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ค ำน ำ 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปี 
การศึกษา 2564 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาประจ าทุกปี เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่น าเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบท
ของโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา และ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจน
ความโดดเด่นของสถานศึกษา โดยรายงานการ ประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เรียบร้อยแล้ว   ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที ่1/ 2565 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565  
  ขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ เกี่ยวข้อง ที่ให้ 
ความส าคัญและให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินมา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้มีความสมบูรณ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  จะน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
   
  

               โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดล าปาง 
                                              พฤษภาคม 2565 
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สำรบัญ 
 
 เรื่อง หน้ำ 
   
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
สารบัญภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
  1.2 ข้อมูลครูบุคลากรของสถานศึกษา 1 
  1.3 ข้อมูลนักเรียน 3 
  1.4 การคัดกรองนักเรียนรายบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3 
  1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 6 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 7 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 16 
  มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 18 
ส่วนที่ 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  
  จุดเด่น/ จุดควรพัฒนา 19 
  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 21 
ส่วนที่ 4 มาตรฐานความโดดเด่น  
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 22 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 22 
ภาคผนวก  
  แหล่งอ้างอิง 23 
  เปรียบเทียบกับเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
  ปีการศึกษา 2564 

24 

  ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 25 
  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 26 
  ข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564 26 
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 เรื่อง หน้ำ 
   
  ข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา   

  2564 
27 

  ข้อมูลสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564 27 
  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2564  

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
27 

  ข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 28 
  ผลการด าเนินงานที่ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน/บุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และ 

  ทักษะด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
29 

  ประกาศโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของ 
  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ประจ าปี  การศึกษา 2564 

31 

  สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  
  2564  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

33 

  ประกาศโรงเรียนกิ่วลมวิทยา เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

34 

  ค าสั่งโรงเรียนกิ่วลมวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

35 

  หนังสือส าคัญรับรองโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้รับการรับรองประกันคุณภาพภายนอก  
  (พ.ศ.2563-2567) 

39 
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สำรบัญตำรำง 
 

ตาราง เรื่อง หน้า 
   

1 จ าแนกครูและบุคลากรตามเพศ ระดับการศึกษา และวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2564 1 
2 ภาระงานสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 
3 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 3 
4 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน 7 
5 ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
6 ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 16 
7 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
  ปีการศึกษา 2564 

24 

8 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 25 
9 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ 

  โรงเรียน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
26 

10 ร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  
  ปีการศึกษา 2564 

26 

11 ร้อยละการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  
  ปีการศึกษา 2564 

27 

12 ร้อยละสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 27 
13 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น  

  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
27 

14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564 

28 

15 การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 28 
16 การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 29 
17 ผลงานโรงเรียน นักเรียน ปีการศึกษา 2564 29 
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สำรบัญภำพ 
 

รูปภาพ เรื่อง หน้า 
   

1 แผนภูมิแสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครูแต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 2 
2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 และ  

  2564 
3 

3 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านความสามารถของนักเรียน 3 
4 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านการเรียนของนักเรียน 4 
5 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านสุขภาร่างกายของนักเรียน 4 
6 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมนักเรียน  4 
7 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ 5 
8 แผนภูมิแสดงร้อยละ การคุ้มครองนักเรียน (อยู่กับครอบครัว ครอบครัวหย่าร้างและการเลี้ยง

ดูโดยญาติ) 
5 

9 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน 5 
10 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  

  2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6 

11 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

6 

12 แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 10 
13 แผนภูมิแสดง การอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 10 
14 แผนภูมิแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 11 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ 1 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 133 คน บุคลากร สายงานบริหาร จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 17 คน บุคลากรอ่ืน 
จ านวน 5 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายเธวิญ  เย็นใจ  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ได้มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยพัฒนาตามมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ของสถานศึกษา 
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2564  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3 
มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายมาตรฐาน 
ดังนี้  1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มี
ความสามารถในการคิดวิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา   มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในคุณภาพระดับ 
ดีเลิศ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีและ
แสดงออกความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุข
ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  การจัดการศึกษามีจุดเด่น คือ สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ครบทุกชั้นเรียน  มีการคัดกรองนักเรียนเพ่ือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการอ่าน  การเขียน และการค านวณส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  มีความร่วมมือพัฒนา
ยกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  ความร่วมมือภาคีเครือข่ายการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง)  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว ปี
การศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  2) ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  การพัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ และจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  การจัดการศึกษามี
จุดเด่น คือ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล งานบริหาร 4 ฝ่าย 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้มแข็ง การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างทั่วถึง  ได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบดูแลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู จ านวน 
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1 คน  ผู้บริหาร คณะครูได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน และครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  จ านวน 9 คน มีความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนการ
เรียนการสอนภาษาจีน ระดับหน่วยงานการฝึกประสบการณ์เพ่ือการเรียนต่ออุดมศึกษาด้านพยาบาล โรงเรียนมี
นโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด บรรยากาศแห่งความสุข” จัดการสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค ได้รับรางวัลระดับประเทศ “EGAT Green Learning Awards 2021 โรงเรียนคาร์บอนต่ า 
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ด้วยการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ข้อมูล ป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพระดับดีเลิศ  การจัดการศึกษามีจุดเด่น คือ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้
เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมมีบรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูมีความ
เชี่ยวชาญสอนตรงตามสาขาในกลุ่มสาระวิชา และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสอนที่หลากหลายช่องทางในความ
ต้องการเรียนของผู้เรียน และมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น คือ  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมแห่งโอกาส ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "เข้าใจ เข้าถึ ง 
พัฒนา "  โ ดย เน้ นคว าม เข้ า ใ จความแตกระหว่ า งบุ คคล  จั ดกา ร เ รี ยนรู้ ด้ ว ย รู ปแบบ เชิ ง รุ ก ( Active 
Learning/coding/STEM) ยึดหลัก Learning by Doing ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษท่ี 21 โดยน าสื่อ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพแห่งตนของ
ผู้เรียน และส่งเสริมสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตามโอกาสอย่างน้อย 1 รายการ  ส่งเสริมการวางแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษ
ของผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ  และการปฏิบัติงาน  (Performance 
Agreement : PA)   ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในการ
สนับสนุนครูในสาขาแคลน  เพ่ิมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การระดมทรัพยากร บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามการประเมิน IQA  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมครูสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม พัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาต่อยอดสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good 
practice) ในระดับโรงเรียนและผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best practice) ในระดับเขตหรือสูงกว่า ปีการศึกษาละอย่าง
น้อย 1 ผลงาน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 



