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ค าน า 
 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเพ่ือน าเสนอ
รายงานผลการจัดการการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการรับการประ เมินคุณภาพ
ภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยใช้
ข้อมูลจาการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖4 เสนอต่อ
เขตพ้ืนที่และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปี
ต่อไปและเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่ และเป็นฐานข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 
 

                 ( นายวสินุ ปานมาศ ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารชน 

 
ดังนั้นโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 

ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

( นายค านึง บุญทอง ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                               หน้า 
ค าน า                                                                                                  ก 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                  ข 
สารบัญ                                                                                                         ค 
 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร          ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                        ๖ 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                ๖ 
ข้อมูลครูและบุคลากร                                                                ๘ 
ข้อมูลนักเรียน                                                                               ๙ 
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                    ๑๑ 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน                                                          ๑๗ 
สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา                                 ๒๑ 
รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564                   ๒๓         
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2565       ๒๔ 

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    ๒๖ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                       ๒๖ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๕  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                           ๓๒ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                          ๔๔ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนกาจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นส าคัญ                         ๔๖ 

ส่วนที่ ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ                           ๕๑ 
จุดเด่น                                                                                             ๕๑ 
จุดควรพัฒนา                                                                                     ๕๓ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต                                                                  ๕๓ 
ความต้องการการช่วยเหลือ                                                                    ๕๔ 

ภาคผนวก 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐาน               ๕๕ 
การศึกษาของสถานศึกษา  
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โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  ปีการศึกษา 256๔ 

 
ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพดี 
๒. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีวิสัยทัศน์ที่ก าหนดจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน “มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล” โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนครอบคลุม 2 ด้าน ความเป็นคนเก่ง-คนดี ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะ พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ภาพ
ความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือน ามาวางแผน
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณและทักษะอาชีพ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี
ความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม        
ที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ด าเนินการวิ เคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
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ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของครู และสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  โดยประเมินภาพความส าเร็จ ดังนี้ โรงเรียน ก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ
ภายในในระดับต่าง ๆ น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและกลุ่มเรียน
ร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามวิชาเอก ความรู้ความสามารถตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน  และการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน จัดหาพัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่ง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม อีกทั้ง
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ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ 
ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้
สามารถสรุปองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนรักการ
เรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอนใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย 
พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
(PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 
๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
 ๓.๑ จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้รับการฝึก และส่งเสริมให้มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความประหยัด มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละเพ่ือส่วนรวม
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม รู้จักใช้กระบวนการกลุ่ม รักการท างาน มีภาวะผู้น าผู้ตามที่ดี   กล้า
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพ่ือน จิตใจร่าเริง
แจ่มใสเข้ากับเพื่อนได้ดี  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน มี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนของผู้ส่วนได้ส่วน
เสีย โดยสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีการพัฒนาการด้านผู้เรียนรอบด้าน
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อย่างเป็นรูปธรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ
ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและให้ก าลังใจนักเรียนทั้งนักเรียนในที่ปรึกษาชั้นเรียนและครูประจ า
รายวิชาเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครู รักการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข การตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยร่วมกันวางแผนและลงมือช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือนนักเรียน จนบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน ทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  โรงเรียนควรส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ควรมี
กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ และเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการ
เรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learningรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ควรพัฒนางานในชั้นเรียน และ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนยังไม่เป็นที่แพร่หลายจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน   
  

๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดไตร่ตรอง ในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจ
และบูรณนาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม แก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาห้องเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง 
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๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างคุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด 

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ  

4) พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาครูให้มีการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียนให้เพ่ิมขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์สิ่งที่เรียนมาใช้ในการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตป 
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ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์   
ที่อยู่ : เลขที่ – ถนนเขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่   
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  
โทรศัพท์ : ๐๗๕-702363  
โทรสาร : ๐๗๕-702363  
E-mail : sinpun2018@gmail.com 
Website : www.sinpun.ac.th 
เนื้อท่ี : 43 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา  
เปิดสอน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

เขตบริการ 
 มีเขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล คือ ต าบลสินปุน และต าบลโคกหาร 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  เริ่มเปิดท าการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2533 โดยเป็นสาขาของ

โรงเรียนพนมเบญจา  เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียน
ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงอ าเภอเขาพนม หรืออ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากพ้ืนที่ของโรงเรียนตั้งอยู่ในรอยต่อ 3 จังหวัด คือ กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุ
ราษฎร์ธานีการเดินทางจะสะดวกกว่าการไปเรียนที่พนมเบญจา อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีแรกท่ีเปิด
ท าการสอนมีนักเรียนจ านวน 48 คน ครูผู้สอนคือครูจากโรงเรียนพนมเบญจา โดยใช้อาคารโรงอาหารของ
โรงเรียนบ้านควนกลาง ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ขึ้น เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลสินปุน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 80240                            
ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสินปุน ร.12 โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พ้ืนที่เป็นเวลา 30 ปี                       
ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และได้ด าเนินการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

mailto:sinpun2018@gmail.com
http://www.sinpun.ac/


                                                    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
๗ 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของโรงเรียน  
  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

วิสัยทัศน์  
  “โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยสู่สากล” 

พันธกิจ  
             1.  พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้ มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะ  
    ชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
4. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเก่ียวสิ่งเสพติด   
    และอบายมุข 

  6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ 
  สินปุนร่มรื่น ผู้คนน่ารัก 

เอกลักษณ์ 
  ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
 
๒.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวม 

ปีการศึกษา 256๔ 2 2๑ 2 ๑ 3 ๒๙ 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปวช/ปวส อ่ืนๆ (ระบุ) รวม 

ปีการศึกษา 256๔ 19 ๘ - 2 ๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

65%

7%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุด
ของบุคลากรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี
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3) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 

2. คณิตศาสตร์ 3 19.33 

3. วิทยาศาสตร์ 5 20.83 

4. ภาษาไทย ๓ 20.67 

5. ภาษาต่างประเทศ ๓ 22.00 

6. สังคมศึกษา 4 21.00 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 20.00 

8. พลศึกษา - - 

9. ศิลปะ 2 16.50 

10. แนะแนว 1 19.00 

รวม ๒๙ 19.92 

 
๒.๓ ข้อมูลนักเรียน 

๑) จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖4  รวม 418 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 2 2 2 ๓ 2 2 13 

