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ก 

ค าน า 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตาม
ตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคมเล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้  (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหาและ
ความต้องการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยจัด
ให้มีการประชุมครู เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในแต่ละมาตรฐาน เพ่ือให้ครูทุกคนได้น าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา  (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี ด้วย
กระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย โดยน ามาตรฐานตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษามาก าหนดตัวชี้วัดในการ
พัฒนา น าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจัดแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป  (3) ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน และมีการจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป    (4) จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการที่เหมาะสม ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา และ  (5) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช เป็นประจ าทุกปี  
 
 ผลการด าเนินงาน 

1. มาตรฐานการศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับ ดี 
ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

อยู่ในระดับดีเลิศ 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดี 1 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ ระดับ
ก าลังพัฒนา 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี
การศึกษา 2564 ซึ่งมาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2561 ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน (ระดับก าลังพัฒนา) 
ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่ถนัดหรือสนใจเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดร่วมสืบสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับดีเลิศ) 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เช่น ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบบริหารงานภายในโรงเรียน เป็นต้น มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับดี) 
ครูทุกคนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการเสริมแรงทางบวก และจัดบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียนต่อไป  

 
2. หลักฐานสนับสนุน :  

2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 

2.2  นักเรียนได้รับโอกาสในการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตาม
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ให้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.3  รายงานโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564  
2.4  ภาพประกอบ 
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3. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
 กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความส านึกในความเป็นชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบในทุกๆด้านอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเลื่อนวิทยฐานะ  

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
จุดเน้นสถานศึกษา : สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม 
ค่านิยมองค์กร (Core  Value) : สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ค าขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
  ตั้งอยู่หมู่ที ่๓ ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๗๕-๔๕๐๕๐๘  
Website www.kuntalay.ac.th  
e-mail   khunthalay@hotmail.com  

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เดิมชื่อ “โรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์)” สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช .) จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗ โดยมี
คุณครูแสง  เดชศรีจันทร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบนที่ดินของคุณตาสง – คุณยายช่วย  อนุจะ  ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2525  คุณครูแสง  เดชศรีจันทร์ พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่/ก านันต าบลขุนทะเล เล็งเห็นว่า
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอลานสกามีเพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ จึงสมควรโอนโรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงได้
ด าเนินการจนประสบและต่อมาได้มีการอนุมัติให้โรงเรียนขุนทะเล (ส่งแสงอุปถัมภ์) เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม’ เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2528   

ปัจจุบันโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีเนื้อที่  29  ไร่  2  งาน  ๕๕.๗  ตารางวา ด าเนินการ
เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ  

     ๑. การศึกษาในระบบ เป็นกลุ่มนักเรียนปกติ ซึ่งจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ 

     ๒. การศึกษานอกระบบ เป็นกลุ่มนักเรียนโครงการ ข.ว. สร้างโอกาส (ข.ว.ส.) เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทั่วทุกเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ออกกลางคันและพลาด
โอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสจบหลักสูตรพร้อมรุ่นและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย
จัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ (ตามโครงการการศึกษาทางเลือกของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552) 
 
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง 

     วิทยฐานะ : ช านาญการพิเศษ  
     วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  

  

http://www.kuntalay.ac.th/
mailto:khunthalay@hotmail.com
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน  

จ าแนกเป็นข้าราชการครู จ านวน 16 คน และ ลูกจ้าง จ านวน  1 คน  
 

 
รูปที่ 1  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
นักเรียนทั้งหมด 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมด รวม 207 คน จ าแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 116 คน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 91 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 69 17 86 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 88 28 116 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 6 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 46 23 69 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 59 32 91 
รวม 147 60 207 
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2564
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นักเรียนระบบปกติ  
จ านวนนักเรียนระบบปกติ รวม 64 คน จ าแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 41 คน และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนนักเรียนระบบปกติ จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 27 14 41 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 11 23 
รวม 39 25 64 

 

