูณ ระดับปรับปรุงลดลงในภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  3.10 ของผู้เรียนที่
มีผลการประเมินระดับปรับปรุง  
 
  2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา   

   1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดีขึ้นไป 
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 84.50 ของผู้เรียนที่มีผล 
การประเมินระดับผ่านขึ้นไป  
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   2) ผู้เรียนร้อยละ  75  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ระดับดีข้ึนไป 
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  75.36 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับผ่านขึ้นไป  
  2.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   1) ผู้เรียนร้อยละ 85  มีทักษะการทํางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ 
    - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการประเมินรายวิชา IS 
และโครงงาน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กําหนด  
    2) ผู้เรียนร้อยละ  75 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนที่มีผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 78.19 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

     2.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    1)  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลหรือสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆอย่างมีข้ันตอน 

   - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 94.61 
ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป  

   2)  ผู้เรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการสร้างเอกสารหรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างมี
จิตสํานึก 

   - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก แบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล และชิ้นงาน
ของผู้เรียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 83.03  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป  

   3)  ผู้เรียนร้อยละ 80  ที่มีความรับผิดชอบและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆ 

   - ผลการดําเนินงาน ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก แบบบันทึกการสืบค้นข้อมูล และชิ้นงาน
ของผู้เรียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 77.61 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป  
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   2.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
    1) ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ 3 ขึ้นไป 
              - ผลการดําเนินงาน  ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 66.29 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 
ขึ้นไป  
    2) ผู้เรียนร้อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป   
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  56.60 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
3 ขึ้นไป  
   3) ผู้เรียนร้อยละ 61  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป   
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  72.87 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
3 ขึ้นไป  
   4) ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป   
              - ผลการดําเนินงาน  ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  70.30 ของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป  
   5) ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 
ขึ้นไป   
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  76.00 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
   6) ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ระดับ 3 ขึ้นไป   
              - ผลการดําเนินงาน  ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  68.57 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป  
   7) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป   
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  93.87 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
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   8) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้น
ไป   
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ  89.20 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
3 ขึ้นไป  
    9) ผู้เรียนที่มีผลการเรียน  0 , ร , มส.  ลดลงร้อยละ 1.5   
              - ผลการดําเนินงาน  ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากมีผลการเรียน 0 ,ร , มส. ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน คือ ร้อยละ 0.04  (เนื่องจากมีนักเรียน 1 คน ที่อยู่ในสถานพินิจ จึงมีการตัดสินผล “ร” 
ทุกรายวิชา) 
          10) ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินกิจกรรมผู้เรียนในระดับผ่าน 
              - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมผู้เรียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษาคือ ร้อยละ 95.25 
 
  2.1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   1) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ใน
งานอาชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
   - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 91.80 ของผู้ เรียนที่มี 
ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

   2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 75 สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ 
   - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คือ ร้อยละ 
100.00 
   3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมี
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
    - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย  โดยพิจารณาจากข้อมูลจํานวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  คือ ร้อยละ 100.00 

 

 

 



 
 

37 

    2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   2.2.1  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ระดับผ่านขึ้นไป 
    - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 100.00 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป 
    2) ผู้เรียนร้อยละ 90  มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  ระดับผ่านขึ้นไป 
    - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่
พลเมือง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 99.57  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้น 

 2.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  1) ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมและแสดงออกในกิจกรรมของท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกในกิจกรรมของท้องถิ่นและความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนจัดกิจกรรม 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 97.15 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  2) ผู้เรียนร้อยละ 95 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   - ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้าร่วมและแสดงออกในกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกในกิจกรรมของท้องถิ่นและความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน
จัดกิจกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 96.21 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 2.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1)  ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
   - ผลการดําเนินงาน  ต่ํากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 69.58 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่มปกติ  
  2) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties uestionnaire: SDQ) ของ
กรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละ 3 
   - ผลการดําเนินงาน  ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.44 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  
  3) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties uestionnaire: SDQ) ของ
กรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ที่จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหาลดลงร้อยละ 3 
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   - ผลการดําเนินงาน  ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน และด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.44  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่มมี
ปัญหา 

  2.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

      1) ผู้เรียนร้อยละ 88 ที่มีภาวะโภชนาการ น้ําหนัก – สว่นสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย   
            - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 
น้ําหนัก – ส่วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 89.72 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกรมอนามัย   
         2)  ผู้เรียนร้อยละ 85  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ของกรมพลศึกษา  
            - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ 85.49  ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพล
ศึกษา   
       3)  ผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ น้ําหนัก – ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลง ร้อยละ 2 
            - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 
น้ําหนัก – ส่วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ลดลงร้อยละ  2.32 ของผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ น้ําหนัก – 
ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
         4)  ผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลดลง ร้อยละ 2 
            - ผลการดําเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ลดลงร้อยละ 2.42 ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
    - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
 - รายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 - รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - สรุปผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน 
 - สรุปผลการทดสอบสูตรคูณ 
 - สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน ปี 2564 
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 - สรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาของผู้เรียน ปี 2564 
 - รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS 
 - รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 - รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษ 
 - รายงานการสอนบูรณาการ 
 - รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 - บันทึกการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 - บันทึกการสืบค้นข้อมูล 
 - รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 - รายงานสรุปผลโครงการประจําปี 
 - รายงานโครงการ ICT 
 - รายงานโครงการ DLIT 
 - สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - รายงานผลรายวิชา 
 - รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - สรุปผลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 
 - สรุปผลการประเมินค่านิยม 12 ประการ 
 - รายงานผลการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
 - สรุปผลการประเมิน SDQ 
 - รายงานภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 - รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
 - ผลงานนักเรียน 
  
4. จุดเด่น  
   1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ 
          2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร   
  3. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้และนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
  4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  5. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน 
  6. นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและสามารถ
ประเมินทางเลือกของอาชีพได้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง 
  7. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามค่านิยมได้ดี 
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  8. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมในวัน
สําคัญต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างหลากหลาย 
  9. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
  10. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
  11. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาวะโภชนาการเป็นประจําทุกภาคเรียน 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนยังมีน้อย 
          2. มาตรการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนคล่องและการคิดคํานวณของนักเรียน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักต่ํากว่าระดับดี 
  4. นักเรียนยังขาดทักษะในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและหลากหลาย 
  5. นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการใช้และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
  6. นักเรียนบางส่วนยังบกพร่องในเรื่องการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางสังคม 
  7. นักเรียนบางส่วนยังมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารให้มากขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเรียน
ควรใช้ภาษานั้นๆในการสื่อสาร และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาให้หลากหลาย 
  2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน ให้ต่อเนื่องและใช้วิธีการต่างๆ
หลากหลายรูปแบบ 
  3. ควรมีการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้พัฒนาสูงขึ้น
โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม 
          4. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนําองค์ความรู้ ประสบการณ์ ไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้
มากขึ้น 
  5. ควรมีการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบแก่นักเรียนในการบริโภคข้อมูลสารสนเทศและ
การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
  6. ควรมีการพัฒนาทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคมด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆแก่
นักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
  7. ควรสร้างความตระหนักแก่นักเรียนในด้านการดูแลสุขภาวะทางโภชนาการของตนเองให้มากขึ้น 
  8. ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนให้แก่นักเรียนที่บกพร่องอย่างทั่วถึงและมีการประเมิน
ซ้ําเพ่ือหาเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการบริหารจัดการ   
 โรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม ได้กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ภาพรวมมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ได้ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและกระบวนการบริหารและการจัดการแต่ละ
ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน   
จากการศึกษานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของขาติ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงาน  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบทของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของ
สถานศึกษาโดยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจ ของการจัดการศึกษาไว้
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมกิจกรรม ให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม กล้าแสดงออก ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข ใฝ่เรียนรู้คู่การอ่าน ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและรองรับการประเมินภายนอก 
๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม 
สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีในการ 
บริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัด 
การศึกษา 
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เป้าประสงค์ (Corporate Objective) 
๑. มีระบบการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 