เพศ 
ชาย 44 37 37 51 27 22 218 
หญิง 30 21 36 45 26 42 200 

รวม 74 58 73 96 53 64 418 
เฉลี่ยต่อห้อง 37 29 36.5 32 26.5 32 32.15 
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๒) จ านวนนักเรียนของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ม.๑ 71 60 74 
ม.๒ 77 73 58 

ม.๓ 48 74 73 
ม.๔ 66 56 96 
ม.๕ 59 64 53 
ม.๖ 57 53 64 
รวม 378 380 418 

 
 

 
 
 
 
 

๙๒

๑๐๖

๙๓

๕๗

๘๔

๗๐

๑๐๒
๙๒

๑๐๗

๖๗

๕๕

๘๕

74

58

73

96

53

64

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา 256๒ - 256๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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๒.๔ สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางแสดงจ านวนระดับผลการเรียนนักเรียน แยกตามระดับช้ัน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

ตารางแสดงระดับผลการเรียนของนักเรียน แยกตามระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ได้ระดับผลการเรียน 
รวม �̅� 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ม.1 276 104 108 104 104 77 177 11 124 55 1,140 2.54 
ม.2 212 64 111 66 110 45 148 5 114 10 885 2.27 
ม.3 205 77 125 120 136 75 189 0 20 2 949 2.46 
ม.4 443 125 156 106 97 124 281 22 136 93 1,583 2.28 
ม.5 201 67 93 74 89 61 190 35 38 41 889 2.21 
ม.6 502 89 90 69 80 38 81 2 9 0 960 3.19 
รวม 1,839 526 683 539 616 420 1,066 75 441 201 6,406 2.42 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ได้ระดับผลการเรียน 
รวม �̅� 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ม.1 243 131 142 101 101 39 75 32 80 18 962 2.54 
ม.2 221 124 132 105 65 31 51 20 58 5 812 2.71 
ม.3 265 114 165 108 129 94 107 8 24 8 1,022 2.67 
ม.4 455 164 172 144 154 55 49 26 147 18 1,384 2.68 
ม.5 233 110 137 110 97 47 43 5 44 15 841 2.75 
ม.6 366 119 119 81 101 48 47 2 10 3 896 3.08 
รวม 1,787 765.5 870 651.5 649 315.5 373 93 363 67 5,917 2.74 
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ตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียนของนักเรียน แยกตามระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 1 ปีกรศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0,ร,มส 
ม.1 24.21 9.12 9.47 9.12 9.12 6.75 15.53 16.67 
ม.2 23.95 7.23 12.54 7.46 12.43 5.08 16.72 14.58 
ม.3 21.60 8.11 13.17 12.64 14.33 7.90 19.92 2.32 
ม.4 27.98 7.90 9.85 6.70 6.13 7.83 17.75 15.86 
ม.5 22.61 7.54 10.46 8.32 10.01 6.86 21.37 12.82 
ม.6 52.29 9.27 9.38 7.19 8.33 3.96 8.44 1.15 
รวม 28.77 8.20 10.81 8.57 10.06 6.40 16.62 10.57 
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4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0,ร,มส

ร้อยละของระดับผลการเรียน

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จ าแนกตามระดับชั้น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
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ตารางแสดงร้อยละของระดับผลการเรียนของนักเรียน แยกตามระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0,ร,มส 
ม.1 25.26 13.62 14.76 10.50 10.50 4.05 7.80 13.51 
ม.2 27.22 15.27 16.26 12.93 8.00 3.82 6.28 10.22 
ม.3 25.93 11.15 16.14 10.57 12.62 9.20 10.47 3.91 
ม.4 32.88 11.85 12.43 10.40 11.13 3.97 3.54 13.80 
ม.5 27.71 13.08 16.29 13.08 11.53 5.59 5.11 7.61 
ม.6 40.85 13.28 13.28 9.04 11.27 5.36 5.25 1.67 
รวม 29.98 13.04 14.86 11.09 10.84 5.33 6.41 8.45 
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4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0,ร,มส

ร้อยละของระดับผลการเรียน

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

จ าแนกตามระดับชั้น

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
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1.2 จ านวนนกัเรียนที่ได้รับผลการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไปแยกตามระดับชั้น 
 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป แยกตามระดับช้ัน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับที่ ระดับชั้น 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 61.05 74.64 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63.62 79.68 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 69.86 76.42 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 58.56 78.68 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 58.94 81.69 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 86.46 87.72 

เฉลี่ย 66.42 79.57 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา 2564

จ าแนกตามระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2
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แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ของนักเรียนระดับดีไปขึ้น

ภาคเรียนท่ี 1 - 2  ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับช้ัน

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี๒

2) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 76 0  17 37 22 59 77.63 
ม.2 59 0  6 27 26 53 89.83 
ม.3 73 0 3 38 32 70 95.89 
ม.4 101  0 14 46 41 87 86.13 
ม.5 54 0 4 7 43 50 92.59 
ม.6 64 0 2 7 55 62 96.88 
รวม 427 0 46 162 219 381 89.82 

 
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 74 0 3 43 28 71 95.95 
ม.2 58 0 1 8 49 57 98.28 
ม.3 73 0 0 14 59 73 100.00 
ม.4 90 0 3 33 54 87 96.67 
ม.5 51  0 3 1 47 48 94.12 
ม.6 64  0 0  13 51 64 100.00 
รวม 410 0 10 112 288 400 97.56 
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3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 76  0 2 34 40 74 97.37 
ม.2 59  0 10 0 49 49 83.05 
ม.3 73 0 16 25 32 57 78.08 
ม.4 101  0 2 36 63 99 98.02 
ม.5 54 0 9 0 45 45 83.33 
ม.6 64  0 2 7 55 62 96.88 
รวม 427 0 41 102 284 386 90.40 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 74 0 3 22 49 71 95.95 
ม.2 58 0 1 8 49 57 98.28 
ม.3 73  0  0 13 60 73 100.00 
ม.4 90  0 3 19 68 87 96.67 
ม.5 51  0 3 1 47 48 94.12 
ม.6 64  0  0 14 50 64 100.00 
รวม 410 0 10 77 323 400 97.56 
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ของนักเรียนระดับดีไปขึ้น ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา 2564

จ าแนกตามระดับชั้น

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒
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2.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.97 51.85 52.13 51.19 
คณิตศาสตร์ 18.01 23.61 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 29.44 30.81 31.67 31.45 
ภาษาอังกฤษ 25.84 29.98 30.79 31.11 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2562 – 2564 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ภาษาไทย 46.02 56.72 47.97 
คณิตศาสตร์ 20.94 23.50 18.01 
วิทยาศาสตร์ 28.36 26.26 29.44 
ภาษาอังกฤษ 26.85 27.59 25.84 
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      3) รายงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 
รายงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๒-256๔  
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ าเภอเขาพนม  จังหวัดกระบ่ี 

