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ค าน า 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ให้ผู้ เกี่ยวข้องได้ทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และน าเสนอรายงานผล 
ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมุ่งหวังเพ่ือ
เป็นแนวทางให้สถานศึกษามีรูปแบบในการน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการน าเสนอรายงานการประเมินตนเองที่ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เน้นเฉพาะการน าเสนอข้อมูลที่เกิดตามสภาพจริงของสถานศึกษา และไม่สร้าง
ภาระให้แก่สถานศึกษาต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมิน
ตนเองจะน าข้อมูลไปพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป  
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แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self - Assessment Report: SAR) 

 
บทน า 
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมด 
ของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยวัตถุประสงค์การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสารธารณชน และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
ปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
  
ประโยชน์ของการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษามีประโยชน์ ดังนี้ 

 1. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้าน
จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา โอกาส และข้อจ ากัด น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปีถัดไป 

 2. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ร่วมกัน 

 3. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและ
ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

 4. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศ
และระดับเขตพ้ืนที่ 

 5. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดย 
หน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  



 
๒ 

 

ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 
 จากแผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา โดย มี
รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจากบุคคลผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการ
ประเมินภายใน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา และในกรณีที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กอาจ
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม การ
ด าเนินงานของคณะท างานจะต้องวางแผนการจัดท ารายงานประเมินตนเอง โดยมีการก าหนดช่วง
ระยะเวลาจัดท ารายละเอียดการรายงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้  
จะต้องรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ของทุกปี 
 2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล 

การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้รายงาน
ประเมินตนเองประจ าปีมีความสมบูรณ์  มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งภาระงานที่
สถานศึกษาจะต้องด าเนินงาน มีดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานประจ า ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) ออกแบบการ

1. แต่งตั้ง
คณะท างาน 

 

 

2. รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ วิเคราะห์ 

และแปลผล 
 

 

3. เขียนรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

 

4. น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
 

 

5. รายงานและเปิดเผยต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 



 
๓ 

 

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห์
และแปลผลเพ่ือการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพได้ตามความเหมาะสม น าเสนอเป็นความเรียง ตารางประกอบความเรียง การบรรยาย
ประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย 
น าเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
  ภาคผนวก 
 4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์  สถานศึกษาจะต้องน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
รับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 เมื่อสถานศึกษาจัดท ารายงานประเมินตนเองและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว จะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม 
เช่น รายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ เปิดเผยผ่าน Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ
รายงานเสียงตามสาย และชี้แจงในการประชุม 
 
โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลทั่วไป  
 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้อมูลนักเรียน 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ข้อมูลงบประมาณ 
 สภาพชุมชนโดยรวม 
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน 
 กระบวนการพัฒนางาน (วิธีการท างานที่ท าให้บรรลุมาตรฐาน) 
 ผลการด าเนินงาน 

 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ความต้องการและความช่วยเหลือ 
 ข้อมูลงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
 ภาพกิจกรรม 

 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
การเขียนข้อมูลพื้นฐาน 
 สถานศึกษาควรน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย  
จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น ผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ   
อาจน าเสนอในรูปของตาราง  แผนภูมิภาพ กราฟ เปรียบเทียบข้อมูล ฯลฯ  
 
การเขียนจุดเด่นของสถานศึกษา 
 จุดเด่นของสถานศึกษา คือ ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล ฯลฯ ทีม่ีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม  
 
การเขียนจุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา ได้แก่ การด าเนินงานของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  
ของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ฯลฯ  
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ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
Self - Assessment Report: SAR 

 
 ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแนวใหม่ ไม่เน้นเอกสารและไม่
เพ่ิมภาระให้กับสถานศึกษา ในคู่มือฉบับนี้ได้น าเสนอตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองจากการใช้วิธีการประเมินหรือเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลากหลายวิธี หลากหลายแหล่งข้อมูล  
เช่น จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ร่องร่อยการท างานเชิงประจักษ์  ฯลฯ และน าข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบ
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ  ได้แก่ ๔ (ดีเยี่ยม) ๓ (ดี ) ๒ (พอใช้) และ ๑ (ปรับปรุง)  
สถานศึกษาน าผลการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน าเสนอเนื้อหาสาระในรายงานการ
ประเมินตนเองให้มีความกระชับชัดเจน สื่อความหมายเข้าใจง่าย มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและมีความแตกต่างตามบริบทของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดควรพัฒนา โอกาส และข้อจ ากัด 
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป  
 ตัวอย่างที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย การน าเสนอ
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวอย่างการน าเสนอผลการประเมินตนเอง (มาตรฐานที่ ๑ –  ๔)  ในลักษณะที่เป็น
ความเรียง แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ  ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการน าเสนอตามความ
เหมาะสมและปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อมูลและบริบทของการประเมินตนเองที่สถานศึกษา
ต้องการน าเสนอผล 
 