ภายในและรองรับการประเมินภายนอก 
๒. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๓. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอก 
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
๖. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
๗. ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
๘. มีการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  - ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   โรงเรียนได้ดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาดังนี้ 
1) โรงเรียนดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบครบทุกมาตรฐาน และแต่ละ
มาตรฐานมีการกําหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ชัดเจนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศกึษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี จัดทําโครงการต่างๆตามพันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา เพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

3) จัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายจัดโครงสร้างการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจนใน
คําสั่งการปฏิบัติงานประจําปี 2564 มีการจัดระบบสารสนเทศตามกลุ่มงานต่างๆไว้ชัดเจนเป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมและนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในด้านต่างๆ 

4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
นําแผนไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมนั้น และรายงานผลการ
ดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
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5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภาระงานประจํา กําหนดปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนําผลการติดตามมาใช้วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยดําเนินการเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2564 โดยคณะกรรมกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาแล้วมาวิเคราะห์ประเมินผลเทียบกับ
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 

7) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นําผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
มาสรุปและแปลผล จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา นําเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ก่อนรายงาน
ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพฐ. และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

8) นําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาพิจารณาร่วมกันเพ่ือนําไปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2565 

 - โครงสร้างบริหารงานของโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดทําโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ครอบคลุมทุกส่วนงานเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู 
ชมรมศิษย์เก่า และบุคลากร โครงสร้างการบริหารแบ่งอกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
กิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารทั่วไป โดยในแต่ละฝ่ายจะมีบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นกรรมการดําเนินงาน
ในฝ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะมีกลุ่มงานย่อยตามภาระงานของฝ่าย มีการมอบหมายงานประจําปี
พร้อมกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย/งานไว้ชัดเจน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน
จัดการศึกษา มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน มีการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะทุกภาคเรียน จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง มีการมอบหมายงานสอนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้ครูประจํา
ชั้นดําเนินการ  
  

1.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นอกจากนี้ ยังมีการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมให้กับผู้เรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความพร้อมของสถานศึกษา จัดกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาอย่างรอบด้าน โดยครูทุกคน
ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมทั้งจัดทําและจัดหาสื่อประกอบที่เหมาะสมเพ่ือ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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1.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีการจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากร จัดให้มีการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ต้นแบบในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการต่างในด้านการสอนทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ให้
สูงขึ้น บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง เช่น การอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ การอบรมพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่พิเศษ ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์เอกชนและผ่านระบบออนไลน์ 

1.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
บรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ ส่งเสริมการทํางาน 

ร่วมกัน จัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เน้นการมีส่วน
ร่วมของครูและนักเรียน โดยแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนทุกห้อง จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้องสมุด ห้องศูนย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องภาษาจีน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  จัดบริการเครื่องอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน   มีอาคารเรียนจํานวน 4 หลัง เพียงพอกับจํานวนนักเรียน มี
สนามกีฬาฟุตบอล  1  สนาม สนามบาสเกตบอล  2 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม สนามเซปัคตะกร้อ 2 สนาม สนาม 
เปตอง 4 สนาม และลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง และสถานที่ทํากิจกรรม และสถานที่พักผ่อนอย่างเพียงพอและปลอดภัย 

1.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้ดําเนินการจัดระบบ Server linux sent os ในการบริการ จัดการระบบอินเทอร์เน็ตโดยมี 

ห้องสําหรับเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ สามารถบริการอินเทอร์เน็ตได้ไม่น้อยกว่า 200 หมายเลข เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทําให้โรงเรียนได้รับประโยชน์ในการใช้
เทคโนโลยีอย่างสูงสุด  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยีสําหรับการจัด
กิจกรรมการสอน อาทิ โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ที่พร้อมต่อการใช้งานจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
สถานศึกษาได้ส่งเสริมโดยจัดทําโครงการพัฒนา ICT เพ่ือการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมตลอดจนการนําแอพพลิเคชั่นต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า และสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเอง และนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นําแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

     โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564  โดยกําหนดค่าเป้าหมายภาพรวม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการในระดับ ดีเลิศ และ
ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ สรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด โดย 
สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการจัดการศึกษา ชุมชนและ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดีตามบทบาทหน้าที่ได้รับ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน 
ดําเนินการเป็นรูปธรรม มีการนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน  บุคลากรครูทุกคน ได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  มีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 



 
 

45 
 

การจัดการศึกษา และมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการ
เผยแพร่ผลงานของครู นักเรียนและสถานศึกษาในรูปแบบ website ของโรงเรียน  facebook  แผ่นพับ และจัด
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ 
 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    - แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 - แผนปฏิบัติการประจําปี 2564 
 - ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2564 
 - สรุปรายงานผลโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2564 
 - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาประจําปี 2564 
 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 - โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ( 8 กลุ่มสาระ) 
 - รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 - รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 - รายงานการสอนบูรณาการระดับชั้น ม.1 – ม.6 
 - ทะเบียนสรุปการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
 - เกียรติบัตร 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 - คําสั่งของโรงเรียน  
 - โตรงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการพัฒนางานช่างครุภัณฑ์ 
 - รายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่ 
 - รายงานการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
 - รายงานการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 - ข้อมูลสารสนเทศจํานวนนักเรียนและบุคลากร 
 - ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน SDQ 
 - ข้อมูลสารสนเทศการใช้บริหารห้องสมุด 
 - ข้อมูลสารสนเทศการใช้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 - ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 
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4. จุดเด่น  

   1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
          2. มีระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรครบทุกฝ่ายงาน 
  3. หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
  4. อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมมีความพร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
  5. ระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
  6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. การนําผลที่ได้จากการนิเทศ กํากับ ติดตามมาใช้ในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
          2. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ขาดการพัฒนาปรับปรุงให้พร้อมต่อการใช้งาน   
 
6. ข้อเสนอแนะ  

  1. ในระบบการนิเทศติดตาม ควรมีการนําผลการนิเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
          2. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้พร้อมต่อ
การใช้งานและบริการนักเรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้กําหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2564 ภาพรวม
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ อยู่ ในระดับ ดี เลิศ โดยมี
กระบวนการพัฒนาดังนี้  
    1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน    
        1)  ครทูุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  
      2) ครูทุกคนวิเคราะห์ คําอธิบายรายวิชา/โครงสร้างรายวิชา/แผนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแล้ว
นํามาออกแบบโครงการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบครบทุกรายวิชา 
       3) ครูออกแบบกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล  กําหนดรูปแบบ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้  วิธีการ/เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
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   4) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน  ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  นําสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ตามธรรมชาติและลักษณะของแต่ละรายวิชา ให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรียน ภูมิปัญญาของท้องถิ่น แหล่ง
โบราณสถานพระธาตุชุนตาล พระแสนแซ่ และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นคือรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9  ตลอดจนการสืบค้นทางเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น  และให้ความสําคัญกับ
นักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อว่าและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5)  ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละวิชา เช่น การ
สังเกต การทดลอง ประเมินการปฏิบัติงาน การนําเสนอ การทดสอบ การแสดงความคิดเห็น แล้วมีการนําผลการ
วัดมาปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมทางด้านภาษา กิจกรรมการท่องสูตรคูณ และการสอนซ่อมเสริม เป็นต้น แล้ววัดและประเมินผล
เมื่อจบรายวิชานั้นๆ  

6) ครูบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละแผนเพ่ือนําปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

7) ครูทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มสาระ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ประชุมประจําเดือน การประชุมวิชาการ การประชุมภายในกลุ่ มสาระ  การประชุม PLC การสอนบูรณาการ 
ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการวันเปิดบ้านวิชาการ ซึ่งครูได้มีการนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เรียนการสอน และการวัดผลในรายวิชาของตนเอง 

2. ผลการด าเนินงาน 

     ตามที่โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2564 โดยกําหนดค่าเป้าหมายภาพรวมมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ในระดับ ดีเลิศ และผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ สรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็น
พิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสรุปผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากการนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู คือ ร้อย
ละ 100 ของครูที่มีจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี
วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

2) ครูผู้สอนร้อยละ 90 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
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- ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากการนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู คือ ร้อย
ละ 100 ของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

3) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

- ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากการนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู คือ ร้อย
ละ 100 ของครทูีม่ีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4) ครูผู้สอนร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากการนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู คือ ร้อย

ละ 100 ของครทูี่ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

- ผลการดําเนินงาน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากการนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู คือ ร้อย
ละ 100 ของครูที่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 

 
3. เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - คําอธิบายรายวิชา 
 - โครงสร้างรายวิชา 
 - แผลการวัดและประเมินผลรายวิชา 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - แผนการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - บันทึกการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 - สรุปรายงานการจัดกิจกรรม PLC 
 - รายงานสรุปกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2564 
 - สรุปผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
 - รายงานกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
 - แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ผลงานนักเรียน 
 - รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 - รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมห้องสมุด 
 - บันทึกรักการอ่านของนักเรียน 
 - ทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 
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 - บันทึกกิจกรรม PLC แยกตามระดับชั้น 
 - บันทึกการเผยแพร่ผลงานของครู 
 - เอกสารรายงานการจัดการเรียนการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - สรุปรายงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 
4. จุดเด่น  

   1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญได้ 
          2. ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  3. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   4. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  5. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
  1. จํานวนนวัตกรรมของครูยังมีน้อย 
  2. การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่าง 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยแก่บุคลากร 
  2. ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล จุดเด่น  จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้ดําเนินการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี โดยกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ต้นสังกัด บริบทของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่าตลอดจนหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร โดยจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ตลอดจนโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้  
 โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียน มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการนิเทศ กํากับ 
ติดตามเป็นขั้นตอนและตรงตามสายงาน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการในดําเนิน งานที่
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครู บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและนําผลการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยการปฏิบัติจริงแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ให้ครู
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา โดยผ่านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ โดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มี
ความพร้อม เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้กระบวนการบริหารจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
          โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือออกแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
แล้วแจ้งผลให้ผู้เรียนทราบเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ครูยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันทั้งใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงานอ่ืน โดยผ่านกระบวนการ PLC และการนิเทศ กํากับติดตาม เพ่ือหาเทคนิค 
วิธีการที่ดีและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต้องนําไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์ สรุป เป็นการสะท้อนภาพความสําเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อีกทั้งการนําผลจากการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปภาพรวมผลการ 
ประเมินตนเอง จุดเด่น  จุดพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน ขุนตาล
วิทยาคมสรุปผลการประเมินตนเอง  ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

2. จุดเด่น จุดพัฒนา 

จุดเด่น จุดพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในการสื่อสาร   

3. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้และนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ 

4.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนยังมีน้อย 
2. มาตรการพัฒนาทักษะการอ่านอกเขียนคล่องและ

การคิดคํานวณของนักเรียนยังมีน้อย 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้หลักต่ํากว่าระดับดี 
4. นักเรียนยังขาดทักษะในการสร้างนวัตกรรมที่เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจนและหลากหลาย 
5. นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการใช้และ

นําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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จุดเด่น จุดพัฒนา 

5. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 

6. นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานสําหรับการ
ประกอบอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและ
สามารถประเมินทางเลือกของอาชีพได้เหมาะสม
กับความถนัดของตนเอง 

7. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตน
ตามค่านิยมได้ดี 

8. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวประเพณี
และศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกิจกรรม
วันสําคัญต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน
อย่างหลากหลาย 

9. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมความรู้
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 

11. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาวะ 
      โภชนาการเป็นประจําทุกภาคเรียน 

6. นักเรียนบางส่วนยังบกพร่องในเรื่องการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายทางสังคม 

7. นักเรียนบางส่วนยังมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไป 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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จุดเด่น จุดพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
2.  มีระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ

บุคลากรครบทุกฝ่าย/งาน 
3. หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่นและเหมาะสม

กับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
4. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความพร้อมและ

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.  ระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่เอ้ือต่อการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน 
6.  บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การนําผลที่ได้จากการนิเทศ กํากับ ติดตามมาใช้

ในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
2. ห้องปฏิบัติการต่างขาดการพัฒนาปรับปรุงให้

พร้อมต่อการใช้งาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนําไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญได้ 

2.  ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

3. ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4.  ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
                    เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1. จํานวนนวัตกรรมของครูยังมีน้อย 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเด่น จุดพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น  
โรงเรียนจึงได้นําข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูง
หรือประสบความสําเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด ดังนี้   

  3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
        ในปีการศึกษา 2565  ดังนี้  
     แผนปฏิบัติการที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารให้มากขึ้น 
  แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน ให้ต่อเนื่องและใช้วิธีการต่างๆ
หลากหลายรูปแบบ 
          แผนปฏิบัติการที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนนําองค์ความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมให้มากข้ึน 
  แผนปฏิบัติการที่ 4 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในการบริโภคข้อมูลสารสนเทศและการ
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันแก่นักเรียน 
  แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
  แผนปฏิบัติการที่ 6. พัฒนาทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคมด้วยรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆแก่นักเรียน 
 แผนปฏิบัติการที ่7 สร้างความตระหนักในด้านการดูแลสุขภาวะทางโภชนาการของตนเองแก่นักเรียน 
 
 3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพหรือให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565  ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
     แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกให้พร้อม
ต่อการใช้งานและบริการนักเรียน 
 
 3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ
หรือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2565  ดังนี้  
 แผนปฏิบัติการที่ 1  ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยแก่บุคลากร 
 แผนปฏิบัติการที่ 2  ส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร 
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ส่วนที่ 4 

ความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  โดยได้ดําเนินการพัฒนามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนเกิดผลการดําเนินงานที่มีความ
โดดเด่นหรือตามจุดเน้นของโรงเรียน  เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. จุดเน้นของ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลัก 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  2. การนิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน 
  3. การพัฒนาบุคลากรครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
  1. การจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้จริง 
  2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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2. นวัตกรรม (Innovation)  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จํานวน 6 รายการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม 
ปีที่พัฒนา
นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 คลายล็อค สบายนิ้ว กลุ่มนักเรียน ม.1 2564 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารกล้ามเนื้อส่วนมือ 
เพ่ือใช้ผ่อนคลายอาการ
นิ้วล็อค 