ฌ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

Assessment) เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
ด้วยนวัตกรรมกระบวนการทาง PLC (Professional Learning Community: PLC) หรือการเป็นผู้น าในชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ พัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   ชื่อสถำนศึกษำ : โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ที่อยู่ : เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ถนนล าปาง-แจ้ห่ม ต าบลนิคมพัฒนา 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ 054-825-600 โทรสาร 054-825-600  
E-Mail : Kiewlomwittaya@gmail.com 
  สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
   เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน(แผนการเรียน) ได้แก่ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  
   ชื่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ : นายเธวิญ เย็นใจ 
    
 1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 ตาราง 1 จ าแนกครูและบุคลากรตามเพศ ระดับการศึกษา และวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ/ประเภท

บุคลำกร 

เพศ 
รวม 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด วิทยะฐำนะ 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครู 

ผู้อ านวยการ 1  1   1 1    
รองผู้อ านวยการ 1  1   1 1    
ครูประจ าการ 2 10 12  8 4 6 2 1 3 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3  3  

 
พนักงานราชการ  1 1  1  
ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ  2 2  2  
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2 2   

รวม 6 16 22 2 14 6 6 2 1 3 
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  ตาราง 2 ภาระงานสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สำระวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่กลุ่มสำระฯ (ชม./สัปดำห์) 

บริหารการศึกษา 2 - 
ภาษาไทย 2 10 
วิทยาศาสตร์ 4 11 
คณิตศาสตร์ 2 11 

• สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 11.33 
ศิลปศึกษา 1 15 
สุขศึกษา และพลศึกษา 1 11 
การงานอาชีพ  2 8.50 
ภาษาต่างประเทศ 2 10.50 

รวม 19 10.82 
*ข้อมูลงานวิชาการ 

 

 
  รูปภาพ 1 แผนภูมิแสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครูแต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 
 
 
 
 
  
 
  

ภาษาไทย, 10

วิทยาศาสตร์, 11

คณิตศาสตร์, 11

สังคมศึกษาฯ, 11.33ศิลปศึกษา, 15

สุขศึกษาและ
พลศึกษา, 11

การงานอาชีพ, 8.50

ภาษาต่างประเทศ, 
10.50

แสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครูแต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์)
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 1.3 ข้อมูลนักเรียน 
  ตาราง 3 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชัน้
เรียน 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 รวม สัดส่วน

ครู ต่อ
นักเรียน  จ านวนห้อง 1 1 1 1 2 1 7 

เพศ 
ชาย 24 16 21 3 2 5 71 1 : 

7.82 หญิง 12 17 16 8 6 3 62 
รวม 

36 33 37 11 8 8 
13
3 

เฉลี่ยต่อห้อง 1:36 1:33 1:37 1:11 1:4 1:8  
*ข้อมูล DMC 2564 

 
  รูปภาพ 2 แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 
 1.4 กำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 
 รูปภาพ 3 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านความสามารถของนักเรียน 

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6

ปีการศึกษา 2563 31 37 28 11 8 10

ปีการศึกษา 2564 36 33 37 11 8 8
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จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 - 2564

นักเรียนที่มี
ความสามารถ

พิเศษ
6.11%

นักเรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ
17.56%

นักเรียนทั่วไป
76.33%

ด้านความสามารถของนักเรียน
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  รูปภาพ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านการเรียนของนักเรียน 

 
 รูปภาพ 5 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านสุขภาพร่างกายของนักเรียน 

      
  รูปภาพ 6 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมนักเรียน  

กลุ่มปกติ
86.26%

กลุ่มเสี่ยง
12.98%

กลุ่มมีปัญหา
0.76%

ด้านการเรียนของนักเรียน 

กลุ่มปกติ
93.13%

กลุ่มเสี่ยง
6.87%

ด้านสุขภาพร่างกายของนักเรียน

กลุ่มปกติ
95.42%

กลุ่มเสี่ยง
4.58%

ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมนักเรียน
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  รูปภาพ 7 แผนภูมิแสดงร้อยละความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้านเศรษฐกิจของนักเรียน 

 
 รูปภาพ 8 แผนภูมิแสดงร้อยละการคุ้มครองนักเรียน (อยู่กับครอบครัว ครอบครัวหย่าร้างและการเลี้ยงดูโดย 
           ญาติ) 

 
 รูปภาพ 9 แผนภูมิแสดงร้อยละด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน  
   
 

กลุ่มปกติ
54.97%

กลุ่มเสี่ยง
39.69%

กลุ่มมีปัญหา
5.34%

ความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้านเศรษฐกิจของนักเรียน

กลุ่มปกติ
82.45%

กลุ่มเสี่ยง
16.79%

กลุ่มมีปัญหา
0.76%

การคุ้มครองนักเรียน 
(อยู่กับครอบครัว ครอบครัวหย่าร้างและการเลี้ยงดูโดยญาติ)

กลุ่มปกติ
83.21%

กลุ่มเสี่ยง
14.50%

กลุ่มมีปัญหา
2.29%

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
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 1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
 รูปภาพ 10 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

  รูปภาพ 11 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 ในปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 49.95 31.03 18.37 27.50

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.51 31.72 26.09 32.74

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 49.52 25.58 18.00 27.01

ปีการศึกษา 2564 49.94 31.03 18.37 27.50
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนกิ่วลมวิทยำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น 
ร้อยละของนักเรียน ร้อยละ