นักเรียนโครงการ ข.ว.ส. 
จ านวนนักเรียนโครงการ ข.ว.ส. รวม 143 คน จ าแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 75 คน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 68 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนนักเรียนโครงการ ข.ว.ส. จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 61 14 75 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 61 14 75 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 0 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 41 21 62 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 47 21 68 
รวม 108 35 143 
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รูปที่ 2  แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและรูปแบบการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

1. อาคารเรียน  จ านวน 2 หลัง 
2. อาคารประกอบ 

- อาคารฝึกงาน  จ านวน 1 หลัง 
- ห้องน้ า/ห้องสุขา  จ านวน 2 หลัง 
- โรงอาหาร  จ านวน 1 หลัง 

3. สนามกีฬา  จ านวน 3 สนาม 
4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- ห้องสมุด  จ านวน 1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ห้อง 
- หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 ห้อง 

 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดเล็ก มี 12 หมู่บ้าน มีประชากร
ประมาณ ๑๑,๒๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ บ้านนาตก บ้านลุ่มเตย บ้านนากง บ้านคด
ศอก บ้านศาลาขี้เหล็ก บ้านในมง ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชน คือการท าสวน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ วันสงกรานต์ วันลอย
กระทง วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีให้ทานไฟ ท าบุญตักบาตรวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 
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จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น และ รูปแบบการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 

ระบบปกติ โครงการ ข.ว.ส. รวม
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ประกอบอาชีพ 
การเกษตร นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 50,000 บาทต่อปี 
จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก การคมนาคมสะดวก 
อัตราการเกิดจ านวนประชากรต่ า ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลต าบลขุนทะเล ในการพัฒนา
การศึกษา และที่ตั้งของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง เพ่ือ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้อจ ากัด จ านวนนักเรียนในพ้ืนที่เขตบริการมีปริมาณที่ลดลง และมีโรงเรียนขยาย
โอกาส จ านวน 2 โรงเรียนที่อยู่ห่างไม่เกิน 2 กิโลเมตร ที่ได้เปิดสอนนักเรียนในระดับเดียวกัน และ
จากการที่การคมนาคมที่สะดวกจึงท าให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้สูงส่วนหนึ่งส่งไปศึกษาต่อในเขต
อ าเภอเมือง หรือในโรงเรียนขนาดใหญ่ และงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนน้อย ท าให้การพัฒนาเพ่ือ
การศึกษาไม่ได้ดีเท่าท่ีควร ประกอบกับผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด 
 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)  
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ก าลังพัฒนา 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ 
ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข” และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ (2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมี
รายละเอียดกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านที่ 1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมุ่งพัฒนา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ (2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้
เพ่ิมสูงขึ้นและเป็นไปตามค่าเป้าหมายความส าเร็จประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีการด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้น เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
(ในรูปแบบออนไลน์) และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคนิควิธีการและ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรม Goodbye Bad Thing ในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
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-  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 

-  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบออนไลน์   

-  ความสามารถในการสร้างชิ้นงานผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนแบบออนไลน์ เช่น 
แผนผังความคิด และ แฟ้มสะสมผลงานเพ่ือการศึกษาต่อ (Portfolio) เป็นต้น   

-  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  โดยนักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รับและส่งอีเมลล์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office  และ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือการศึกษาต่อ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบออนไลน์ เช่น การ
ส่งงานผ่านอีเมลล์ และ Google form เป็นต้น   

ด้านที่ 2  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ควบคู่กับด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
-  ค่านิยมที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นผู้มีมรรยาทดี มีน้ าใจ 

ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมโฮมรูมนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น
เป็นผู้ดูแลนักเรียนทุกเช้าก่อนเริ่มการเรียนในแต่ละวัน  

-  การบูรณาการมาตรฐาน “ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย” เข้ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ รวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

-  การส่งเสริมให้ผู้ เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและความ
หลากหลาย รวมถึงการเคารพกฎกติกาตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการประชุมผู้ปกครองในรูปแบบ
ออนไลน์ทั้ง 2 ภาคเรียน รวมถึงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น 