 
ผลการทดสอบ

ระดับ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 256๒ 256๓ 
ผลต่าง 

ปี63-62
ค่าเฉลี่ย 

256๔ 
ผลต่างปี
63-62
ค่าเฉลี่ย 

2562 2563 256๔ 2562 2563 256๔ 

ภาษาไทย  46.02 56.72 +10.07 47.97 -8.75 55.91 55.18 52.13 55.14 54.29 51.19 

ภาษาอังกฤษ 26.85 27.58 +0.73 25.84 -1.74 32.98 34.14 30.79 33.25 34.38 31.11 

คณิตศาสตร์ 20.94 23.50 +2.56 18.01 -๕.๔๙ 26.98 25.82 24.75 26.73 25.46 24.47 

วิทยาศาสตร ์ 28.36 26.26 -2.1 29.44 +3.18 30.22 30.17 31.67 30.07 29.89 31.45 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

47 74 - 73 - 47 74 73 47 74 73 

  จ านวนนักเรียน
ที่เข้าสอบโดย
เฉลี่ย 

47 32 - 37 - 47 32 37 47 74 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 46.02 26.85 20.94 28.36

ปีการศึกษา 2563 56.72 27.58 23.5 26.26

ปีการศึกษา 2564 47.97 25.84 18.01 29.44
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ระดับโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562-2565

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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๒.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ 
 

ตาราง  สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ ของนักเรียนชั้น ม.1-6 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนที่

เรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(คน) 

ผ่าน(คน) ไม่ผ่าน (คน) 
ร้อยละนักเรียน
ที่การประเมิน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 222 202 20 90.99 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 174 163 11 93.67 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 219 207 12 94.52 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 288 269 19 93.40 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 159 136 23 85.53 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 192 180 3 98.43 

รวม 1,254 1,157 88 92.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ผ่าน(คน) ผ่าน(คน) จ านวนนักเรียนทั้งหมด
ม.๑ 20 202 222

ม.๒ 11 163 174

ม.๓ 12 207 219

ม.๔ 19 269 288

ม.๕ 23 136 159

ม.๖ 3 180 192
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   แยกตามระดับชั้น
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๒.๗ สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ตาราง แสดงแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ 

ระดบัชั้น 
ม. ๑ 

จ านวน 74 คน 
ม. ๒ 

จ านวน 58 คน 
ม. ๓ 

จ านวน ๗3 คน 
ม. ๔ 

จ านวน 96 คน 
ม. ๕ 

จ านวน 53 คน 
ม. ๖ 

จ านวน 64 คน 

นักเรียน  
เข้าร่วม 

ร้อยละ 
นักเรียน  
เข้าร่วม 

ร้อยละ 
นักเรียน  
เข้าร่วม 

ร้อยละ 
นักเรียน  
เข้าร่วม 

ร้อยละ 
นักเรีย
น  
เข้าร่วม 

ร้อยละ 

นักเรีย
น  
เข้า
ร่วม 

ร้อยละ 

๑ 
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

- - ๓๑ 
๔๔.๙

๓ 
๓๖ ๔๘.๖๕ - - - - - - 

๒ 
ศูนย์เพิ่มประสทิธิภาพ
ผลผลิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - ๓๑ 
๔๔.๙

๓ 
๓๖ ๔๘.๖๕ - - - - - - 

๓ อ่างเก็บน้ าบางก าปรัด - - - - ๗๔ ๑๐๐ ๖๐ ๑๐๐ - - - - 

๔ 
วัดมะมว่งเอน 

๔๒ ๖๗.๗๔ ๔๙ 
๗๑.๐

๑ 
๕๐ ๖๗.๕๘ ๔๒ ๗๐.๐๐ ๔๒ ๖๖.๖๖ ๓๐ ๖๕.๒๒ 

๕ 
วัดโพธิ์พัฒนา 

๒๕ ๔๐.๓๒ ๓๐ 
๔๓.๔

๘ 
๓๐ ๔๐.๕๔ ๓๖ ๖๐.๐๐ ๔๐ ๖๓.๔๙ ๓๓ ๗๑.๗๔ 

๖ 
วัดโพธิ์แก้วประสทิธิ ์

๓๒ ๕๑.๖๑ ๓๔ 
๔๖.๓

๘ 
๓๒ ๔๓.๒๔ ๔๒ ๗๐.๐๐ ๔๓ ๖๘.๒๕ ๓๕ ๗๖.๑๑ 

๗ 
วัดควรไทรทอง 

๒๖ ๔๑.๙๔ ๓๐ 
๔๓.๔

๘ 
๓๒ ๔๓.๒๔ ๓๖ ๖๐.๐๐ ๓๘ ๖๐.๓๒ ๒๙ ๖๓.๐๔ 
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ตาราง แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ห้องพิเศษ/ห้องปฏิบัติการ ร้อยละของการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1 คอมพิวเตอร์  100 
2 สนามกีฬา 98.00 
3 พระพุทธศาสนา 85.00 
4 สมุด 82.00 
5 ดนตรี-นาฏศิลป์ 100 
6 เกษตร 67.00 
7 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100 
8 แนะแนว 100 
9 ต าหนักทวด 88.00 

10 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 71.00 
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60
65
70
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80
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95
100
105

ม.1/1 ม.1/2 ม.2/1 ม.2/2 ม.3/1 ม.3/2 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/2

แผนภาพสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2565

2.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2565 
ตาราง  สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ทั้ง 5 ด้าน ของนักเรียนชั้น ม.1-6 ผ่านเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 ทุกห้องเรียน เกณฑ์การสรุปคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 95.48 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน

(คน) 
ระดับคุณภาพ ร้อยละผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
ม.1/1 36 26 8 2 0 94.44 
ม.1/2 36 20 14 2 0 94.44 
ม.2/1 28 20 7 1 0 96.43 
ม.2/2 31 17 12 2 0 93.55 
ม.3/1 39 28 11 0 0 100.00 
ม.3/2 34 15 15 4 0 88.24 
ม.4/1 34 29 5 0 0 100.00 
ม.4/2 33 21 10 2 0 93.94 
ม.4/3 32 17 12 3 0 90.63 
ม.5/1 25 20 5 0 0 100.00 
ม.5/2 28 20 6 2 0 92.86 
ม.6/1 33 31 2 0 0 100.00 
ม.6/2 31 20 10 1 0 96.77 
รวม 420 284 117 19 0 95.48 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ของสถานศึกษา ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
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85%