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ระดับ
คุณภำพ ยอด

เยี่ยม 
ดีเลิศ ด ี

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเรียน  
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

15 32 41 34 11 66.17 ดี 

มีความสามารถในการคิดวิวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

0 73 53 7 0 94.49 ยอดเยี่ยม 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 74 38 4 12 84.96 ยอดเยี่ยม 
มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4 70 51 8 0 94.34 ยอดเยี่ยม 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

46 35 23 20 9 78.19 ดีเลิศ 

มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

75 17 20 14 7 84.21 ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

115 16 0 3 0 98.12 ยอดเยี่ยม 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 118 12 0 3 0 97.99 ยอดเยี่ยม 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

112 10 1 10 0 92.48 ยอดเยี่ยม 

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 15 13 2 19 84.36 ยอดเยี่ยม 
คุณภำพระดับ (ผลกำรประเมิน) 85.71 ยอดเยี่ยม 

 
1. กระบวนกำรด ำเนินกำร 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนการสอนเรียนรู้ร่วมกัน รูปแบบเชิงรุก(Active 
Learning) เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทย 
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ของนักเรียนระดับชั้น ม.1–6  โดยการก าหนดชั่วโมงเสริมภาษาไทย เป็นชั่วโมงพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารด้านภาษาไทย  บูรณาการกับกิจกรรมบันทึกรักการอ่านและกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ   การฟัง-พูด-อ่าน-
เขียน น าเสนอข้อมูล  จากความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  เปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับเจ้าของ
ภาษา  รู้จักตนเอง พูดแนะน าตนเอง ให้ผู้อ่ืนรู้จัก รู้จักทักทายผู้อ่ืน ใช้ถ้อยค าได้อย่างถูกต้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ได้ก าหนดให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  แสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหา จากการท า
แบบทดสอบแบบแสดงวิธีท า  ตอบค าถามโดยวิธีเขียนอธิบายวิธีการค านวณโจทย์ปัญหา  โดยใช้ทักษะการค านวณ 
การตีความหมายข้อมูลจากความรู้และประสบการณ์เดิม ซึ่งอาจจะเป็นโจทย์หรือค าถามที่ก าหนดสถานการณ์ โดยมี
กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบแบบแสดงวิธีท า ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการสอดแทรกใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงงานคุณธรรมบูรณาการโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะและโรงเรียนต่อต้านทุจริต  ภายใต้ศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา"  จัดกิจกรรมตลาดนัดโครงงาน
คุณธรรม สร้างความรู้ใหม่จากการท าโครงงานคุณธรรม ผลงาน ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด  ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน/เพ่ิม
เวลารู้  การเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย(IS) และวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เพ่ือมุ่งหวังให้
นักเรียนได้เกิดการพัฒนา มีคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้เรียนผ่านเครือข่ายโดยดูจากวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งงาน หรือการส่งข้อมูลผ่านช่อง
ทางการสื่อสารได้มากกว่า 3 ช่องทาง เช่น ทาง E-mail , Google classroom , Facebook, Line Group ฯลฯ  
พร้อมทั้งการน าเสนอข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเสนอ การประมวลผลข้อมูล  สรุปผลได้อย่าง
ชัดเจน ใช้โปรแกรมน าเสนอเป็นขั้นตอนต่อเนื่องถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม  การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระ  มุ่งเน้นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน และโรงเรียน จัดให้มีการประชุม  สนับสนุนและส่งเสริมให้
ครูอบรมด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการอบรมออนไลน์ ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู   จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้   สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ท าการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน (Formative) ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดพร้อมกับซ่อมเสริม/
ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน และประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน ประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  น าผลการประเมิน
ไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการคิด และการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ส ารวจความต้องการของผู้เรียนที่มีต่องานอาชีพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยการการ
สนับสนุน ความร่วมมือของคณะครู บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ด้านทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือ ทุน
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
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 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ไทย  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ยึดมั่นสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา
นักเรียนให้สามารถปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  เช่น กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  กิจกรรม
ลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี  กิจกรรมดนตรี กีฬา งานอาชีพ และการ
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองในทุกวันศุกร์  การคิดแก้ปัญหาจากกิจกรรมโครงงานเชิงบูรณาการ  
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  กิจกรรมในรายวิชาหน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) กิจกรรมวิถี
ประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยมี
นิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองถนัดคนละ 1 ชนิด  ส่งเสริมป้องกันความ
ปลอดภัยโดยการประกาศนโยบายมาตรการตามแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)    
ให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  มีความร่วมมือในภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานใน
ท้องถิ่นในความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย  
การสื่อสารภาษาอังกฤษ  จากผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีทักษะการคิดการ
ค านวณ จากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง   มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี   
ผู้เรียนผ่านการประเมินการคิดวิเคราะห์  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด  การ
ประเมินจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถและทักษะการคิดขั้นสูง  มีผลงานชิ้นงานของห้องจากการท า
โครงงานคุณธรรมบูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะและโรงเรียนต่อต้านทุจริต  ระดับห้องเรียนที่น าไปสู่การ
ขยายผลต่อยอดความคิด ได้แก่ โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระปุกออมสินจากขวดพลาสติก  โครงงาน
คุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถังขยะ By M.2  โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปลูกรัก ปลูกมิตร กระถางต้นไม้
จากขวดพลาสติกมินิมอล และ โครงงานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย เก็บขวดลวดลาย  ทุกระดับชั้นได้เรียน
รายวิชาวิทยาการเทคโนโลยี   เน้นผู้เรียนมีทักษะขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
เชิงบวก  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างงานน าเสนอ  น าสารเทศในระบบ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนรู้ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) 
ที่หลากหลายช่องทาง ในรูปแบบการถ่ายทอดการสอนผ่านเทคโนโลยีจากครูผู้สอนโดยตรง ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนและครูสามารถเรียนรู้ผ่านทางสื่อ IT ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น รูปแบบการวัดผลประเมินผลมีความยึดหยุ่น
มากขึ้น  ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ  เช่น การประกอบอาหาร
เพ่ือจ าหน่ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในการเรียนการงานพ้ืนฐานอาชีพ  มีความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพ
จัดการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนล าปางกัลยาณี  การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง) ฝึกประสบการณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7  
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 รูปภาพ 12 แผนภูมผิลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
  