-  สุขภาวะทางร่างกาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นไปตามเกณฑ์
ปกติหรือสมส่วนตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ผ่านกิจกรรม Goodbye Bad Thing และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตสังคมที่ดี ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเริ่มต้นจากการ
ช่วยเหลืองานบ้าน ตลอดจนชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 

 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนขุนทะเล

วิทยาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

    และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เทียบกับเป้าหมาย   
 

 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ร้อยละ เป้าหมาย 
ดีเยี่ยม ด ี รวม 

ภาษาไทย 64 26 29 55 85.94 72 
ภาษาอังกฤษ 64 24 20 44 68.75 84 
ภาษาจีน 64 8 31 39 60.94 90 

คณิตศาสตร ์ 64 20 26 46 71.88 74 
 

 
รูปที่ 3  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เทียบกับเป้าหมาย 
 
จากตารางที่ 4 และ รูปที่ 3  พบว่า  (1) นักเรียนร้อยละ 85.94 มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ในระดับดีข้ึนไป โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 72  (2) นักเรียน
ร้อยละ 68.75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดีขึ้น ไป 
โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 84  (3) นักเรียนร้อยละ 60.94 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 90  และ  (4) นักเรียนร้อย
ละ 71.88 มีความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ในระดับดีข้ึนไป โดยมีค่าเป้าหมายเป็น
ร้อยละ 74  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การคิดค านวณ

ร้อยละของนักเรียนที่ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่ อสาร และการคิดค านวณ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละที่ได้ ค่าเป้าหมาย
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โดยความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย ในระดับดีขึ้นไปมีค่าสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ส่วนความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
และความสามารถในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ในระดับดีขึ้นไปมีค่าต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

นักเรียนร้อยละ 88.74 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสร้างชิ้นงาน สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งสามารถรับและส่ง E-mail มีความสามารถในการใช้
โปรแกรม Microsoft Office  ได้แก่  Microsoft Word,  PowerPoint,  และ Excel มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
 
ตารางที่ 5  แสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เทียบกับเป้าหมาย  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน (คน) 
ร้อยละ 

เป้า 
หมาย 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 รวม 

ภาษาไทย 171 13 31 19 19 32 114 66.67 88 
คณิตศาสตร ์ 163 17 17 18 26 36 114 69.94 64 

ภาษาต่างประเทศ 302 48 15 31 45 41 180 59.60 69 
วิทยาศาสตร์ 383 57 33 59 32 46 227 59.27 70 
สังคมศึกษาฯ 413 120 45 50 40 32 287 69.49 77 
การงานอาชีพฯ 145 37 17 17 18 9 98 67.59 71 
พลศึกษาฯ 230 52 47 31 21 35 186 80.87 95 
ศิลปะ 154 70 13 6 13 2 104 67.53 75 
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รูปที่ 4  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด เทียบกับเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 5 และ รูปที่ 4  พบว่า  (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนร้อยละ 

66.67 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 88  (2) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนร้อยละ 69.94 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป 
โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 64  (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนร้อยละ 
59.60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป  โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 69  (4) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนร้อยละ 59.27 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
2.00 ขึ้นไป โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 70  (5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นักเรียนร้อยละ 69.49 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป โดยมีค่าเป้าหมาย
เป็นร้อยละ 77  (6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นักเรียนร้อยละ 67.59 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป  โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 71  (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและ
สุขศึกษา นักเรียนร้อยละ 80.87 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00 ขึ้นไป โดยมีค่าเป้าหมาย
เป็นร้อยละ 95  และ  (8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนร้อยละ 67.53 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ 3.00 ขึ้นไป  โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 75  

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้ ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ 
พลศึกษาและสุขศึกษา และศิลปะ ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละที่ได้ ค่าเป้าหมาย
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
- ไม่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ O-NET 
- มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบ O-NET จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นนักเรียนใน

โครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 
ตารางที่ 6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

สรุป 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 39.83 35.10 ลดลง 4.73 
คณิตศาสตร ์ 19.27 30.00 เพ่ิมข้ึน 10.73 
วิทยาศาสตร์ 28.34 17.20 ลดลง 11.14 
สังคมศึกษา 32.63 29.75 ลดลง 2.88 
ภาษาอังกฤษ 22.92 10.04 ลดลง 12.88 