2%1%
8%

4%

รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

โรงเรียนกาญจนาราชวิทยาลัยกระบี่

ระดับสายอาชีพ

ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ

ไม่จบหลักสูตร

2.๙  รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564  
   ตาราง  แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  73  คน  นร.ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ร้อยละ 95.89 
    ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 เกณฑ์การสรุปคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 97.08  
 

ชั้น/รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   73 100.00  
1.1 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ ์ 62 84.93  
1.2 โรงเรียนกาญจนาราชวิทยาลัยกระบี่ 1 1.37  
1.3 ระดับสายอาชีพ 1 1.37  
1.4 ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 6 8.22  
1.5 ไม่จบหลักสูตร 3 4.11  
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       ตาราง  แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6  ที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  64  คน  นร.ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ร้อยละ 98.44 
 

ชั้น/รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   64 100.00  
1.1 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 35 54.69  
1.2 สถาบันการศึกษาอ่ืนมหาวิทยาลัยของรัฐ 17 26.56  
1.3 ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 11 17.19  
1.4 ไม่จบหลักสูตร 1 1.56  

 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

55%

26%

17%

2%

รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สถาบันการศึกษาอ่ืนมหาวิทยาลัยของรัฐ

ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ

ไม่จบหลักสูตร
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 ส่วนที ่๓  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ  

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

ดี  
(ระดับ 3)  

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี  
(ระดับ 3) 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  

ดี  
(ระดับ 3)  

 ตาราง แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน  

มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

 1.1   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  76.00 76.14 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
            อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  80.00 73.89 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

      1.2 นักเรียนผา่นการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
    ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดี  85.00 88.10 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน     
            ได้ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  85.00 96.00 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  
            ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  65.00 69.97 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดบัดีขึน้ไป 
            ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  65.00 52.72 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

       1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาตา่งประเทศ 
    ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  - - - 
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dd 
 

มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิราย 
 แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกป้ัญหา  85.00 90.65 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี  85.00 95.11 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนว  
   ทางการประเมิน PISA ในระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์ของ  
    สถานศึกษา  

- - -  

        2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน     
   ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี  85.00 86.19 สูงกว่าเป้าหมาย  

  3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม  77.50 83.77 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม    
   ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  85.00 90.63 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  
              สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน  
              และอุปสรรคของการท างานได้  

85.00 88.10 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม  70.00 78.17 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวตักรรมไปใช้  
              และมีการเผยแพร่  70.00 78.17 สูงกว่าเป้าหมาย  

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  80.00 91.59 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต  
              และสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้ 
              จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป 
              ตามเกณฑ์ของสถานศกึษา  

80.00 90.95 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 
              ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดี  80.00 91.19 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อยา่งมี 
              ประสิทธิภาพระดับดีขึน้ไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  80.00 92.62 สูงกว่าเป้าหมาย  

  5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  70.63 79.81 สูงกว่าเป้าหมาย  

        5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
              ระดับ 2 ขึ้นไป  80.00 73.98 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
              ระดับ 2 ขึ้นไป  65.00 52.47 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
   และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป  83.00 81.42 ไม่บรรลเุป้าหมาย  
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
        5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ  
              ระดับ 2 ขึ้นไป  88.00 83.77 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  
              ระดับ 2 ขึ้นไป  

85.00 90.71 สูงกว่าเป้าหมาย  

        5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา  
             และพลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป  90.00 91.46 สูงกว่าเป้าหมาย  

        5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
   ระดับ 2 ขึ้นไป  90.00 89.97 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป  65.00 69.97 สูงกว่าเป้าหมาย  

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  83.75 85.50 สูงกว่าเป้าหมาย  
        6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

80.00 
84.87 สูงกว่าเป้าหมาย  

        6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ 
              ประกอบอาชีพระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  85.00 79.76 สูงกว่าเป้าหมาย  

         6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษา  
              ต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศกึษา 85.00 96.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

        6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมใน  
              การท างาน และประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
              การประเมินของสถานศึกษา     

85.00 96.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 78.81 84.58 สูงกว่าเป้าหมาย  

  1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  88.33 96.02 สูงกว่าเป้าหมาย 
        1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน 
              ระดับด ี 

90.00 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย  

        1.2 นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
              ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   85.00 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย  

        1.3 นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอยา่งได้ 90.00 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย  
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   81.20 95.13 สูงกว่าเป้าหมาย  
        2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญและท้องถิ่น  
              อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  

80.00 91.50 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
              ของชาติ ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   80.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
        2.3 นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
             พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระดับดี ตามเกณฑ ์
              ของสถานศึกษา  

82.00 84.15 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน    
   ความเป็นไทย ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  82.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี  
   วัฒนธรรมและในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   82.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  

  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  85.00 94.90 สูงกว่าเป้าหมาย  
        3.1 นักเรียนอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุขบนความแตกตา่ง 
              ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ในระดับดี   
              ตามเกณฑ์ ของสถานศกึษา  

85.00 98.81 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.2 นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีตอ่บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง  
              และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
             มีคุณธรรม จรยิธรรมในระดับดี ตามเกณฑ ์
              ของสถานศึกษา  

85.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม  79.57 89.38 สูงกว่าเป้าหมาย  
        4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางรา่งกาย    
   เจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง 
              สาธารณสุขในระดับผา่น  

82.00 84.18 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
              ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง  
              เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน  

82.00 84.12 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.3 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรยีบร้อย 
              เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
              10 ประการ ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

82.00 94.76 สูงกว่าเป้าหมาย  

   4.4 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ 
               วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดี ตามเกณฑ ์
               ของสถานศึกษา  

82.00 98.00 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
              รูปแบบใหม่ ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  82.00 95.00 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.6 นักเรียนมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกในการด าเนินชีวิตทีเ่ป็นมิตร 
              กับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
              ของสถานศึกษา  

82.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
        4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 
              ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม  65.00 69.58 สูงกว่าเป้าหมาย  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2  83.53 93.85 สูงกว่าเป้าหมาย  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 81.06 89.22 สูงกว่าเป้าหมาย  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
        2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
              สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิดจ้ริง  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ทีส่่งผลตอ่ 
              การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศกึษา  
              ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ไว้  