 
 รูปภาพ 13 แผนภูมิแสดงการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
 

ภาษา
ไทย

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์ฯ

สังคม
ศึกษาฯ

ภาษา
อังกฤษ

ศิลปะฯ สุขศึกษาฯ
การงาน
อาชีพ

ภาคเรียน 1/64 57.25 46.56 64.89 68.70 32.82 100 94.66 51.91

ภาคเรียน 2/64 52.46 50.78 62.88 81.10 53.38 97.74 92.42 79.37

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ร้อ
ยล

ะ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 1

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5

มัธยมศึกษา
ปีท่ี 6

ดีเยี่ยม 47.89 37.31 50.00 54.55 56.25 75.00

ดี 43.66 52.24 37.84 36.36 31.25 25.00

ผ่าน 8.45 10.45 12.16 9.09 12.50 0

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ร้อ
ยล

ะ

การอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564



๑๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

 
  รูปภาพ 14 แผนภูมิแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “อัธยาศัยดี มีน้ าใจ ไหว้งาม” ที่จะสอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มีวินัย และรักความเป็นไทย การประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามสถานศึกษาก าหนด มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงในตอนเช้า ขับร้องเพลงชาติ  สวด
มนต์แผ่เมตตา  มีกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ส่งเสริมได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับการน าไปใช้สังคมและชุมชน การท างานเป็นหมู่คณะ ภาวะผู้น าท างานร่วมของสภานักเรียน  
การอยู่ร่วมกันตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน มีความรับผิดชอบร่วมกัน  อยู่ร่วมกันด้วยความ
เคารพระหว่างเพ่ือนพ่ีน้อง ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน  มีความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นครล าปาง ให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  คิดเป็นร้อยละ 97.71  
ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นและการส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7 โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ฉีด
พ่นควันก าจัดยุงลายอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบจาก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา พ่นยาฆ่าเชื้อ 
bkc80 ห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียน บริเวณใช้ร่วมกันจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายส
รุศักดิ์มนตรี สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมเศษใบไม้ด้วยเครื่องอัดใบไม้แห้งเป็นก้อน จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ล าปาง) การสนับสนุนสื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
ของทัฌฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพจัดการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน  
ปีการศึกษา 2564 
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3. จุดเด่น  
 1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารภาษาไทย ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการคัดกรองนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียน
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   3)  ความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพจัดการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนล าปางกัลยาณี   
 4)  ความร่วมมือภาคีเครือข่ายการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครล าปาง) ฝึกประสบการณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7 บริหารจัดการงาน
วิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 5)  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
   1) การจัดกิจกรรมท าให้เกิดนวัตกรรมยังไมห่ลากหลาย ยังไม่ได้มาตรฐานในการน าเสนอและ 
การต่อยอด  
   2) การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการพิเศษของผู้เรียน 
  3) การสนับสนุน การซ่อมบ ารุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ส าหรับใช้ใน 
การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 
  4) หลักสูตรและกิจกรรม โครงการเน้นทักษะวิชาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 
5. แผนกำรพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้  
 1) จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมแห่งโอกาส ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และการสื่อสารเชิงบวก 
 2) จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก(Active Learning/coding/STEM) ยึดหลัก Learning by Doing 
เชื่อมโยงให้นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นตามศตวรรษที่ 21 โดยน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก 
  3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพแห่งตนของ
นักเรียน และส่งเสริมสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตามโอกาสอย่างน้อย 1 รายการ 
 4) ส่งเสริมการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่
เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการพิเศษของผู้เรียน 
  5) ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ตาราง 5 ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็น ระดับคุณภำพ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ  ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู  ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู  ยอดเยี่ยม 
คุณภำพระดับ (ผลกำรประเมิน) ยอดเยี่ยม 

 