เฉลี่ย 28.60 24.42 ลดลง 4.18 
 

 
รูปที่ 5  แสดงคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
จากตารางที่ 6 และ รูปที่ 5  พบว่า  ในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ

ทางวิชาการระดับชาติ (O-Net) ทั้ง 5 วิชา ลดลงจากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 4.18 เมื่อ
พิจารณาแต่ละวิชาพบว่า (1) วิชาภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.10  (2) วิชาคณิตศาสตร์ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.00  (3) วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 17.20  (4) วิชา
สังคมศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.75  และ  (5) วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
10.05   
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ผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ  (O-NET )
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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โดยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (เพ่ิมขึ้น 10.73 
คะแนน) ส่วนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา (ลดลง 4.73,  11.14,  2.88,  และ 12.88  คะแนน ตามล าดับ) 
  

2.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
นักเรียนร้อยละ 88.39 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ 

อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  และเป็นผู้มีมรรยาทดี มีน้ าใจ 
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป โดยพิจารณาจากการไหว้ การแสดงความเคารพบุคคล
ต่าง ๆ ความนอบน้อมถ่อมตน การพูดจาไพเราะ การช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ   

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม 
ด้วยการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตอาสา 
 
ตารางที่ 7  แสดงสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด ผอม ปกต ิ ท้วม อ้วน อ้วนมาก 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2 5 1 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 11 3 2 3 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 4 3 2 1 1 

รวม 41 - 11 คิดเป็นร้อยละ 26.83 
    ค่าเป้าหมาย 27 

 
ตารางที่ 8  แสดงสุขภาวะทางร่างกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด ผอม ปกต ิ ท้วม อ้วน อ้วนมาก 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 1 4 0 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 3 2 1 2 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 2 4 1 0 0 

รวม 23 - 10 คิดเป็นร้อยละ 43.48 
    ค่าเป้าหมาย 52 
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จากตารางที่ 7 และ 8 พบว่า (1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.73 มีค่าดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 27  และ (2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 43.48 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 52 

โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติหรือสมส่วน ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล สรุปความรู้ได้
ด้วยตัวเอง และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนในชั้นเรียน ไปใช้
ประโยชน์ และน าไปต่อยอดเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานอาชีพในอนาคต 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดี  
4. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา เช่น การแสดง
มโนราห์ เป็นต้น 

1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น 
2.  การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย 
ของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา 
3.  การพัฒนานักเรียนกลุ่มที่อ่านและ
เขียนไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
กับช่วงวัย 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีการวางเป้าหมายของระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้มีระดับคุณภาพ ปานกลาง โดยมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-Net) ให้สูงขึ้น : ด าเนินการ  (1) จัดให้มีการซ่อมเสริมในตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ครูผู้สอนได้ก าหนดไว้  (2) วิเคราะห์ตัวชี้วัดใน
ข้อสอบ O-Net เพ่ือน ามาเป็นข้อสอบตัวอย่างส าหรับเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่นักเรียนใน 
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กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนตามตัวชี้วัดของชั่วโมงนั้น ๆ และ  (3) จัด
ชั่วโมงติวให้แก่นักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนโครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทาง
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะในการท าข้อสอบในแต่ละวิชา 

2. การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย เพ่ือให้นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์
ปกติ : ด าเนินการ  (1) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับภาวะอ้วน/ผอม 
โภชนาการ และการออกก าลังกาย  (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกายที่ดีให้แก่
นักเรียน 

3. การพัฒนานักเรียนกลุ่มที่อ่านและเขียนไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน : ด าเนินการ  (1) คัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น   (2) พัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามระดับ
ความสามารถของนักเรียน โดยจัดให้มีแบบฝึกพัฒนาการอ่านและการเขียน กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โดยใช้แบบบันทึกการอ่าน 

 
โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1.  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21  และโครงการพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์    
2.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการ ข.ว. 
สร้างโอกาสทางการศึกษา  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานแนะแนวเพ่ือการศึกษา  และโครงการส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน   
 