2 ข้าวโพดเพ่ือชีวิต กลุ่มนักเรียน ม.2 2564 แปรรูปอาหารที่
หลากหลาย 

3 น้ํายาสมุนไพรกําจัดแมลง กลุ่มนักเรียน ม.3 2564 ใช้สารสกัดจากวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้ในการ
กําจัดแมลงทาง
การเกษตร เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

4 ไผ่งามเพ่ือนรัก กลุ่มนักเรียน ม.4 2564 การใช้ประโยชน์จาก ไผ่ 
ในส่วนต่างๆ และสร้าง
ผลิตภัณฑ์และประโยชน์
การใช้งาน 

5 บ้านสวนด้วยลายไม้ กลุ่มนักเรียน ม.5 2564 สร้างผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านจากเศษไม้ โดย
อาศัยลายไม้ตาม
ธรรมชาติมาสร้างงานเชิง
ศิลปะ 

6 ถุงกระดาษรักษ์โลก กลุ่มนักเรียน ม.6 2564 นําวัสดุที่ใช้แล้วกลัวมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนานวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 พัฒนาทักษะการคิดคํานวณด้วย
สูตรคูณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนใช้สูตรคูณได้อย่างคล่องแคล่ว 
2. นักเรียนคิดคํานวณได้ดีขึ้น 

2 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ OECD สู่
นวัตกรรม ระดับชั้น ม.1 

ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.1 1. ได้รูปแบบกระบวนการสอนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

3 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ OECD สู่
นวัตกรรม ระดับชั้น ม.2 

ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.2 1. ได้รูปแบบกระบวนการสอนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

4 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ OECD สู่
นวัตกรรม ระดับชั้น ม.3 

ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.3 1. ได้รูปแบบกระบวนการสอนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ OECD สู่
นวัตกรรม ระดับชั้น ม.4 

ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.4 1. ได้รูปแบบกระบวนการสอนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

6 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ OECD สู่
นวัตกรรม ระดับชั้น ม.5 

ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.5 1. ได้รูปแบบกระบวนการสอนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

7 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการ OECD สู่
นวัตกรรม ระดับชั้น ม.6 

ครูผู้สอน ระดับชั้น ม.6 1. ได้รูปแบบกระบวนการสอนที่ดีขึ้น 
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

 



 
 

58 

 

ภาคผนวก 

 
- คําสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

- ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

- ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

- ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 

ค าสั่งโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ที ่ 106/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
------------------------------------- 

  ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันนําไปสู่
การกําหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
เตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
และจัดส่งรายงานผลประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจําทุกปี นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนกําหนด โรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่กํากับ ติดตาม ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจน

ส่งเสริม สนับสนุนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 

1. นายเจริญ  โกศัย   ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย   หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ กรรมการ 
3. นางตรีนุช  สมแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ 
4. นายเอนก  แก้วมาลา   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5. นายสมบัติ  สมแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
6. นายธนงค์  นงค์ยา   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกําหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางตรีนุช  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นายเอนก  แก้วมาลา  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
4. นายสมบัติ  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. นายสันติพงษ์  กันทะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายธนบูลย์  ธิดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
9. นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
10. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
11. นายทวีวัฒน์  เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
12. นายธนงค์  นงค์ยา  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ วางแผนการประเมิน ดําเนินการประเมิน และ

สรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสเนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลักการประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามเป้าหมายความสําเร็จ 
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพ      
การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

1. นาย สุชาติ  ติ่งหมาย  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางตรีนุช  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นายเอนก  แก้วมาลา  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
4. นายสมบัติ  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
6. นายธนบูลย์  ธิดา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ 
7. นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
8. นางรัชนีกรณ ์ เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ/งานวัดผล กรรมการ 
9. นายทวีวัฒน์  เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นางมาลิณี   ตาหล้า  หัวหน้างานอนามัย   กรรมการ 
11. นางภาวิณี  แก้วแสงอินทร์ หัวหน้างานหลักสูตร   กรรมการ 
12. นางสุมล  หลักคํา  หัวหน้างานเรียนรวม   กรรมการ 
13. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 
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14. นางลําดวน  มะโนชัย  หัวหน้างานส่งเสริมวินัย   กรรมการ 
15. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา หัวหน้างานระบบดูแลฯ   กรรมการ 
16. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
17. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 
18. นายสันติพงษ์  กันทะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
19. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
20. นายธนงค์  นงค์ยา  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  มีหน้าที่ นําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      

มาจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลสําเร็จของกระบวนการบริหารและการ
จัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นายธนงค์  นงค์ยา  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  กรรมการ 
3. นางตรีนุช  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   กรรมการ 
4. นายเอนก  แก้วมาลา  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
5. นายสมบัติ  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มีหน้าที่ ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูล

เฉพาะกิจที่สถานศึกษาจัดเก็บตามนโยบาย ความจําเป็นเร่งด่วน หรือตามความจําเป็นของสถานศึกษา 
ตรวจสอบและประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และมี
ความสะดวกในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

1. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ  หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
2. นางตรีนุช   สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นายสุชาติ  ติ่งหมาย  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  กรรมการ 
4. นายเอนก  แก้วมาลา  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
5. นายสมบัติ  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
7. นายเจตน์สฤษฏิ์  บุญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
8. นางรัชนีกรณ์   เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
10. นายธนบูลย์  ธิดา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ 
11. นายทวีวัฒน์   เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  กรรมการ 
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12. นายสันติพงษ์  กันทะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
14. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีหน้าที่ ติดตามความเคลื่อนไหวในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่  
1. นาย สุชาติ  ติ่งหมาย  หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางตรีนุช  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นายเอนก  แก้วมาลา  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
4. นายสมบัติ  สมแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
6. นายธนบูลย์  ธิดา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ 
7. นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
8. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
9. นายทวีวัฒน์  เหล่าภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
11. นายสันติพงษ์  กันทะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นายธนงค์  นงค์ยา  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุ 
13. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 
    สั่ง ณ วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

             (นายเจริญ  โกศัย) 
                       ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

       
 
 
 
 
 
 



 
 

63 
ตารางแนบท้ายค าสั่งที่  106/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประ กันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ 

นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก 
นางสาวฐริญญา สมศรี 
นายธนบูลย์  ธิดา 
นางสุมล  หลักคํา 
นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง 
นางสาวนภาลัย  ใจดี 

 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี 
นางบัวบาน  วะไลใจ 

 3) ผู้เรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม นางตรีนุช  สมแก้ว 
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

การสื่อสาร 
นางอรอมล   แก้วมหาคุณ 

 5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ 
 6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นายทวีวัฒน์  เหล่าภักด ี

นางลําดวน  มะโนชัย 
นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด นายเอนก  แก้วมาลา 

นางพัชรินทร์  แก้วมาลา 
 2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายเจตน์สฤษฏิ์  บุญเมือง 

นายสันติพงษ์  กันทะ 
 3) ผู้ เรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
นายธนบูลย์  ธิดา 
 

 4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม นางมาลิณี  ตาหล้า 
นายอรรถวัฒน์ สุคํา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน นายสุชาติ ติ่งหมาย 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายสุชาติ ติ่งหมาย 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลัก

สุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
นางตรีนุช  สมแก้ว 
นางภาวิณี  แก้วแสงอินทร์ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวกาญจนา ยะตั๋น 
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มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบประเมิน 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
นายสมบัติ  สมแก้ว 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
นางตรีนุช  สมแก้ว 
นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก 
นายธนบูลย์  ธิดา 
นางสาวกาญจนา ยะตั๋น 
นายสันติพงษ์ กันทะ 
นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง 
นายสมบัติ  สมแก้ว 
นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี 
นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี 

3.2 ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนําผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 

 
ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

___________________________ 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561 นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สออดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฉะนั้นอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 2 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียง
สําหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2564 

  

           (นายเจริญ  โกศัย) 

         ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
************************** 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
___________________________ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม มีคุณภาพและ 
มาตรฐานตามที่สถานศึกษากําหนด จึงกําหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2564 
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
รายละเอียดการกําหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

           (นายเจริญ  โกศัย) 

         ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
 ๑.1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

ระดับดีข้ึนไป 
 

 1.2.   ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับดีข้ึนไป 

 

 1.3.  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารภาษาจีนระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 1.4.  ผู้เรียนร้อยละ 63 มีความสามารถในการคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป  
 1.5. จํานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลงร้อยละ 3  
 1.6. จํานวนนักเรียนที่คิดคํานวณไม่คล่อง ลดลงร้อยละ 3  
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 
 

 2.1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดีข้ึนไป 

 

 2.2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป  
 3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 3.1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการทํางานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  
 3.2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 4.1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลหรือสืบเสาะหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างมีขั้นตอน 
 

 4.2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างเอกสารหรือชิ้นงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้อย่างมีจิตสํานึก 

 

 4.3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ 

 

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 5.1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับดี

ขึ้นไป 
 

 5.2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดี
ขึ้นไป 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 5.3. ผู้เรียนร้อยละ 61 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับดี

ขึ้นไป 
 

 5.4. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมระดับดีข้ึนไป 

 

 5.5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 5.6. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับดีขึ้นไป  
 5.7. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษาระดับดีขึ้นไป 
 

 5.8. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 5.9. ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส. ลดลงร้อยละ 1.5  
 5.10 ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินกิจกรรมผู้เรียนในระดับ ผ่าน  
 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 6.1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพและมี

ประสบการณ์ในงานอาชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

 6.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 75 สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสนใจ 

 

 6.3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 1.1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 การมีค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 ๒.  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 2.1. ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมและแสดงออกในกิจกรรมของท้องถิ่น  
 2.2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 3.1. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 
 

 3.2. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ของกรมสุขภาพจิตด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนและด้านสัมพันธภาพทางสังคมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละ 3 

 

 3.3. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ของกรมสุขภาพจิตด้านความสัมพันธ์
กับเพ่ือนและด้านสัมพันธภาพทางสังคมที่อยู่ในกลุ่มมีปัญหาลดลงร้อยละ 3 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
 ๔.  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 4.1. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีภาวะโภชนาการ น้ําหนัก-ส่วนสงูตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย 
 

 4.2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  
 4.3. ผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ น้ําหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 2  
 4.4. นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา

ลดลงร้อยละ 2 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและนําข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 

๒.๔ ครูและบุคลากร ได้รับพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 

 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพและมี
ความปลอดภัย 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

๓.๒ ครูผู้สอนร้อยละ 90 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

๓.๓ ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

3.๔ ครูผู้สอนร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

๓.๕ ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖4   โรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

มฐ.๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 

ดีเลิศ    ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ฯ      

๑)  มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน  
การสื่อสาร และ 
การคิดคํานวณ 

๑.๑) ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาไทย 
ระดับดีข้ึนไป 

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ภาษาไทยภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
หรือระดับ ๒ ขึ้นไป หรือ 
๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
คัดกรอง “ความสามารถในการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563” 
ระดับดีข้ึนไป  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘9.20  มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 
2) ผู้เรียนร้อยละ 83.11 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 
๓ ขึ้นไป 
สรุป ผู้เรียนร้อยละ 86.15 มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาไทย 
ระดับดีขึ้นไป 

๑) สรุปผลการประเมินการอ่าน       
คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
2) แบบทดสอบการอ่านและ
เขียนวิชาภาษาไทย 
3) บันทึกรักการอ่าน 
4) ผลงานนักเรียนที่เกิดจาก
ความสามารถในการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ภาษาไทย ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่านขึ้นไป 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย ระดับปรับปรุง/พอใช้ 
ลดลงในภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  
5) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป  

1)  มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน  
การสื่อสาร และ 
การคิดคํานวณ 

1.2) ผู้เรียนร้อยละ 
65 มีความสามารถ
ในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับดี
ขึ้นไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ภาษาอังกฤษภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
หรือระดับ 2 ขึ้นไป หรือ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
คัดกรอง “ความสามารถในการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

1) ร้อยละ 90.03 ของนักเรียน
ทุกคน มีผลการเรียน ระดับ 2 
ขึ้นไปและนักเรียนทุกคนผ่านการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  

 

2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี

-แบบรายงานผลการเรียน (ปพ) 
-สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์ 
ผู้เรียน 
-สรุปตารางเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
-สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563” ระดับดีข้ึนไป  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่านขึ้นไป 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ ระดับปรับปรุง/
พอใช้ ลดลงในภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 4) ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
ม.1 – ม.6 ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลการประเมินการคัดกรองการ
อ่าน การเขียนจากการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์ ตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป 

3) ร้อยละ 97.10 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับผ่านขึ้นไป 

4) ปีการศึกษา 2564 มีผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 
76.00 

สรุป ผู้เรียนร้อยละ 87.71 มี
ความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับดีข้ึนไป 

ผู้เรียนทุกรายวิชา 
-รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 
-รายงานโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
สรุปตารางเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1)  มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน  

1.3) ผู้เรียนร้อยละ 
65 มีความสามารถ
ในการอ่าน  การ

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ภาษาจีนภาพรวม

ผู้เรียนร้อยละ 72.20 มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาจีนตาม

- แผนการการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาจีน 
- ผลงานนักเรียน 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

การสื่อสาร และ 
การคิดคํานวณ 

เขียน  การสื่อสาร
ภาษาจีนระดับดีขึ้น
ไป 

ระดับสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป
หรือระดับ 2 ขึ้นไป หรือ 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
คัดกรอง “ความสามารถในการ
อ่านและการเขียนภาษาจีน ปี
การศึกษา2564”ระดับดีข้ึนไป  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีน ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่านขึ้นไป 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน ระดับปรับปรุง/พอใช้ 
ลดลงในภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 4) ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาจีน ระดับชั้น ม.1 
– ม.6 ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

เกณฑ์ 
 

- แบบฝึกทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาจีน 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

1)มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ 

1.4)ผู้เรียนร้อยละ  
65  มีความสามารถ
ในการคิดคํานวณ
ระดับดีข้ึนไป 

1)ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการคิดคํานวณภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
2)ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการคัด
กรอง”ความสามารถในการใช้
สูตรคูณ ระดับดีขึ้นไป 
3)ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดบั 3  ขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 75.83 
ความสามารถในการคิดคํานวณ
ระดับดีข้ึนไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ  56.60   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดับ 3  ขึ้นไป 
สรุป นักเรียนร้อยละ 66.22 มี
ความสามารถในการคิดคํานวณ
ในระดับดีขึ้นไป 
 