1. กระบวนกำรด ำเนินกำร 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา โดยพิจารณารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม งานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีการวางแผนการจัดการศึกษาด าเนินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ  โรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ก าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินงานและ
กรอบเวลา เพ่ือใช้ประกอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2562–
2565) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีระบบบริหารและจัดการ
คุณภาพสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDAC) การบริหารงาน เพ่ือการสร้างองค์กรการเรียนรู้  การบริหารโดยหลัก
ธรรมาภิบาล และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกาศเจตจ านงบริหารงานด้วยความสุจริต 2564  ประกาศ
นโยบายคุณธรรมและวามโปร่งใส 2564  ประกาศเจตตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริต 2564 ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรของสถานศึกษาอย่างชัดเจนตามค าสั่งคู่มือครูปีการศึกษา 2564 กระจายอ านาจงาน 
4 ฝ่าย มอบหมายให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสมในศักยภาพเท่าเทียมกัน  กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ติดตามการใช้หลักสูตรเพ่ือข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถ
น าความรู้ที่จากการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบ ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ  ติดตามและพัฒนา (Coaching and 
Mentoring) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาประกาศนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด บรรยากาศแห่งความสุข” มีแผนพัฒนา
ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริหารจัดการให้โรงเรียนมีความสะอาด ความร่มรื่น ความปลอดภัย 
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สร้างประสิทธิภาพงานสารสนเทศ
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และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาขอบเขตงานและแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
กระท าข้อมูลระบบการบริหารและการจัดการแต่ละงาน น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินการ ปรับปรุงพัฒนา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงานตามมาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษาฯ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ตาม
แนวทางปฏิรูปตามแนวการศึกษาชาติและนโยบายการศึกษา โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รับทราบในการพัฒนาและมี
ส่วนรับผิดชอบร่วมกัน บริหารงานแบบองค์รวม (WHOLE SCHOOL APPROACH) ตามวงจรคุณภาพ (PDAC) 
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ในการสร้างองค์กรการเรียนรู้  การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ใช้ระบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ทราบ
รายละเอียดของนักเรียนแต่ละคน  มีความร่วมมือภาคีเครือข่ายอย่างรอบด้าน เพ่ือการพัฒนานักเรียน โรงเรียน 
ได้แก่ กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยากับสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดล าปาง โครงการเปิดเทอมใหม่ ปัน
น้ าใจส่งน้องไปเรียนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าปาง ทุนการศึกษาของอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 
ทุนการศึกษาของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล าปาง การดูแลความปลอดภัยการจราจร สภ.ทุ่งฝาย 
ด าเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) นักเรียนกิ่วลมวิทยามากกว่าร้อยละ 
92.48 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ล าปาง ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นและการส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7 โรงพยาบาลศูนย์
ล าปาง ฉีดพ่นควันก าจัดยุงลายอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบจาก องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา พ่นยาฆ่า
เชื้อ bkc80 ห้องเรียน ห้องศูนย์การเรียน บริเวณใช้ร่วมกันจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 
ค่ายสรุศักดิ์มนตรี สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมเศษใบไม้ด้วยเครื่องอัดใบไม้แห้งเป็นก้อน จากบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย(ล าปาง) การสนับสนุนสื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
ของทัฌฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง ความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพจัดการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี  การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง) ฝึก
ประสบการณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7  บริหารจัดการงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน น าไปสู่การปฏิบัติจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและการประเมินผล ครูมีความสามารถทางวิชาการสอนตรงตามสาระวิชา ครูได้รับการ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู จ านวน 1 คน เสนอการประเมิน
วิทยฐานะครู ค.ศ.1 จ านวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้แก่ ผู้บริหารดีเด่น จ านวน 1 คน ครูกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้และกิจกรรมดีเด่น จ านวน 8 คน จัดการสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และเข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลระดับประเทศ “ EGAT Green Learning Awards 2021 โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564 ” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร
เรียนประกอบ แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา มีพ้ืนที่ในส่วนส่งเสริมอ่ืน ๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามเปตอง 
สนามวอลเลย์บอล ลานสันทนาการ ห้องน้ าเพียงพอต่อการใช้งาน มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตรวจ
คุณภาพอาหาร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนทีค่รอบคลุมและใช้งานได้เต็มศักยภาพ โดยจัดหาอุปกรณ์
สนับสนุนการท างานแก่ส านักงาน กลุ่มงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์โดยใช้ฐานข้อมูลจาก ระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล( DMC) ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน (CCT) ข้อมูลทะเบียน-วัดผล (SGS) และข้อมูลต่างๆ ตามนโยบาย เป็นปัจจุบันครบถ้วนเสร็จสิ้นตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสูงขึ้นไป มีระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรฐานมีส่วนร่วมใน
การจัดการด าเนินงานตามชั้นตอนการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้างานฝ่ายโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานศึกษาประจ าปี (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อสาธารณชน ต้น
สังกัด และน าไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไป  
 

3. จุดเด่น  
  1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2562–2565) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
 2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ (PDAC) การบริหารงานแบบองค์รวม (WHOLE 
SCHOOL APPROACH) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล และความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย  
 3) การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าป ี2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
  4) ครูมีความสามารถทางวิชาได้รับการเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน ผ่านการประเมิน
ครูผู้ช่วยเป็นครู จ านวน 1 คน เสนอการประเมินวิทยฐานะครู ค.ศ.1 จ านวน 1 คน  
  5) นโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สะอาด บรรยากาศแห่งความสุข” จัดการสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที ่ระบบสาธารณูปโภค เข้าร่วมโครงการได้รับรางวัลระดับประเทศ “ EGAT Green Learning Awards 
2021 โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564 ” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
  1) การท าวิจัยหลักสูตรสถานศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญในการท าวิจัยหลักสูตรสถานศึกษา 
  2) เพ่ิมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 3) ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือการบริหาร  
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 5. แผนกำรพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้ 
 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   และสนับสนุนการเลื่อน 
วิทยฐานะทุกระดับ  และการปฏิบัติงาน  (Performance Agreement : PA)  
  3) ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในการสนับสนุนครู
ในสาขาแคลน  
 4) บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามการประเมิน IQA  
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  ตาราง 6 ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ข้อมูล ป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 

คุณภำพระดับ (ผลกำรประเมิน) ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนกำรด ำเนินกำร 
  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ก าหนดให้ครูศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
เป็นจริง  ครูผู้สอนวางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน  ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  บริหารจัดการชั้นเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน การเสริมแรงบวกให้กับผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง   ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน  
ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนรายกลุ่ม
หรือรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย หรือ
ระดับหน่วยงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากการด าเนินงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากข้อมูล
หลายส่วนจากข้อมูลการคัดกรองรายบุคคล  ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ จุดเน้น  ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนตามตัวชี้วัด  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

Active Learning  สร้าง จัดหาสื่อ นวัตกรรมที่เอ้ือในการเรียนรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  และวิธีวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายชัดเจน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัด  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถสอนตรงตามสาขาที่จบมา  มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสอนออนไลน์ที่หลากหลายช่องทางในความ
ต้องการการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน  คร ูร้อยละ 94.12 มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 76.47 ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
โดยการเข้าอบรม ประชุม สัมมนา เฉลี่ย 46.41 ชั่วโมง/ปี ครูผู้สอนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนโดยผ่านกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการบูรณาการ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ด้วย PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มครูที่ปรึกษา   
 

3. จุดเด่น  
 1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
มีบรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 2) ครมูีความเชี่ยวชาญสอนตรงตามสาขาในกลุ่มสาระวิชา และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสอนที่ 
  หลากหลายช่องทางในความต้องการเรียนของผู้เรียน  
 3) ครูมคีวามตระหนักในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
   

4. จุดควรพัฒนำ 
 1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม  ให้บุคคลภายนอกรับรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาในโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มากข้ึนอย่างเป็นระบบ   
 2) การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
 

5. แผนกำรพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะด าเนินการดังนี้  
   1) ส่งเสริมครูสร้าง หรือพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาต่อยอดสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี  (Good 
practice) ในระดับโรงเรียนและผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best practice) ในระดับเขตหรือสูงกว่า ปีการศึกษาละอย่าง
น้อย 1 ผลงาน 
 2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียนโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic 
Assessment) เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  ด้วยนวัตกรรมกระบวนการทาง 
PLC (Professional Learning Community) หรือการเป็นผู้น าในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  พัฒนาสู่
วัฒนธรรมองค์กร  
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มำตรฐำนกำรศึกษำโดยรวม 
ระดับคุณภำพ: ยอดเยี่ยม 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากผลการประเมิน สรุปว่ำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม ทั้งนี้สถานศึกษาด าเนินงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน 
ซึ่งจากผลการประเมิน สรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ด้านคุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารภาษาไทย ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการคัดกรอง
นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มี  ความร่วมมือ
พัฒนายกระดับคุณภาพจัดการสอน เช่น การเรียนภาษาจีนกับโรงเรียนล าปางกัลยาณี  ความร่วมมือภาคีเครือข่าย
การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง) ฝึก
ประสบการณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7   โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตามแนวโรงเรียนคุณธรรม
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง  ล า พูน   ด้ านกระบวนการบริ หา รและการจั ดการ  สถานศึ กษามี แผนพัฒนาการศึ กษา  4  
ปี (2562–2565) และ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  ท าตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  มีระบบบริหารจัดการ
ตามวงจร  คุณภาพ (PDAC) การบริหารงานแบบองค์รวม   (WHOLE SCHOOL APPROACH) ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย  การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้รับรางวัลระดบัเงิน ระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ประเภท สถานศึกษาขนาด
เล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ครูมีความสามารถได้รับการเลื่อนวิทยฐานะในปี    
การศึกษา 2564 ช านาญการพิเศษ ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยเป็นครูและเสนอการประเมินวิทยฐานะครู  ค.ศ.1  
จัดการนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  สะอาด บรรยากาศแห่งความสุข” จัดการ  สภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ได้รับรางวัลระดับประเทศ  “EGAT Green Learning Awards 2021 โรงเรียน
คาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ด้าน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเรียนรู้และมีส่วนร่วม 
มีบรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมแห่งโอกาส ศาสตร์แห่ง
พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และการสื่อสารเชิงบวก  ครูมีความเชี่ยวชาญสอนตรงตาม
สาขาในกลุ่มสาระวิชา และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสอนที่  หลากหลายช่องทางในความต้องการเรียนของ
ผู้เรียน ครูมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

 จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 คุณภำพของผู้เรียน 
 1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
กิ่วลมวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการคัดกรอง
นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการ
เขียนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
3)  ความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพจัดการสอน
ภาษาจีนกับโรงเรียนล าปางกัลยาณี   
4)  ความร่วมมือภาคีเครือข่ายการเตรียมความพร้อม
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครล าปาง) ฝึกประสบการณ์กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7  
5) ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
ปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1 )  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า  4  
ปี (2562–2565) และ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2564  ท าตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
2) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามวงจร  
คุณภาพ (PDAC) การบริหารงานแบบองค์รวม   
(WHOLE SCHOOL APPROACH) ให้เป็นองค์กรแห่ง

 คุณภำพของผู้เรียน 
 1 )  ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมท า ใ ห้ เ กิ ด น วั ต ก ร ร ม ยั ง 
ไม่หลากหลาย ยังไม่ได้มาตรฐานในการน าเสนอและ
การต่อยอด  
 2) การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP : 
Individual Education Program)  ที่ เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการพิเศษของผู้เรียน 
3)  การสนับสนุน  การซ่ อมบ า รุ ง รั กษาระบบ
อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ส าหรับใช้ใน 
การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 
4) หลักสูตรและกิจกรรม โครงการเน้นทักษะวิชาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1) การท าวิจัยหลักสูตรสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ 
  ในการท าวิจัยหลักสูตรสถานศึกษา 
2) เพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้   
  เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้การ 
  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3) ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
  เพ่ือการบริหาร  
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 จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
การเรียนรู้ การบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล และ
ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย   
3) การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับ  
รางวัลระดับเงิน ระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2564 ประเภท สถานศึกษาขนาด
เล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 
 4) ครูมีความสามารถได้รับการเลื่อนวิทยฐานะในปี    
การศึกษา 2564 ช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน   
ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู   จ านวน 1 คน     
เสนอการประเมินวิทยฐานะครู  ค.ศ.1 จ านวน 1 คน 
5) นโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  
ส ะอ า ด  บ ร ร ย า ก า ศ แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ”  จั ด ก า ร  
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 
ได้รับรางวัลระดับประเทศ  “EGAT Green Learning 
Awards 2021 โรงเรียนคาร์บอนต่ า  (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564 ” จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
1) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี  
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วม มี
บรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2) ครูมีความเชี่ยวชาญสอนตรงตามสาขาในกลุ่ม
สาระวิชา และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสอนที่   
หลากหลายช่องทางในความต้องการเรียนของผู้เรียน  
3) ครูมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน  
สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  ให้บุคคลภายนอกรับรู้และ   
มีส่วนร่วมในการพัฒนาในโรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ให้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ   
2) การพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยเ พ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
คุณภาพทางวิชาการ 
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แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   แผนปฏิบัติงานคุณภาพของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมแห่งโอกาส ศาสตร์
แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยเน้นความเข้าใจความแตกระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบเชิงรุก(Active Learning/coding/STEM) ยึดหลัก Learning by Doing ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็น
ตามศตวรรษที่ 21 โดยน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความสามารถ 
และศักยภาพแห่งตนของผู้เรียน และส่งเสริมสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตามโอกาสอย่างน้อย 1 รายการ 
ส่งเสริมการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individual Education Program) ที่ เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการพิเศษของผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 แผนปฏิบัติงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวิจัย
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการ
เลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ  และการปฏิบัติงาน  (Performance Agreement : PA)   ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในการสนับสนุนครูในสาขาแคลน  เพ่ิมศักยภาพครูในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการระดมทรัพยากร บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามการ
ประเมิน IQA  
  แผนปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมครูสร้าง หรือพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาต่อยอดสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good practice) ในระดับโรงเรียนและผลการปฏิบัติที่ดี
เลิศ (Best practice) ในระดับเขตหรือสูงกว่า ปีการศึกษาละอย่างน้อย 1 ผลงาน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  ด้วยนวัตกรรมกระบวนการทาง PLC (Professional 
Learning Community: PLC) หรือการเป็นผู้น าในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร 
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ส่วนที่ 4 
มำตรฐำนควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  มีการคัดกรองนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ  มีความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพจัดการสอนภาษาจีนกับโรงเรียนล าปางกัลยาณี    ความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ล าปาง) ฝึกประสบการณ์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคมพัฒนา เขต 7  บริหารจัดการงานวิชาการด้านการ
พัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา 
และ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล งานบริหาร 4 ฝ่าย เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชนเข้มแข็ง การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรอบด้านอย่างทั่วถึง  ได้รับรางวัลระดับเงิน ระบบดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ครูได้รับการเลื่อนวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน ผ่านการประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู  จ านวน 1 คน และได้รับการ 
เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน จ านวน 9 คน มีความร่วมมือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนการเรียนการสอน
ภาษาจีน ระดับหน่วยงานการฝึกประสบการณ์เพ่ือการเรียนต่ออุดมศึกษาด้านพยาบาล  โรงเรียนมีนโยบาย 
“สถานศึกษาปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด บรรยากาศแห่งความสุข” จัดการสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค ได้รับรางวัลระดับประเทศ “EGAT Green Learning Awards 2021 โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพการจัดการศึกษา ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมมีบรรยากาศท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ครูมีความเชี่ยวชาญสอนตรงตามสาขาในกลุ่มสาระวิชา และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสอนที่หลากหลาย
ช่องทางในความต้องการเรียนของผู้เรียน และมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  
 