หมายเหต 

เนื่องจากตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงตลอดทั้งปี จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือ
โครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  แต่ทั้งนี้ทางโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
ก็ยังเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จึงได้ด าเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมบาง
กิจกรรมให้อยู่รูปแบบออนไลน์ รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมบางกิจกรรมเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีการศึกษาและวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยได้ศึกษาผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 ซึ่งได้แก่ ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ รวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและบริบทของชุมชน 
ศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประชุมระดมความคิดจากคณะครู บุคลากรในสถานศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือร่วมกันทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นระบบในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ซึ่งด าเนินการตามกระบวนการคุณภาพ PDCA 
โดยการวิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบบริหารงาน
ภายในโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีการนิเทศการสอนแบบ
กัลยาณมิตร โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการนิเทศการสอนคณะครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด าเนินการนิเทศการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานวัดผล
ด าเนินการนิเทศการสอนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการ
ประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) การเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) และกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นทุกเช้าก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวัน  

การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ทางโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีแผนการเรียนที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน     
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง อีกท้ังยังมีการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ไขหรือปรับปรุงผลการเรียนที่ยังไม่เกณฑ์ตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
ให้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา  

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ตามโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โดยมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ 
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อบรมที่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือตามความสนใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูมีวิทย-
ฐานะที่สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
เรียน ห้องน้ า โรงอาหาร สนามกีฬา หรือบริเวณสวนป่า ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด สด
ชื่น ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทางโรงเรียนมีการจัดพ้ืนที่ให้บริการส าหรับการล้างมือ เจล
แอลกอฮอล์ รวมถึงการวัดอุณหภูมิ ส าหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน  รวมถึงมีการจัดเวรประจ าวัน เวรวันหยุดราชการ และเวร
ยาม เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งกลางวันและกลางคืน 

การด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ และการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นกิจกรรมและโครงการส่วนใหญ่จึงด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ การ
นิเทศการสอน การประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมโฮมรูม และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เป็นต้น 

 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายของต้นสังกัด และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2562 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและตอบสนอง
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 

ระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่ม
บริหารทั่วไป โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม มีการประเมินผลและตรวจสอบด้วยระบบ
การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในในการบริหารจัดการและการ
ติดตามผลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
มีการรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีไปยังส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช  
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โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ โดยมีหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอทุกปีและเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนรอบด้าน มีแผนการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทีห่ลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนหลักสูตรทวิศึกษา
ซึ่งเป็นหลัก สูตรเรียนร่วมระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการ
เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาได้แก้ไขหรือปรับปรุงผลการเรียนที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามระเบียนการวัดผลประเมินผลให้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโครงการ ข.ว. สร้าง
โอกาสทางการศึกษา 

ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ โดยการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอนหรือหน้าที่ที่ปฏิบัติหรือตาม
ความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและ
ผู้เรียนต่อไป 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ได้รับการดูแลรักษา ให้มีความสะอาด ร่มรื่น 
สดชื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีโรงอาหาร ห้องน้ าห้องส้วม อาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องสมุดที่สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) อย่างเคร่งครัด  

โรงเรียนมีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการต่าง ๆ และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.  โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็น
ระบบ คล่องตัว ชัดเจนและรวดเร็ว สามารถ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงาน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตร
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน  
 

1.  การน าข้อมูลสารสนเทศจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละกิจกรรม มา
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
และได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2.  ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และชุมชน มีความเข้มแข็ง ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี  
3.  ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถทั้ง
การจัดการเรียนการสอนและความสามารถ
ประจ าสายงาน สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีการวางเป้าหมายของระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โดยมีแนวทางคือ (1) ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนยึดค่าเป้าหมายเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
และ (2) ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนน าข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงาน มาปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ   
o โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โครงการสนับสนุนปัจจัยการบริหารสถานศึกษา   โครงการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา  และโครงการ ข.ว. สร้างโอกาสทางการศึกษา   

o โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร  โครงการพัฒนางานวัดผล  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียน  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

o โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ได้แก่ โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  และงาน
สวัสดิการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   

o โครงการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ได้แก่ โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม และโครงการพัฒนาการ
ให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก   

o โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนางานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์   
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสม่ าเสมอทุกปี วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าข้อมูลมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