ตัวอย่างส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  

ชื่อโรงเรียน.................................................................ที่อยู่.............. ................................................... 
สังกัด........................................................โทรศัพท.์............................. โทรสาร................................. 
เปิดสอนระดับชั้น..........................ถึงระดับชั้น.............................. 
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๑.๒ บุคลากรของสถานศึกษา 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย  

(ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ภาษาไทย 
5. ภาษาอังกฤษ 
6. สังคมศึกษา 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ...................... 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
 

- 
19 
18 
19 
24 
20 
18 

 
รวม 15  

  
 
 

บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2557 1 14 1 2 - 

ปีการศึกษา 2558 1 13 1 2 1 

ปีการศึกษา 2559 1 13 2 1 1 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร

ปวช 0

ปวส 1

ปริญญาตรี 3

ประกาศนยีบตัรบณัฑิต 2

ปริญญาโท 10
ปริญญาเอก 1

รวม 17

0
1

3
2

10

1

0

2

4

6

8

10

12
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนของโรงเรียน...................................คน   (ตัง้แต่ปีการศึกษา 2557 ถึง 2559) 

 

2556 2557 2558

อนุบาล 1 14 12 17

อนุบาล 2 11 16 11

ป.1 19 11 15

ป.2 15 22 11

ป.3 21 13 22

ป.4 19 20 10

ป.5 12 18 20

ป.6 10 13 19

ม.1 15 15 15
ม.2 16 14 14
ม.3 11 17 12
รวม 163 171 166

10

12

14

16

18

2556 2557 2558

นักเรียนระดับอนุบาล

อนุบาล 1

อนุบาล  

10

15

20

25

2556 2557 2558

นักเรียนระดับประถมศกึษา ป.
1
ป.
 
ป.
3
ป.
4
ป.
 

10

12

14

16

18

2556 2557 2558

นักเรียนระดับม ัยมศกึษา

ม.1

ม.2

ม.3

 

๒๕๕๗  ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ 

     ๒๕๕๗             ๒๕๕๘            ๒๕๕๙ 

   ๒๕๕๗               ๒๕๕๘               ๒๕๕๙ 

   ๒๕๕๗               ๒๕๕๘               ๒๕๕๙ 
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1.4 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
           เปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามร้อยละของกลุ่มผลการประเมิน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557-2559 

 

 

 
 

15%

25%

45%

15%
20%

35% 34%

11%
15%

35% 33%

17%

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ด้านภาษา (Literacy)

2556

2557

2558

20%
25%

45%

10%
15%

26%

45%

14%
10%

29%

50%

11%

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ด้านค านวณ (Numeracy)

2556

2557

2558

25%

15%

35%

25%22% 24%
30%

24%

10%

30%

43%

17%

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ด้านการให้เหตุผล (Reasoning ability)
2556

2557

2558

2557 

2558 

2559 

2557 

2558 

2559 

2557 

2558 

2559 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
          ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปี
การศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
ด้าน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 

 
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2557-2559 
 

 
               

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มั ยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2557-2559 

การเปรียบเทียบผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษากับระดับชาติ 
ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 0.3 0.6 0.8 0.4 0.9 1.4 0.7 1.2 1.0 

คณิตศาสตร ์ -1.2 -0.9 -0.5 -1.0 -1.4 -1.1 0.9 0.5 1.0 

วิทยาศาสตร ์ -1.4 -1.2 -0.9 -1.4 -1.3 -1.2 -0.7 -1.1 0.1 

ภาษาอังกฤษ    1.2 0.6 1.5 0.8 0.3 0.4 

สังคมศึกษา    0.3 0.4 0.6 -0.5 0.2 0.7 

 ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษาสูงกว่าระดับชาติมากกว่า  1 หน่วย  
 ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษาแตกต่างจากระดับชาตไิม่เกิน  1 หน่วย 
 ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษาต ากว่าระดับชาติมากกว่า 1 หน่วย 
 ไม่มีข้อมลู 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