  



๒๓ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

แหล่งอ้ำงอิง 
 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2559). แนวทำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self-Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร. 
  



๒๔ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนกิ่วลมวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

  ตาราง 7 เปรียบเทียบกับเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ประเด็น 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ผลประเมิน 
ประกันคุณภำพ เทียบกับ 

เป้ำหมำย 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

คุณภำพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ดี 69 ดี 66.17 เท่ากับ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็นและ
แกปัญหา  

ดี 69 ยอดเยี่ยม 94.49 สูงกว่า 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 69 ยอดเยี่ยม 84.96 สูงกว่า 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ 79 ยอดเยี่ยม 94.34 สูงกว่า 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 79 ดีเลิศ 78.19 เท่ากับ 
 6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 79 ยอดเยี่ยม 84.21 สูงกว่า 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ 89 ยอดเยี่ยม 98.12 สูงกว่า 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 89 ยอดเยี่ยม 97.99 สูงกว่า 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 89 ยอดเยี่ยม 92.48 สูงกว่า 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 89 ยอดเยี่ยม 84.36 สูงกว่า 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร      
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ  ดีเลิศ  เท่ากับ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพ  

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 



๒๕ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

ประเด็น 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ผลประเมิน 
ประกันคุณภำพ 

เทียบกับ 
เป้ำหมำย 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู  

ดีเลิศ  ดีเลิศ  เท่ากับ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการ
บริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู  

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ดีเลิศ  ดีเลิศ  เท่ากับ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

3.3 มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ข้อมูล ป้อนกลับ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ เรียนรู ้ 

ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  สูงกว่า 

 
ข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

ตาราง 8 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 

บุคลำกร 
ผู้บริหำร 

(คน) 
ครูข้ำรำชกำร 

(คน) 
ครูอัตรำจ้ำง 

(คน) 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 

(คน) 
เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 2562 1 16 3 2 1 23 
ปีการศึกษา 2563 1 12 5 2 1 21 
ปีการศึกษา 2564 2 13 5 2 1 23 

(ท่ีมา : งานบุคคล) 
  



๒๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ตาราง 9 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน 

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 2 
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 
มัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 
ภาค
เรียน 
1/64 

ภาค
เรียน 
2/64 

ภาค
เรียน 
1/64 

ภาค
เรียน 
2/64 

ภาค
เรียน 
1/64 

ภาค
เรียน 
2/64 

ภาค
เรียน 
1/64 

ภาค
เรียน 
2/64 

ภาค
เรียน 
1/64 

ภาค
เรียน 
2/64 

ภาค
เรียน 
1/64 

ภาค
เรียน 
2/64 

ภาษาไทย 68.57 55.56 56.25 36.36 29.73 46.43 90.91 81.82 50.00 50.00 100 87.50 

คณิตศาสตร์ 62.86 62.86 31.25 27.27 24.32 39.39 54.55 54.55 75.00 87.50 100 100 

วิทยาศาสตร์ 57.14 54.29 87.50 96.97 40.54 37.84 81.82 45.45 75.00 75.00 87.50 87.50 

สังคมศึกษาฯ 68.57 68.57 87.50 78.79 40.54 84.85 81.82 90.91 75.00 100 100 100 

ภาษาอังกฤษ 22.86 38.89 37.50 60.61 29.73 48.65 36.36 72.73 37.50 62.50 62.50 75.00 

ศิลปะฯ 100 97.22 100 100 100 94.59 100 100 100 100 100 100 

สุขศึกษาฯ 94.29 100 96.88 84.85 89.19 89.19 100 100 100 87.50 100 100 

การงานอาชพี 40.00 74.29 78.13 100 37.84 51.61 45.45 90.91 75.00 87.50 50.00 100 

(ท่ีมา : งานวัดประเมินผลฯ) 
 