ด ี ด ี ด ี

        2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่าง 
              รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        2.4 มีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ด ี ด ี ด ี
        2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อ 
              ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
              จัดการและการจัดการเรียนรู้  ด ี ด ี ด ี

สรุปผลการประเมิน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ดี ดี ดี 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงและสามารถน าไป 
        ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  80.00 83.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1) ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้จัดการเรยีนรู้เนน้กระบวนการคดิ 
              และใหผู้้เรียนฝึกปฏิบตัิจริง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัช้ีวัด 
              ของหลกัสตูรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวติ ได้  

80.00 83.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

           2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ แบบ Active Learning  80.00 83.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  83.33 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
           1) ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
            2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                ในการจัดการเรียนรู ้มี application  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

            3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
                และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการ 

                จัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนฝึกปฏบิัติจริง  
80.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน  
  

เป้าหมาย  ผลการ
ประเมิน 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก  85.00 95.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
          1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏสิัมพันธ์  
              เชิงบวก ส่งผลให้นักเรยีนรักการเรียนรู้  85.00 95.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา 
        ผู้เรียน  85.00 89.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1) ครู มีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
                และให้ข้อมูลย้อนกลบั น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ 
                เป้าหมายของการเรยีนรู้  85.00 91.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
        และปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1) ครู และ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
                ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  83.66 88.68 สูงกว่าเป้าหมาย 

 สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา  82.42 88.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

  
  จากตาราง แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ 
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินร้อยละ 88.95 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ ก าหนดไว้ร้อยละ 82.42 มีคุณภาพอยู่ ในระดับดี รายละเอียดดังข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นรายมาตรฐาน 
ต่อไปนี้  
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. วิธีการ 
 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เต็ม
ศักยภาพของนักเรียน ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ทบทวนผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและก าหนดเป้าหมายวิธีการเพ่ือพัฒนานักเรียน โดยครูจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการ กิจกรรม
พัฒนานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการคัดกรอง
นักเรียนก่อนเรียน ในการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ในด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ และจัดให้มีกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน มีการวิเคราะห์นักเรียน โดยแยกกลุ่มเก่ง ปานกลาง 
ปรับปรุง  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียนแยกนักเรียน
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริม แก้ปัญหาและส่งต่ออย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียนเพื่อเพ่ิมทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ เปิดเปิดแผนการเรียนเป็น 3 
กลุ่มได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษไทย-สังคม และแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษขสังคม เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดและเชื่อมโยงไปสู่
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ทางโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการ พูดและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนสอนโดยครู
เจ้าของภาษา ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลทุกรายวิชา เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 
4 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปกติ กลุ่มเน้นการพัฒนา กลุ่มพิเศษ และออกแบบท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน มีการวัดผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
๕ ด้าน และประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยงข้องกับการจัดการเรียนรู้และวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ เช่นกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา กิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันท าบุญประจ าปีของโรงเรียน กิจกรรมที่ส่งการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น 
กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอข้อมูลได้ด้วยตนเอง จัดหลักสูตรให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในรายวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งโรงเรียน  

โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของ
นักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
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แกนกลาง มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดการเรียนรู้ที่เน้นความความแตกต่างระหว่างบุคคล จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา และ
ก าหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ท าบันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ครูร่วมกันวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ก าหนดค่าเป้าหมายและแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ และจ านวนข้อสอบในแต่ละ
รายวิชา (Test Blueprint) ของปีปัจจุบัน และรวบรวมข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบและคุ้นเคยกับข้อสอบโดย จัดคาบส่งเสริมการเตรียมความพร้อม 5 รายวิชา 
ครูผู้สอนน าข้อสอบ O-NET มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและน ามาใช้เป็นแบบทดสอบในการสอบ
วัดผลกลางภาคและปลายภาค จัดท าข้อสอบและทดสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียน เชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักเรียน พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการ
สอนให้ตรงตามศักยภาพของนักเรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือ ในปีการศึกษาที่

ผ่านมานับถือศาสนาพุทธ 100 %  ได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ ในคาบคุณธรรม จริยธรรม (คาบท่ี ๗ ของวัน
ศุกร์) จัดสอบธรรมศึกษา  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างได้   
  โรงเรียนด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการ
ยอมรับในความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี การยอมรับในความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง การท ากิจกรรมและการพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม โดยให้นักเรียนได้
ฝึกการท างานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก ยอมรับความคิดต่าง  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมทางร่างกายและสุขภาพจิต ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้น าความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้แก่ การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ทั้งในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก  
 โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา  โดยผ่านการท ากิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก 
เช่นกิจกรรมสินปุนน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนรับผิดชอบดูรักษาความสะอาด
เขตพ้ืนที่ภายในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสามัคคีมีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและตระหนักใน
หน้าที่เรื่องการรักษาความสะอาด 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
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โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณา คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  

โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อ
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง          
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)            
มีพัฒนาการสูงขึ้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมของโรงเรียนผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้น ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบ
ของสังคม มารยาทดี มีวินัย มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ใฝ่
เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ 
ทั้งนี ้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ตาราง  แสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  76.00 76.14 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
            อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  80.00 73.89 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

      1.2 นักเรียนผา่นการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
      ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดี  85.00 88.10 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน     
            ได้ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  85.00 96.00 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ  
            ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  65.00 69.97 สูงกว่าเป้าหมาย  

      1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดบัดีขึน้ไป 
            ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  65.00 52.72 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาตา่งประเทศ 
     ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  - - - 
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิราย 
 แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และแกป้ัญหา  85.00 90.65 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี  85.00 95.11 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนว  
   ทางการประเมิน PISA ในระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์ของ  
    สถานศึกษา  

- - -  

        2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน     
   ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี  85.00 86.19 สูงกว่าเป้าหมาย  

  3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม  77.50 83.77 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม    
   ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  85.00 90.63 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  
              สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน  
              และอุปสรรคของการท างานได้  

85.00 88.10 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม  70.00 78.17 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวตักรรมไปใช้  
              และมีการเผยแพร่  70.00 78.17 สูงกว่าเป้าหมาย  

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  80.00 91.59 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต  
              และสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีไ่ด้ 
              จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป 
              ตามเกณฑ์ของสถานศกึษา  

80.00 90.95 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 
              ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับดี  80.00 91.19 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อยา่งมี 
              ประสิทธิภาพระดับดีขึน้ไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  80.00 92.62 สูงกว่าเป้าหมาย  

  5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  70.63 79.81 สูงกว่าเป้าหมาย  