-ผลการเรียน ปพ.5 
-บันทึกการทดสอบสูตรคูณ 
-คะแนนผลการทดสอบสูตรคูณ 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

1)มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ 

1.5) จํานวนนักเรียน
ที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ในภาษาไทย
ลดลงร้อยละ 3 

1)ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย ระดับปรับปรุง/พอใช้ 
ลดลงในภาพรวมของสถานศึกษา 

จํานวนผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน การเขียนภาษาไทย 
ระดับปรับปรุง/พอใช้ ลดลงใน
ภาพรวมของสถานศึกษาร้อยละ 
2.86  

-ผลการเรียน ปพ.5 
-ตารางเปรียมเทียบผลการ
ประเมิน 

ตํ่ากว่าค่า
เป้าหมาย 

1)มีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  
การสื่อสาร  และการ
คิดคํานวณ 

1.6)จํานวนนักเรียน
ที่คิดคํานวณไม่คล่อง
ลดลงร้อยละ  3 

1)ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่
คิดคํานวณไม่คล่องลดลงใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
 

จํานวนนักเรียนที่คิดคํานวณไม่
คล่องลดลงร้อยละ 3.10 

ผลการประเมิน 
ปพ.5 
 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

2.มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ 
ปัญหาระดับดีข้ึนไป 

2.1.  ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระดับดี
ขึ้นไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการคิด ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับผ่านขึ้น
ไป 

 

 

 

 

1)ผู้เรียนร้อยละ 84.50 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับดี
ขึ้นไป 

1)สรุปผลการประเมิน
สมรรถนะด้านการคิดของ
นักเรียน ระดับ ม.1-ม.6 ปี
การศึกษา 2564  
2)สรุปผลการประเมินการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนระดับ ม.1-
ม.6 ปีการศึกษา 2564 
3)สรุปผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับ ม.1-ม.6 ปี
การศึกษา 2564  
4)ผลงานนักเรียนที่เกิดจาก
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เช่น ศิลปะสื่อผสม 
โครงงาน การศึกษาค้นคว้าวิชา 
IS เป็นเต้น 
 
 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

2.มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาระดับดีขึ้น
ไป 

2.2. ผู้เรียนร้อยละ
75 มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ระดับดีข้ึนไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ
ผ่านขึ้นไป (ใช้ระดับคุณภาพตาม 
แนวทางการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญ ของ สพฐ.) 
 
 
 
 

๑.ค่าเฉลี่ยผู้เรียนร้อยละ ๗๕.36 
มีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการ 
ประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทั้ง  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒.ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะสําคัญในการแก้ปัญหา
ระดับสถานศึกษา 

๑.แผนการจัดการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอดแทรกสมรรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 ๒.ผลงานนักเรียนที่เกิดจาก 
สมรรถนะสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

3.ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

3.1. ผู้เรียนร้อยละ 
85 มีทักษะในการ
ทํางานอย่างเป็น
ระบบและมีความคิด
สร้างสรรค ์

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินรายวิชา IS ภาพรวม
ระดับสถานศึกษามีผลการ
ประเมินผ่าน 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินจากการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน ภาพรวมระดับ
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ผ่าน 

นักเรียน ร้อยละ 100 ผ่านการ
ประเมินรายวิชา IS2,IS3 

- รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชา IS2 และ 
IS3 
- รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยโครงงาน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
- รายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยโครงงาน 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

 รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
- ปพ 5 วิชา IS2 และ IS3 

3.ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

3.2. ผู้เรียนร้อยละ 
75 มีความสามารใน
การสร้างนวัตกรรม 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงาน
การพัฒนานวัตกรรม ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ 78.19 มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- รายงานการสอนบูรณาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
นักเรียนระดับชั้น ม.1/1, ม.
2/1,ม.3/1,ม.4/1, ม.4/2, ม.
4/3, ม.5/1,  ม.6/1, ม.6/2, 
ม.6/3 
- รายงานผลงานนักเรียน
รายวิชา Is ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
- ผลงานนักเรียนรายวิชาการ
งานอาชีพ ระดับ ม.5/2 ม.5/3 

ต่ํากว่าค่า
เป้าหมาย 

๔.  มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๔.1) ผู้เรียนร้อยละ 
๘5 มีความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมูล
หรือสืบเสาะหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆอย่างมี

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่านขึ้นไป 
 

ร้อยละ 94.61 ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่านขึ้นไป 

 

- แบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

- แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
 

- แบบบันทึกการสืบค้น
ข้อมูล 

- รายงานการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

- รายงานสรุปโครงการ ICT 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

- รายงานโครงการ DLIT 
4.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.2. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถ
ในการสร้างเอกสาร
หรือชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้อย่างมี
จิตสํานึก 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงาน
เอกสาร ชิ้นงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 83.03 ของผู้เรียนที่มี
ผลงานเอกสาร ชิ้นงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ ในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน 
- แบบบันทึกการสืบค้น

ข้อมูล 
- ชิ้นงานผู้เรียน 
- แบบตารางสรุปร้อยละ

จํานวนชิ้นงานผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

4.3. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความ
รับผิดชอบและ

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
รับผิดชอบและนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่เกิดจากการเรียนรู้

ร้อยละ ๗7.61 ของผู้เรียนที่มี
ความรับผิดชอบและนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการ

- แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน 

ต่ํากว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

สื่อสาร นําเสนอข้อมูล
สารสนเทศที่เกิดจาก
การเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ 

ในลักษณะต่างๆในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

- แบบบันทึกการสืบค้น
ข้อมูล 

- แบบตารางสรุปร้อยละ
จํานวนชิ้นงานผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น 

- ชิ้นงานผู้เรียน 
5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.1. ผู้เรียนร้อยละ 
75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับดีขึ้น
ไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 66.29 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยระดับดีขึ้นไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน
รายวิชา 

ต่ํากว่าค่า
เป้าหมาย 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.2 ผู้เรียนร้อยละ 
50 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับดี
ขึ้นไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 56.60 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับดีขึ้น
ไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน   
    รายวิชา 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม

5.3 ผู้เรียนร้อยละ 
61 มีผลสัมฤทธิ์

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

๑) ผู้เรียนร้อยละ 72.87 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

หลักสูตรสถานศึกษา ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับดีข้ึน
ไป 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับดีข้ึนไป 

๒) แบบรายงานผลการเรียน      
     รายวชิา 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.4  ผู้เรียนร้อยละ 
75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับดี
ขึ้นไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 70.30 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดีข้ึนไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน     
รายวิชา 

ต่ํากว่าค่า
เป้าหมาย 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.5 ผู้เรียนร้อยละ 
75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 76.00 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ 
ระดับดีข้ึนไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน      
รายวิชา 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.6 ผู้เรียนร้อยละ 
75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะระดับดีขึ้นไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 68.57 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะระดับดีขึ้นไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน   
รายวิชา 

ต่ํากว่าค่า
เป้าหมาย 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.7 ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา
ระดับดีข้ึนไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 93.87 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับดีข้ึนไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน   
รายวิชา 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.8 ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพระดับดีขึ้น
ไป 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘9.2๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพระดับดี
ขึ้นไป 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน    
รายวิชา 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5.9 ผู้เรียนมีผลการ
เรียน 0 , ร , มส. 
ลดลงร้อยละ 1.5 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
เรียน 0 ภาพรวมระดับ
สถานศึกษาลดลง 