2556 2557 2558ร้อ
ยล

ะข
อง

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
การเปรียบเทียบคะแนน NT ปี 2557-2559

Literacy

Numeracy

Reasoning

Total

37 45 45 50
35

47
58

32
47

3731
51

40 31
50

0
20
40
60
80

2556

2557

2558

2557 

2558 

2559 

2557 2558 2559 
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๑.๖ สรุปข้อมูลผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ระดับชั้น 
การเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้เรียน 

ที่ได้เกรดต่ ากว่า 3.00 และตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 
ป.1 

 
ป.2  

 
 

ป.3  
 
 

ป.4  
 
 

ป.5   
 
 

ป.6  
 
 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

42.11 57.89 21.05 47.3715.79 10.53 15.79 10.53 10.53

63.16 47.37 84.21 36.8489.4794.74 89.4778.9573.69

เกรดต่ ากว่า 3.00 เกรดตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
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๑.๗ สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา    ๙ 

 

 
 

250

35
20

10 3

100

0

50

100

150

200

250

300

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

2 2

1 1

4

3

0

1

2

3

4

5

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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ตัวอย่างส่วนที่    
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวอย่าง   
๑.๑ ผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการ
อ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่
ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด       
E – Library ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการ ครเูน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียน
สื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก 
และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
๓. ผลการประเมินผลสัมฤท ิ์ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการอ่าน 92 ดีเยี่ยม 
ความสามารถในการสื่อสาร 90 ดีเยี่ยม 
ความสามารถคิดค านวณ 75 ดี 
ความสามารถในการคิด 60 ดี 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 98 ดีเยี่ยม 
ความก้าวหน้าด้านความรู้ความเข้าใจ 85 ดีเยี่ยม 
ผลการทดสอบระดับชาติ 55 ดีเยี่ยม 
ความพร้อมในการศึกษาต่อ 80 ดี 



 
๑๓ 

 

 
 
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ร้อยละ



 
๑๔ 

 

 
ตัวอย่าง  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของ
ผู้บริหารเรื่อง “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่
พึงประสงค”์ โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน”  ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน
น้ าอัดลม ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้องพวงมาลัย การผลิตของใช้ 
กระทงใบตอง เป็นต้น 
 
๒. ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด 
และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  
ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 

 
๓. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 90 ดีเยี่ยม 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 98 ดีเยี่ยม 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 77 ดี 
การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน 85 ดี 
สุขภาวะทางจิต 92 ดีเยี่ยม 
มีภูมิคุ้มกันตนเอง 88 ดีเยี่ยม 
ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม 92 ดีเยี่ยม 

 



 
๑๕ 

 

 
 
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม  ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ  
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย   
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตัวอย่างที่ 1  
 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย      
ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
   ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ 
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 



 
๑๗ 

 

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
ตัวอย่างที่ ๒  
ผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม 
 

๑. วิ ีด าเนินการและผลการพัฒนา 
มาตรฐาน วิ ีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่  
๒ กระบวนการ
บริหารและ 

การจัดการ
ศึกษา  
 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน การจัดการ
ศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน 
ในการก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีทีส่อดคล้องกับ

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถาน ศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ  และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๓. สถานศกึษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ



 
๑๘ 

 

มาตรฐาน วิ ีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบ หมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการ
ด าเนิน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 
 

จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการ
เชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

 
๒. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



 
๑๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ตัวอย่างที่ ๑  
 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย    
ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  
๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้ งให้ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔.จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
  



 
๒๐ 

 

ตัวอย่างที่ ๒ 
  
ระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
 

๑. ผลการประเมิน 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 
๓ ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย ได้แก่   
๑. โครงการสร้างห้องมัลติมีเดีย  
  

 ๒. โครงการครูยุคใหม่สร้างสื่อ
เทคโนโลยี 
 

 
 ๓. โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม 

 

 
 
๒. จุดเด่น 
 1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรยีนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงดว้ยวธิีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี  
 
 

แสดงจ านวนผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมลัติมเิดียเฉลี่ย/ป ี



 
๒๑ 

 

๓. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
ตัวอย่างที่ ๓  
 
ระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่   

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑. โครงการพัฒนา

สื่อผ่านกระบวน 
การวิจัย 

จ านวนสื่อร้อยละ ๘๐ ที่ผ่าน
กระบวนการวิจัย มีคุณภาพ
และปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ  