        5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
              ระดับ 2 ขึ้นไป  80.00 73.98 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
              ระดับ 2 ขึ้นไป  65.00 52.47 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
   และเทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป  83.00 81.42 ไม่บรรลเุป้าหมาย  
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มาตรฐาน  
ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
  เป้าหมาย  ผลการ

ประเมิน 
        5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ  
              ระดับ 2 ขึ้นไป  88.00 83.77 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  
              ระดับ 2 ขึ้นไป  

85.00 90.71 สูงกว่าเป้าหมาย  

        5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา  
             และพลศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป  90.00 91.46 สูงกว่าเป้าหมาย  

        5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
   ระดับ 2 ขึ้นไป  90.00 89.97 ไม่บรรลเุป้าหมาย  

        5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
             (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2 ขึ้นไป  65.00 69.97 สูงกว่าเป้าหมาย  

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  83.75 85.50 สูงกว่าเป้าหมาย  
        6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

80.00 
84.87 สูงกว่าเป้าหมาย  

        6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ 
              ประกอบอาชีพระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  85.00 79.76 สูงกว่าเป้าหมาย  

        6.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษา  
              ต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศกึษา 85.00 96.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

        6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมใน  
              การท างาน และประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ ์
              การประเมินของสถานศึกษา     

85.00 96.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 78.81 84.58 สูงกว่าเป้าหมาย  

 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  88.33 96.02 สูงกว่าเป้าหมาย 
        1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน 
              ระดับด ี 

90.00 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย  

        1.2 นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
              ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   85.00 93.41 สูงกว่าเป้าหมาย  

        1.3 นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอยา่งได้ 90.00 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย  
   2. ยความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไท    81.20 95.13 สูงกว่าเป้าหมาย  
        2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญและท้องถิ่น  
              อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  

80.00 91.50 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
              ของชาติ ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   80.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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        2.3 นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
             พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระดับดี ตามเกณฑ ์
              ของสถานศึกษา  

82.00 84.15 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน    
   ความเป็นไทย ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  82.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  

        2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี  
   วัฒนธรรมและในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   

82.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  

  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  85.00 94.90 สูงกว่าเป้าหมาย  
        3.1 นักเรียนอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุขบนความแตกตา่ง 
              ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ในระดับดี   
              ตามเกณฑ์ ของสถานศกึษา  

85.00 98.81 สูงกว่าเป้าหมาย  

        3.2 นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีตอ่บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง  
              และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
             มีคุณธรรม จรยิธรรมในระดับดี ตามเกณฑ ์
              ของสถานศึกษา  

85.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม  79.57 89.38 สูงกว่าเป้าหมาย  
        4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางรา่งกาย    
   เจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง 
              สาธารณสุขในระดับผา่น  

82.00 84.18 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
              ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง  
              เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน  

82.00 84.12 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.3 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรยีบร้อย 
              เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
              10 ประการ ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  

82.00 94.76 สูงกว่าเป้าหมาย  

   4.4 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ 
               วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดี ตามเกณฑ ์
               ของสถานศึกษา  

82.00 98.00 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
              รูปแบบใหม่ ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  82.00 95.00 สูงกว่าเป้าหมาย  

        4.6 นักเรียนมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกในการด าเนินชีวิตทีเ่ป็นมิตร 
              กับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
              ของสถานศึกษา  
 
 

82.00 100 สูงกว่าเป้าหมาย  
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        4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน 
              ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม  65.00 69.58 สูงกว่าเป้าหมาย  

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2  83.54 93.85 สูงกว่าเป้าหมาย  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 81.26 89.22 สูงกว่าเป้าหมาย  

 
จากตาราง แสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น

พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณา โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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๔๒ 

ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระระดับ 2 ขึ้นไป  
         ปีการศึกษา 256๔ เทียบกับค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ค่าเป้าหมาย 

๑. ภาษาไทย 73.89 80 
๒. คณิตศาสตร์ 52.72 65 
๓. วิทยาศาสตร์ 81.42 83 
๔. สังคมศึกษา 83.77 88 
๕. สุขศึกษาและพละศึกษา 81.42 83 
๖. ศิลปะ 81.42 83 
๗. การงานอาชีพ 81.42 83 
๘. ภาษาต่างประเทศ 69.97 65 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระระดับ 2 ขึ้นไป 
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๔๓ 

 
 
๓. จุดเด่น 
 1) นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และเทคโนโลยี มีจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม  มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
 2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนรอบด้าน จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง  ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรวม 
 3) นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงาน และเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covid-19 
 4) นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติงานโครงงานลุล่วงไปด้วยดี สามารถ
น าเสนองานในรูปแบบโครงงาน   
 5) ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว มีความสามารถในการให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางให้กับนักเรียน รวมถึงดูแล
นักเรียนเป็นอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนที่อยู่ในการดูแลร้อยละ 100 เพื่อรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามความต้องการ 

6) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน  
7) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ช่วยขัดเกลาอารมณ์และจิตใจของนักเรียนให้อ่อนโยน สุภาพ เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น นักเรียนมีจิตอาสา 
ช่วยเหลืองานโรงเรียน งานชุมชนทุกครั้งท่ีมีโอกาสจนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนา คือ พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา จัด กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมี
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ตั้งแต่ระดบั 2 ขึ้นไป
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๔๔ 

ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้            
การสื่อสาร การ ท างานอย่างสร้างสรรค์ ควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ท่ีดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายในทุกโอกาสการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. วิธีการ 
 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน เป็นเครื่องในการบริหาร
จัดการคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA มีการบริหารที่เป็นระบบ เน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ มีการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติ ที่เอ้ือและ
สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากร มี
การก าหนดบทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิตรง
กับวิชาสอน มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละ และความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มี ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ส่งผลการบริหารกิจการของโรงเรียน
เกิดการคล่องตัว ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา  
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูป  ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
แนวปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ยึดหลักธรรมมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ4 ปี มีแผนปฏิบัติการประจ าปี มี
การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีโครงการ/กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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๔๕ 

ตาราง  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
        2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
              สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิดจ้ริง  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ทีส่่งผลตอ่ 
              การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศกึษา  
              ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ไว้  

ด ี ด ี ด ี

        2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่าง 
              รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        2.4 มีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ด ี ด ี ด ี
        2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อ 
              ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
              จัดการและการจัดการเรียนรู้  ด ี ด ี ด ี