๑) ผู้เรียนมีผลการเรียน 0 ร มส. 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.04 
 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการเรียน   

ตํ่ากว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
เรียน  ร  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษาลดลง 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่มีสิทธิ์
สอบ ภาพรวมระดับสถานศึกษา
ลดลง 
 

รายวิชา 

5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๕.1๐. ผู้เรียนร้อยละ 
95 มีผลการประเมิน
กิจกรรมผู้เรียนใน
ระดับ ผ่าน 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙5.25 มีผล
การประเมินกิจกรรมผู้เรียนใน
ระดับ ผ่าน 

๑) สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒) แบบรายงานผลการประเมิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

6. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

6.1. ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีทักษะพ้ืนฐานที่
จําเป็นสําหรับการ
ประกอบอาชีพและมี
ประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่สนใจ มี
คุณธรรมและเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 

1)ผู้เรียนร้อยละ 91.80  มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการ
ประกอบอาชีพและมี
ประสบการณ์ในงานอาชีพที่สนใจ 
มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 
 

1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพประจําปีการศึกษา 
2564 
2)แบบสรุปผลการศึกษาต่อ
ระดับ ม. 3  
 ม.6 ประจําปีการศึกษา  
2564 
 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

6. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

6.2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 75 สามารถ
ประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ 
ความถนัดและความ
สนใจ 

1) ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการ
ประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง 
2)ร้อยละของผู้เรียนที่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
3) แบบสรุปการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ
หลักสูตร 

1)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 100  สามารถประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด
และความสนใจ 
2)นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 100.00 มีคุณลักษณะที่
ดีต่ออาชีพ 
 

1)แบบสรุปผลการศึกษาต่อ
ระดับ 
 ม.3 ประจําปีการศึกษา  
2564 
2)แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพประจําปี
การศึกษา 2564 
 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

6. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

6.3. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 80 ที่มี
ประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและ
สนใจ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ 

1) ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการ
ประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง 
2)ร้อยละของผู้เรียนที่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

1)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 100.00 ประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
2)นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 100.00 มีคุณลักษณะที่
ดีต่ออาชีพ 
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1)แบบสรุปผลการศึกษาต่อ
ระดับ 
 ม.6 ประจําปีการศึกษา  
2564 
2)แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพประจําปี
การศึกษา 2564 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ร้อยละ 82.93 เข้ารับการศึกษา
ต่อ และร้อยละ 17.07 
ประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด 

๑.2คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

     

1.มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1.1.ผู้เรียนร้อยละ 
90 มีคุณลักษณะที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่านขึ้นไป 

1.ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มผีล
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  

1.การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ของสถานศึกษา  
(จากข้อมูลงานทะเบียนวัดผล
โรงเรียน) 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

1.มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1.2 ผู้เรียนร้อยละ 
90 การมีค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินค่านิยม 12 ประการ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษาใน
ระดับผ่านขึ้นไป 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่
พลเมือง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

1) ผู้เรียนร้อยละ 99.08 มีผล
การประเมินค่านิยม 12 ประการ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่
พลเมือง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  

1) แบบสรุปประเมินร้อยละ
ของผู้เรียน การประเมินค่านิยม 
12 ประการ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  ของปีการศึกษา 
2564 
2.การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รายวิชาเพ่ิมเติม
หน้าที่พลเมือง ของสถานศึกษา  
(จากข้อมูลงานทะเบียนวัดผล
โรงเรียน) 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

2. มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

2.1. ผู้เรียนร้อยละ 
95 เข้าร่วมและ
แสดงออกในกิจกรรม
ของท้องถิ่น 

1) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออก
ถึงความภูมิใจในท้องถิ่นต่อไปนี้ 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
-กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมไหว้พระธาตุขุนตาล 
-กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
นมัสการรอยพระบาทในหลวง ร.
9 
-กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 
-กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

ผู้เรียนร้อยละ 97.15 เข้าร่วม
และแสดงออกในกิจกรรมของ
ชุมชนและท้องถิ่นท้องถิ่น 

- รายงานโครงการ 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วม

กิจกรรม 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

2. มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

2.2. ผู้เรียนร้อยละ 
95 มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความ

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ผู้เรียนร้อยละ 96.21 มี
พฤติกรรมแสดงออกถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

- รายงานโครงการ 
-ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
-กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา 
-กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
-กิจกรรมจิตอาสา 
-กิจกรรมไหว้พระธาตุขุนตาล 
-กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
นมัสการรอยพระบาทในหลวง ร.
9 
-กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 
-กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 

ไทย 
 
 

3. ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

3.1. ผู้เรียนร้อยละ 
75 มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการ
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and Difficulties 
Questionnaire : SDQ) ของกรม
สุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้เรียนร้อยละ 69.58 มี
พฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

1) แบบสรุป SDQ 
 

ต่ํากว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

แตกต่างและ
หลากหลาย 

เพ่ือนและด้านความสัมพันธภาพ
ทางสังคม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

 
 
 

 3.2. ผู้เรียนที่มีผล
การประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต
ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนและด้าน
สัมพันธภาพทาง
สังคมท่ีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงลดลงร้อยละ 3 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and Difficulties 
Questionnaire : SDQ) ของกรม
สุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนและด้านความสัมพันธภาพ
ทางสังคม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ของกรม
สุขภาพจิตด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนและด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.94 

 

1) แบบสรุป SDQ 
 

ตํ่ากว่าค่า
เป้าหมาย 

 3.3. ผู้เรียนที่มีผล
การประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต
ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนและด้าน
สัมพันธภาพทาง
สังคมท่ีอยู่ในกลุ่มมี

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and Difficulties 
Questionnaire : SDQ) ของกรม
สุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนและด้านความสัมพันธภาพ
ทางสังคม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ของกรม
สุขภาพจิตด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนและด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมท่ีอยู่ในกลุ่มมีปัญหาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.94 

1) แบบสรุป SDQ 
 

ตํ่ากว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ปัญหาลดลงร้อยละ 
3 

 

๔.  ผู้เรียนร้อยละ 
91 สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

4.1. ผู้เรียนร้อยละ 
88 มีภาวะ
โภชนาการ น้ําหนัก-
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัย 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินภาวะโภชนาการ 
น้ําหนัก-ส่วนสูง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 

ผู้เรียนร้อยละ 89.72 
มีภาวะโภชนาการ น้ําหนัก-
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

แบบรายงานภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียนใน
โรงเรียนส่งสริมสุขภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2564 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๔.  ผู้เรียนร้อยละ 
91 สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

4.2. ผู้เรียนร้อยละ 
85 มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพล
ศึกษา 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 

ผู้เรียนร้อยละ 85.49 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

แบบรายงานการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2564 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๔.  ผู้เรียนร้อยละ 
91 สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

4.3. ผู้เรียนที่มีภาวะ
โภชนาการ น้ําหนัก
ส่วนสูงไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ลดลงร้อยละ 2 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินภาวะโภชนาการ 
น้ําหนัก-ส่วนสูง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

ผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการ 
น้ําหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ลดลงร้อยละ 2.32 

แบบรายงานภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียนใน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2563 
ประจําปีการศึกษา 2564 