ข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ (ระดับสถำนศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2564 
  ตาราง 10 ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564  

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ร้อยละระดับดีขึ้นไป 
มัธยมศึกษาปีที ่1 88.73 9.86 1.41 0 98.59 
มัธยมศึกษาปีที ่2 75.38 24.62 0 0 100 
มัธยมศึกษาปีที ่3 83.78 13.51 2.70 0 97.30 
มัธยมศึกษาปีที ่4 90.91 4.55 4.55 0 95.45 
มัธยมศึกษาปีที ่5 93.75 6.25 0 0 100 
มัธยมศึกษาปีที ่6 93.75 6.25 0 0 100 

ร้อยละ 84.85 14.02 1.14 0 98.48 
(ท่ีมา : งานวัดประเมินผลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกิว่ลมวิทยา 

 

ข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนรำยวิชำ (ระดับสถำนศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2564 
  ตาราง 11 ร้อยละการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564    

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ร้อยละระดับดีขึ้นไป 
มัธยมศึกษาปีที ่1 47.89 43.66 8.45 0 91.55 
มัธยมศึกษาปีที ่2 37.31 52.24 10.45 0 89.55 
มัธยมศึกษาปีที ่3 50.00 37.84 12.16 0 87.84 
มัธยมศึกษาปีที ่4 54.55 36.36 9.09 0 90.91 
มัธยมศึกษาปีที ่5 56.25 31.25 12.50 0 87.50 
มัธยมศึกษาปีที ่6 75.00 25.00 0 0 100 

ร้อยละ 48.50 41.73 9.77 0 90.23 
(ท่ีมา : งานวัดประเมินผลฯ) 

 
ข้อมูลสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (ระดับสถำนศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2564 
  ตาราง 12 ร้อยละสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564  

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน ร้อยละระดับดีขึ้นไป 
สมรรถนะที ่1 ความสามารถในการสื่อสาร 61.36 35.23 3.41 0 96.59 
สมรรถนะที ่2 ความสามารถในการคิด 60.23 36.36 3.41 0 96.59 
สมรรถนะที ่3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 56.82 39.39 3.79 0 96.21 
สมรรถนะที ่4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 57.58 36.74 5.68 0 94.32 
สมรรถนะที ่5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 64.02 31.82 4.17 0 95.83 

(ท่ีมา : งานวัดประเมินผลฯ) 
 

ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 
  ตาราง 13 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.95 31.03 18.37 27.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.51 31.72 26.09 32.74 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 30.79 24.75 31.67 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 
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  ตาราง 14 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 - 2564 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภาษาไทย 49.52 49.94 +0.42 
ภาษาอังกฤษ 25.58 31.03 +5.45 
คณิตศาสตร์ 18.00 18.37 +0.37 
วิทยาศาสตร์ 27.01 27.50 +0.49 

 
ข้อมูลกำรใช้ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
   ตาราง 15 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
สถิติกำรใช้จ ำนวน

ครั้ง/ปี 
เป้ำหมำย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

ห้องศูนย์สังคมศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 11 1. การเรียนการสอนวิชาสังคม ม.4 
อาคารเกษตร ตลอดปีการศึกษา 78 1. การเรียนการสอนรายวิชาเกษตร 

2. การเรียนการสอนรายวิชาการานพ้ืนฐาน  
ม.2 ,ม.3 , ม.6 

ลานกีฬา โรงยิม ตลอดปีการศึกษา 133 1. การเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา 
2. การจัดกิจกรรมโรงเรียน 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 37 1. การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 133 การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการและ

เทคโนโลยี ม.1 – ม.6 
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 81 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.2,ม.3,ม.4 
ห้องซ้อมดนตรี ตลอดปีการศึกษา 11 1. การเรียนรายวิชาดนตรีสากล ม.4 
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  ตาราง 16 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
สถิติกำรใช้

จ ำนวนครั้ง/ปี 
เป้ำหมำย จุดประสงค์ 

บ้านพักเด็กและครอบครัว  
จ.ล าปาง 

2 สภานักเรียน 1. โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ าใจ ส่งน้อง
ไปเรียน (Back to school ) 
2. สมัชชาเด็กและเยาวชน ของสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดล าปาง 

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 1 133 1. ทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมลูกเสือ 

วิทยาลัยพยาบาล พระบรม
ราชชนนีจังหวัดล าปาง 

4 130 การน านักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 32  
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

20 2 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียน/บุคลำกรให้เกิดควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนต่ำง ๆ ตำม
เป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนด  
  ตาราง 17 ผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

รำงวัล ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ ชื่อครู /นักเรียน 
ระดับประเทศ EGAT Green Learning Awards 

2021 โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ปี 
2564  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

1. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
2. นางบ ารุง จันทราภิรมย์  
3. นายอิสระ ศรีแก้ว  
4. นายโสตถิพงศ์ รัตนา  
5. นายบดินทร์ ใยส าลี 
6. ด.ช.ทัตเทพ องอาจ  
7. ด.ช.พีรพัฒน์ โทมัด  
8. ด.ช.ณัฐกานต์ อินตานันท์  
9. ด.ช.ธนันธร เชื้อค าลือ  
 
 

โรงเรียนคุณธรรม 
2 ดาว 
 

โรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน 

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

ระดับเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2564 ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน 

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
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รำงวัล ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ ชื่อครู /นักเรียน 
 

ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น ประจ าปี 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน 

นายเธวิญ เย็นใจ 

ครูดีเด่น ครูดีเด่น ประจ าปี 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
  
กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมนักเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปาง ล าพูน 

 
 
 
1. นายโสตถิพงศ์ รัตนา  
2. นายบดินทร์ ใยส าลี  
3. นางบ ารุง จันทราภิรมย์  
4. นางอรนุช ปานแม้น 
5. น.ส.บัณฑิตา เรือนมา  
6. น.ส.เยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ 
7. นางนฤมล สกุลไทย  
8. นายอิสระ ศรีแก้ว  
9. นางชรินรัตน์ สุวิเศษธ ารง  
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