โรงเรียนและกลุ่มงานบริหารวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
ประกอบกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ พร้อมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการเสริมแรงโดย
เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ด้านการวัดและประเมินผล ทางโรงเรียนและกลุ่มบริหารวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบันและบริบทของผู้เรียน มีการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้คณะครูได้ร่วมกัน
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ

ออนไลน์ทุกระดับชั้น โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และน าความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 

ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน (ออนไลน์) โดยการเสริมแรงทางบวก เน้นการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  มีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีการเลือกใช้ 
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เทคนิคหรือวิธีการสอนร่วมกับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

หลังการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดย
ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมสถานการณ์ในปัจจุบันและผู้เรียน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและแจ้งสะท้อนกลับข้อมูล
ให้นักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองทราบเป็นระยะ เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ก่อนจะตัดสินผลการเรียนรู้  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในรูปแบบออนไลน์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับจาก
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครทูุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง มี
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การจัดบรรยากาศและการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. การเชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีการวางเป้าหมายของระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้มีระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. การเชิญปราชญ์ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเข้ามามีส่วนในการให้ความรู้แก่นักเรียน โดย
การ  บูรณาการเข้ากับวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง 

2. การบูรณาการกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคุณครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ระดับชั้นเดียวกัน เพ่ือหาส่วนที่สามารถน ามาบูรณาการร่วมกันได้  
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โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  โครงการพัฒนางาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  การใช้สื่อ DLIT หรือสื่อออนไลน์จาก สพฐ.  โครงการ
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  และกิจกรรมโฮมรูม 
 
หมายเหตุ 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้ทางโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้  อาทิเช่น  แหล่งการเรียนรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการพานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือทัศนศึกษา ในปีการศึกษา 
2564 ได้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ทางการเรียนรู้ โดยการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เป็นผู้ที่มีมรรยาทดี มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ร่วมสืบ
สานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความถนัดและความสามารถของตนเองผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพ่ือกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างคล่องตัว เกิดความชัดเจน และรวดเร็ว 
สามารถก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู 
บุคลากร และชุมชนร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เน้นการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้เทคนิคหรือ
วิธีการสอนที่หลากหลาย ควบคู่กับการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งมีการวัดผลและประเมินผลที่เป็นระบบ  

 
3. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามความ
ถนัดและความความสามารถของผู้เรียน ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารภาษาท่ีหลากหลาย ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีทักษะในการ
คิดแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจ ในท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน พร้อม
ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น เช่น การแสดงมโนราห์ เป็นต้น 

โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือ
เป็นทิศทางน าไปสู่การปฏิบัติและตอบสนองต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ผ่านระบบการบริหารงาน
ภายในโรงเรียน ระบบการนิเทศภายใน หรือระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่น การ
พัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี มีการจัดแผนการเรียนที่
สนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เสีย 
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โอกาสให้ได้แก้ไขหรือปรับปรุงผลการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการพัฒนาครูและบุคลากร โดย
ทางโรงเรียนได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ การเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ รวมถึงการ
มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 

ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี
การใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการเสริมแรง
ทางบวก และจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนต่อไป 

 
4. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนในชั้นเรียน ไปใช้ประโยชน์ และน าไปต่อ
ยอดเพ่ือเป็นพ้ืนฐานอาชีพในอนาคต มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี  
ตระหนักถึงความส าคัญและมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย พร้อมทั้งร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 
เช่น การแสดงมโนราห์ เป็นต้น 
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ คล่องตัว ชัดเจนและรวดเร็ว 
สามารถก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ครแูละบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ 
และความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาการเรียน
การสอนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง โดยมีการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการจัด
บรรยากาศและการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
และ สุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน 
2. การน าข้อมูลสารสนเทศจากการ
ด าเนินงาน มาปรับปรุงพัฒนางาน 
3. การเชิญปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
และการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
สังกัด :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ค าชี้แจง : ให้สถานศึกษา ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