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

๔.  ผู้เรียนร้อยละ 
91 สุขภาวะทาง

4.4. นักเรียนที่มี
สมรรถภาพทางกาย

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

แบบรายงานการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ

สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
ที่ใช้ก าหนดเป็น 
ค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพล
ศึกษาลดลงร้อยละ 2 

ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 

ของกรมพลศึกษาลดลงร้อยละ 
2.42 

นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 ประจําปี
การศึกษา  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564   โรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

มฐ.2 กระบวนการ
บริหารฯ 

ดีเลิศ   ดีเลิศ 

2.1 การมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ 1)  แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
     (พ.ศ. 2563-2565) 
2)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
     สถานศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 
     2565 
3)  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 
4)  ข้อมูลสารสนเทศความต้องของชุมชน 
5)  ปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
     ประจําปีการศึกษา 2564 
6)  สรุปรายงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของต้นสังกัด และความต้องการ
ของชุมชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ร่วมกัน
วิเคราะห์บริบทขอโรงเรียนโดยเทคนิค SWOT 
Analysis เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 
2563-2565) ของโรงเรียน โดยมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ
กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ นํามาจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2563-2565 โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของโรงเรียน แล้วนํามาดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

2564 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้มีการ
ประเมินการดําเนินงาน สรุปรายงานกิจกรรม 
โครงการ จํานวน 71 โครงการ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลําดับ 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
และนําข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

ดีเลิศ 1)  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
2)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 
     2565 
3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) สรุปรายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปี 
    การศึกษา 2564 
5) สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปี 
    งบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 

โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัด
โครงสร้างการปริหารที่สอดคล้องกับแนวแนว
ทางการจัดโครงสร้างฯ ของต้นสังกัด ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้นํา
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ สรุปรายงานผล
การจัดการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
และสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2564 มาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 

ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
2.3 ดําเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ดีเลิศ 1) โครงการบริหารจัดการงานวิชาการ 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3) โครงการ/กิจกรรม 
-3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
4) รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
5) รายผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
6) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ (กิจกรรม ค่าย
ภาษาอังกฤษ) 
8) รายงานโครงการ TSQP2 

- มีการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร
สถานศึกษา กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กิจกรรมพิเศษพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในการพัฒนานักเรียน 
 
 

ดีเลิศ 

2.4  ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 ได้รับ
พัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการ
ของครูและ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 1) ทะเบียนสรุปการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2) เกียรติบัตรผ่านการอบรม 
3) ในรายงาน SAR ของแต่ละบุคคล 
4) คําสั่งโรงเรียน 
 
 
 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา ทําให้ครูมี
ความรู้นํามาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 
 
 
 

ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
2.5 จัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

ดีเลิศ 1) โครงการและสรุปผลการดําเนินโครงการด้าน
สภาพแวดล้อมดังนี้ 
 - โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 - โครงการพัฒนางานช่างครุภัณฑ์และลูกจ้าง 
 - โครงการพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   โครงการเฝ้าระวังควบคุมโควิด 
   โครงการพัฒนางานโภชนาการ โรงอาหาร ร้านค้า 
2) แผนการพัฒนาปรับอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
3) ประมวลภาพถ่ายและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
4) กิจกรรมการแบ่งเขตรับผิดชอบของนักเรียน 
5) กิจกรรมรายงานสรุปการพัฒนางานอาคารสถานที่
ของบุคลากร 

อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยพร้อมกับการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมในสถานศึกษา 
วัสดุอุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานแข็งแรง
ปลอดภัย สภาพ แวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบท

ดีเลิศ 1) รายงานการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
2) รายงานการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
3) ข้อมูลสารสนเทศจํานวนนักเรียนและบุคลากร 
4) ข้อมูลสารสนเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
นักเรียน 
5) ข้อมูลสารสนเทศสรุปผลการประเมิน SDQ 

1.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
โดยจัดทําระบบ อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ครูและบุคคลากรใช้ระบบ 
อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการด้านงาน
วิชาการ และงานสํานักงานอย่างทั่วถึง 
2.ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยทุกห้อง

ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา 6) ข้อมูลสารสนเทศการใช้บริการห้องสมุด 

7) ข้อมูลสารสนเทศการใช้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 
 
 
 
 

ศูนย์ต่าง ๆ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระ  
3.มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศจํานวนนักเรียน
และบุคลากรอย่างเป็นปัจจุบัน 
4.มีข้อมูลสารสนเทศในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของนักเรียน โดยมีการรายงานอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านเวปไซค์ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
และ เฟสบุ๊ค งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนขุน
ตาลวิทยาคม อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564   โรงเรียน ขุนตาลวิทยาคม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ   ดีเลิศ 

3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 1) แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกคน อย่างน้อยคนละ 1 
รายวิชา 
2) แผนการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
3) แบบบันทึกการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนขุน
ตาลวิทยาคม 
4) สรุปรายการการจัดกิจกรรม PLC 
5) สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6) รายงานกิจกรรมการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนําไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริงและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

 
 
 
 

 

ดีเลิศ 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 90 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ดีเลิศ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ ครูผู้สอนร้อยละ 100 ใช้ ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน อย่างน้อย
คนละ 1 รายวิชา 
2) ผลงานนักเรียนจากรายวิชาที่ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนอย่างน้อย 1 
ชิ้น 
3) สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5) รายงานสรุปกิจกรรมชุมนุมทุก
ชุมนุมของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
6)รายงานสรุปกิจกรรมของห้องสมุด
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
7) บันทึกรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
8) ทะเบียนสื่อ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม 

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกของครูผู้สอนทุกคน อย่าง
น้อยคนละ 1 รายวิชา 
2) บันทึกการนิเทศการการจัดการ
เรียนการสอนของครูประจําวิชา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
3) การนําเสนอผลงานนักเรียนจากการ
เรียนโดยครูที่จัดกจิกรรมการเรียนรู้
โดยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ของครูผู้สอนทุกคนอย่างน้อย 1 ชิ้น 
4) สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5) ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบ
การศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักท่ี
จะเรียนรู้และเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดีเลิศ 

3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
2) โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นเรียน
ทุกรายวิชาของโรงเรียนขุนตาล
วิทยาคม 

 ครูผู้สอนร้อยละ 100 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
3) งานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน
อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
4) ผลงานนักเรียนจากการเรียนการ
สอนของครูทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้น 
5) สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6) รายงานสรุปกิจกรรมชุมนุมทุก
ชุมนุมของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
7) รายงานสรุปกิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
8)รายงานสรุปกิจกรรมบันทึกรักการ
อ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 1) บันทึกกิจกรรม PLC จํานวน 6 
ระดับชั้น 
2) บันทึกการเผยแพร่ผลงานของครูทุก
คนของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมอย่าง
น้อยคนละ 1 ผลงาน 
3) เอกสารรายงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ครูผู้สอนร้อยละ 100มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและ

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

การด าเนินงาน 
4) ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม PLC 
5) สรุปรายงานการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ต่างๆของครูทุกคนของโรงเรียน
ขุนตาลวิทยาคม 
6) ผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของครูทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 
7) สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8) รายงานสรุปกิจกรรมชุมนุมทุก
ชุมนุมของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
9) รายงานสรุปกิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
10)รายงานสรุปกิจกรรมบันทึกรักการ
อ่าน 

การจัดการ 
เรียนรู้ 

 