สรุปผลการประเมิน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ดี ดี ดี 

 
จากตาราง แสดงเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

พบว่า ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามเป้าหมาย            
ทุกประเด็นการพิจารณา โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เทคนิคการนิเทศภายใน ในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่มงาน ฝ่าย ระดับ
ห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตรงตามความ
ต้องการให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
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ที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ก าหนดบทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา มีนโยบายการบริหารที่ท าให้การท างานเกิดการคล่องตัว ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจัดการศึกษา โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตพ้ืนที่บริการ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  
๔. จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาให้มีนวัตถกรรมการบริหารจัดสถาศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นรูปธรรม 
เพ่ือสนับสนุนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  และการสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชชีพ เช่น การมีวิทยฐานะ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งผลต่อ
ผู้เรียนโดยตรง ตามศักภาพผู้เรียน และควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. วิธีการ 

 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบของหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง และได้จัดท าวิชา
เพ่ิมเติม เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนและบริบทของท้องถิ่น มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
ทุกปีการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เป็นไปตามบริบทของชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning เพ่ือมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้น
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานในเกือบทุกกลุ่มสาระวิชา โครงงานโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด  
การจัดการเรียนการสอนวิชา IS  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ  ก ากับติดตามให้ครูมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น
ตามศักยภาพของนักเรียน โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งจัดให้มีภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 นิเทศ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครั้งที่ 2 นิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ และความถนัด โดยโรงเรียนจัดให้มีวิชาเลือกเสรี
ที่หลากหลายด้านดนตรี นาฎศิลป์และ ศิลปะ  

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการพัฒนา
สื่อการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน  ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนได้สร้างฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  

ครูทุกคนจัดท าข้อตกลงการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและจัดท าโครงการสอน เพ่ือก าหนดภาระ
งาน/ชิ้นงานในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห้องเรียนของตนเอง สร้าง
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บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนอย่างมีความสุขโดย นักเรียนมีส่วนร่วม เช่นการเลือกหัวหน้าห้อง 
หัวหน้าฝ่าย จัดมุมความรู้ มุมวันส าคัญต่างๆ มุมรักการอ่าน  มุมชื่นชมความดี  มีกิจกรรมโฮมรูม ครูที่
ปรึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% เพ่ือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามระบบคัดกรองนักเรียน
ซึ่งจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการดูแล แก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน โดยการท าวิจัยในชั้นเรียนในแต่ละวิชาที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียน  

ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินนักเรียนอย่างมี
ขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม และสอดคล้องตามตัวชี้วัดโดยใช้เครื่องมือ ทั้งท่ี
เป็นข้อสอบปรนัย อัตนัย และประเมินผลจากชิ้นงาน พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ก าหนด
ในคาบที่ 9 ของวันอังคาร และน าไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
จัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความได้ด้วยตัวเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา แจ้งผลการประเมินใน
ที่ประชุมครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา เพ่ือน ามาเขียนงาน/โครงการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยการนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
และสะท้อนข้อมูลให้กับครูผู้รับการนิเทศ แก้ไขปรับปรุง มี มีการประชุมครูและบุคลากรเพ่ือนิเทศติดตาม
งาน ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูน าผลจาก
กระบวนการ PLC มาพัฒนาผู้เรียน เช่น การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน การแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 - มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีรายวิชาเพ่ิมเติม มีกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การ
เรียนการสอนผ่านการท าโครงงาน และ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- ครูใช้สื่อและสื่อเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน มี
ข้อตกลงการเรียนรู้และมีโครงการสอนในแต่ละรายวิชา 

- ห้องเรียนมีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้  
- นักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่โรงเรียนก าหนดและนักเรียนที่มีความ

ประพฤติดีได้รับเกียรติบัตร ได้รับการยกย่อง ชื่นชม 
- นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน 
- ครูมีเอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียน มีการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียน  
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- ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม 2 ครั้ง/ภาคเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC เพ่ือ
พัฒนานักเรียน น าผลจากกระบวนการ PLC มาพัฒนานักเรียน  
ตาราง  แสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
          ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงและสามารถน าไป 
        ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  80.00 83.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1) ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้จัดการเรยีนรู้เนน้กระบวนการคดิ 
              และใหผู้้เรียนฝึกปฏิบตัิจริง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตวัช้ีวัด 
             ของหลกัสตูรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต   ได้  

80.00 83.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

           2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ แบบ Active Learning  80.00 83.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  83.33 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
           1) ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 
            2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                ในการจัดการเรียนรู ้มี application  

85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

            3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
                และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการ 

                จัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนฝึกปฏบิัติจริง  
80.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก  85.00 95.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
          1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏสิัมพันธ์  
              เชิงบวก ส่งผลให้นักเรยีนรักการเรียนรู้  

85.00 95.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันา 
        ผู้เรียน  

85.00 89.56 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1) ครู มีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
                และให้ข้อมูลย้อนกลบั น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ 
                เป้าหมายของการเรยีนรู้  

85.00 91.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
        และปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1) ครู และ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
                ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  85.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  83.66 88.68 สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตาราง แสดงร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 256๔ พบว่า ผลการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณา โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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๓. จุดเด่น 

1) ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผ่านการ
คิด ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการ Active Learning การสอนแบบโครงงาน การทดลอง การสอนแบบบูรณาการ ครูมีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    2) มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งจากบุคลากรภายในโรงเรียนและการนิเทศโดย
ผู้บริหารสหวิทยาเขตเบญจา-ปากาสัยและจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
    3)  มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกิจกรรมกับชุมชน โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
    4)  ครูประเมินนักเรียนจากสภาพจริงตามขั้นตอน มีการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

5) นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบ จากการเรียนในรายวิชาโครงงาน วิชา IS 
กิจกรรมชุมนุม ได้แสดงออกและน าเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
    6) โรงเรียนร่วมปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยหลักการมีส่วนร่วมอย่าง
กัลยาณมิตร ทั้งผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียน โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  น า
ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา 

๔. จุดที่ควรพัฒนา 
1) ครูควรหาวิธีการหรือแนวทางในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน เนื่องจากในบางรายวิชาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัด 
3) แจ้งผลการวิเคราะห์ผู้เรียน ผลการเรียนย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา

ตนเอง 
แผนการพัฒนาคุณภาพ 
1) จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับความต้องการ 
2) จัดโครงการให้ความรู้ครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) มีการอบรม พัฒนาครู เกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4) ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
5) จัดโครงการขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
6) จัดให้ความรู้ครูในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียน

เรียนรวม เพื่อดูแลให้นักเรียนมีพัฒนาการและสามารถเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  
สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และความต้องการการช่วยเหลือ 
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ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น         
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ
ได้ดังนี ้

จุดเด่น 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) มีพัฒนาการสูงขึ้นในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จ านวน ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นและทางโรงเรียนสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนด้วย
การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา  

         ๓) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น 

๔) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์           
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม มารยาทดี มีวินัย 

๕) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ             
ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น

ระบบ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เทคนิคการนิเทศภายใน ในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่มงาน      
ฝ่าย ระดับห้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์    
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการ
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตรง
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ตามความต้องการให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๒) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้
เทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

3) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจ
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ก าหนดบทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีนโยบายการ
บริหาร ที่ท าให้การท างานเกิดการคล่องตัว ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา 
โรงเรียนให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตพ้ืนที่บริการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง  

๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความ

พร้อมทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถ การติดตามการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
ในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้ง
โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ ชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

2) ครูมีความ มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 Active Learning และลงมือปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัด
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และน่าสนใจ สามารถให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน และมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียน ทั้งใน
ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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 1) พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้  
ปัญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียน                 
มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้           
การสื่อสาร การ ท างานอย่างสร้างสรรค์ 

๒) ควรได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายในทุกโอกาสการเรียนรู้  

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหาร
ของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน 

2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ส่งเสริมให้ครู ใช้กระบวนการวิจัยเ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
2) ควรพัฒนาครูให้มีเทคนิค รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3) ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม

สภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันของ
บ้านเมือง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  เทียบเคียง

มาตรฐานสากล เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ แก่ครู บุคลากร และผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น โดยการ

สนับสนุน สร้างเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม กระตุ้น เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ
มอบหมายและการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การ  นิเทศการสอน         
และงานวิจัย  

4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแผนสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. สนับสนุนครูให้เพียงพอครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาขาวิชา โดยเฉพาะครูผู้สอน

คอมพิวเตอร์ และพละศึกษา ที่ขาดแคลนมาเป็นเวลานาน มีผลให้การด าเนินการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 

2. จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ครูในด้านที่จ าเป็นทั้งการจัดการเรียนการสอนและการ            
การท างานในแต่ละฝ่ายงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
 ระดับคุณภาพ ดี ( 3 ) 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับดี  
     1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้อยู่ในระดับดีข้ึนไป  
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
     1.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ 
ของสถานศึกษา  
     1.5 นักเรียนร้อยละ 55 มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา  
     1.6 นักเรียนร้อยละ - มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น อยู่ในระดับ -  
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
     2.1 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี  
     2.2 นักเรียนร้อยละ -  ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
อยู่ในระดับ - ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
     2.3 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
อยู่ในระดับดี  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ  
แนวคิดข้ันตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสถานศึกษา  
     3.3 นักเรียนร้อยละ 60 สามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
     3.4 นักเรียนร้อยละ 60 สามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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     4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์         
การประเมินของสถานศึกษา  
     4.2 นักเรียนร้อยละ 60 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี ในระดับดี  
     4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป  
     5.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป  
     5.3 นักเรียนร้อยละ 83 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 2 
ขึ้นไป  
     5.4 นักเรียนร้อยละ 88 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป  
     5.5 นักเรียนร้อยละ 85 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป  
     5.6 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับ 2 ขึ้นไป  
     5.7 นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับ 2 ขึ้นไป  
     5.8 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับ 2 ขึ้นไป  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพอยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     6.2 นักเรียนร้อยละ 50 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 80 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 80 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบ
อาชีพ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี  
     1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     1.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้อยู่ในระดับด ี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติอยู่ในระดับดี  
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ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับผ่าน  
    4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ อยู่ในระดับผ่าน 
     4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     4.4 นักเรียนร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุข  
ทุกชนิด อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     4.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     4.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดี 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ดี  (3) 
     2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท     
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
          2.1.1 สถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ แผนการศึกษาชาติ 
และความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
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          2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการจนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
          2.1.3 สถานศึกษา มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของทุกมาตรฐานและก าหนดค่า
เป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          2.1.4 สถานศึกษาจัดท าประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการหลากหลาย 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
          2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
          2.2.2 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมคลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหาร 
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
          2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
          2.2.4 สถานศึกษาก าหนดวิธีการด าเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการท างานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
และด าเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้          
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัด 
การของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
          2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ  
          2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
          2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ 
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ  
          2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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          2.2.9 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของ
สถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการด าเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ  
          2.2.10 สถานศึกษามีการก าหนดปฏิทิน และแผนก ากับติดตามการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ  
กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
          2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ 
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการด าเนินงาน  
          2.2.12 สถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ สถานศึกษา 
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน ก าหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ  
และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  
          2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาท่ีแสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม และมีการจัดท ารายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน  
         2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี และน าผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
          2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่
ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน การศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ ที่หลากหลายและเหมาะสม 
          2.2.16 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา อย่างชัดเจน 
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
          2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ อย่างเป็นระบบ 
ตามช่วง เวลาที่ก าหนด และน าข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
          2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 
และวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับน า
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
          2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ 
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ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น
วัฒนธรรมในการท างานปกติของสถานศึกษา  
          2.2.20 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ของหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้  
          2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน
ข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และ
ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก  
     2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
           2.3.1  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  
          2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
     2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
          2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
          2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
     2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
          2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน  
     2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
          2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
          2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
          3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
          3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning อยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
          3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
          3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ในระดับดี  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
           3.2.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้มี Application เพ่ือการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน ของสถานศึกษา 
          3.2.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
          3.2.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
          3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
          3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
          3.4.2 ครูร้อยละ 00 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
          3.5.1 ครูร้อยละ 80  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน ของสถานศึกษา 
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ผู้ประเมินคนที่ 1         ผู้ประเมินคนที่ 2 
                     
                    (นายวิสนุ ปานมาศ)           (นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์) 
               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน                     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ 3         ผู้ประเมินคนที่ 4     
            (นางส าเนียง  ไกรนรา)                 (นายศุภรุจน์  จันทร์แจ่มศรี) 
     ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ                             ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ  
   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๕ 
   (นายสมชัย ลีสุรพงศ์) 
    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     
            ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

    ผู้รับรองข้อมูล 
                                                                   (นายวิสนุ ปานมาศ)  
                                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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