รายการ แนวการพิจารณา ระดับความ
พร้อม 

ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อระดบัช้ัน  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

 มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน 
 มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         

3 มาก 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน                                                                                        
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่
ไม่พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
และไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

3 มาก 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                    
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่
ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และ
ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

3 มาก 

ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา  มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         

 มีผูร้ักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         
 ไม่มีผู้อ านวยการ/ผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3 มาก 
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รายการ แนวการพิจารณา ระดับความ
พร้อม 

2) จ านวนคร ู  มีจ านวนครูครบทุกระดับช้ัน และทุกรายวิชา                                                                                   
 มีจ านวนครูครบทุกระดับช้ันแต่ไม่ครบทุกรายวิชา 
หรือมีครูไม่ครบทุกระดับช้ันแต่ครบทุกรายวิชา 
 มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบ
ทุกรายวิชา                                                                                          

2 ปานกลาง 

3) จ านวนช่ัวโมงเฉลีย่การพัฒนา
ตนเองของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งหมดใน 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ช่ัวโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชั่วโมง                                                                                          

2 ปานกลาง 

4) จ านวนช่ัวโมงเฉลีย่การเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งหมดในปี
การศึกษา 
ที่ผ่านมา 

 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                               
 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง                                                                                          

2 ปานกลาง 

5) บุคลากรสนับสนุน  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                       
 มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ 
 ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     

3 มาก 

7) ของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                    
 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่องการประกันคุณภาพฯ     

3 มาก 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมหรือ

กิจกรรมของสถานศึกษา 
 ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา 
 ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วม
ประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

3 มาก 
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รายการ แนวการพิจารณา ระดับความ
พร้อม 

2) การมสี่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับ
สถานศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับ
สถานศึกษา 2-3 ครั้งต่อปี 
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับ
สถานศึกษา น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                     

3 มาก 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 
 ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผล
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา                                      

3 มาก 

 
สรุประดับความพร้อม 
มีความพร้อมอยู่ในระดับ มาก จ านวน 9 รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 3 รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับ น้อย จ านวน 0 รายการ 
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ภาคผนวก 

-  ประกาศโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2564 

-  เกียรติบัตร รางวัล 
-  ภาพประกอบ 
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เกียรติบัตร และ รางวัล 
ปีการศึกษา 2564 

 

 
เกียรติบัตรครูผู้สอนยอดเยี่ยม “ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

 
เกียรติบัตรครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”  
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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เกียรติบัตรครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”  
ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1) 

 

 
เกียรติบัตรครูผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม”  
ประเภทครผูู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 

 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร ภาษาไทย 

 

 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

(ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร ภาษาอังกฤษ) 
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กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร ภาษาจีน 

 

   
 

แฟ้มสะสมผลงานเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 

 
 
  



  

  
  

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR)   โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
 

40 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 
กิจกรรม Goodbye Bad Thing 

ส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ 
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กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

   
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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กิจกรรม Goodbye Bad thing (1) 

 

 
กิจกรรม Goodbye Bad thing (2) 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ (1) 

 

 
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ (2) 
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การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ 

 

 
การฉีดยาท าหมันสุนัขบริเวณโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
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กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) รูปแบบออนไลน์ 

 

 
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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การเข้ารับการอบรมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
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มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 

 

 
คณะครูเฝ้าสังเกตการณ์และดูแลนักเรียนในการฉีดวัคซีน 
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การนิเทศกสนสอนในชั้นเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 
การนิเทศกสนสอนในชั้นเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนออนไลน์ (1) 

(การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้) 
 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนออนไลน์ (2) 

(การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้) 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนออนไลน์ (3) 

(การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้) 
 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนออนไลน์ (4) 

(การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้) 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนออนไลน์ (5) 

(การวัดและประเมินผล) 
 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียนออนไลน์ (6) 

(การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน) 
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แบบบันทึกผลการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 
แบบบันทึกผลการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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