สื่อร้อยละ ๘๕ ที่ผ่านกระบวนการวิจัย มี
คุณภาพและปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
การใช้ 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เบื้องต้นในระดับ A2 ตาม
เกณฑ์ CEFR 

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๖ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นใน
ระดับ 
A 2 ตามเกณฑ์ CEFR 

๓. กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

๑. ครูร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรียนรู้ร่วมกัน 

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานระดับดีมากขึ้นไป 

 



 
๒๒ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

 
 
๒. จุดเด่น 
 ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่
ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างด ี  
 
๓. จุดควรพัฒนา  
   ๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ 

 ๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

  

85 90 95 100

๑. ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรูร้่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรียนรู…้

๒. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้

และน าเสนอผลงาน

3. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเข้ารว่ม

กิจกรรมจัดการเรยีนรู้
ด้วยโครงงานระดับด…ี

ร้อยละของครู/นักเรียนที่ด าเนินการ



 
๒๓ 

 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิท ิผล 
 
 

ตัวอย่างที่  ๑  
 

ผลการประเมิน ระดับดี  
 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่  ๑) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมา  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้   ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้  คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมิน
การด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตาม
การประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 

๓. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    
ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ



 
๒๔ 

 

โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

๔. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  นักเรียน
มีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่กย็ังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

 
 

ตัวอย่างที่ ๒ 
  
ผลการประเมิน     ระดับดี 
 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่  
4 ระบบการ
ประกันคุณภาพ 
ภายในที่มี
ประสิท ิผล   

- โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ 
ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) 
จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน ๘) 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอ
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน 
เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ ง

- โรงเรียนมกีาร
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

- ผลการประเมิน
คุณภาพภายในมี
ระดับคุณภาพดี 

- ผลการประเมินความ  
พึงพอใจของ คณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนใน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับ
ดี                   



 
๒๕ 

 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปฏิบัติ
หน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท า
เครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครู
ประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมิน
โครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ และประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 

๒. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    
ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

๓. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

 

ตัวอย่างที่  ๓ 

 
ผลการประเมินระดับดี 
 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๘ ประการ  
๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา   
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
๓) จัดการและบริหารข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นระบบ  
๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา  
๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา  
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการ

ประเมินคุณภาพภายใน  
๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในเปรียบเทียบ ๒ ปีการศึกษา 
 

 

- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ…

๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา…

๓) จัดบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เปน็…

๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ…

๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม…

๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็…

๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง…

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

ปี 2558 ปี 2557๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 



 
๒๗ 

 

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

 
 

๒. จุดเด่น 

 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    
ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 

๓. จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  นักเรียน
มีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่กย็ังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
  

65 70 75 80 85 90

ความสามารถในการอ่าน…

ความสามารถในการคิด…

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์…

การจัดกิจกรรมการเรียนรู…้

การกิจกรรมส่งเสริมการ…

การบริหารของผู้บริหาร…

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม…

สิ่งอ านวยความสะดวกใน…

ตัวอย่าง....ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน



 
๒๘ 

 

ตัวอย่างส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  อยู่ในระดับดี 
และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความต้องการ
ช่วยเหลือ 
 
จุดเด่น 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์       
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
  
 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร



 
๒๙ 

 

ของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 

ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก

คณะกรรมการวิจัย  
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิท ิผล 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย           
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
  
จุดควรพัฒนา 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓)  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย  
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  

๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 



 
๓๐ 

 

สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานเสมอ 

๒) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๓) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
๔) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิท ิผล 
๑) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ

เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒.  ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓.  พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  
และ PISA 
 ๓. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 

 

  



 
๓๑ 

 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.บุญรักษ ์   ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     
นายภัทรแสน   แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     
ผู้ยกร่าง 
ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ผู้จัดท าคู่มือ 
ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ดร.ลาวัลย ์ พิชญวรรธน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1       
                                             ปฏิบัติราชการ สพฐ. 
นายสมโภชน ์ หลักฐาน  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
นางอภิวันทน์  พินทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ดร.อิทธิฤทธิ์   พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
นางน้ าค้าง โตจินดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
นางโสภา  ชวนวัน          ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ดร.อนุสรณ์  เกิดศรี          ครูปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม จังหวัดอุทัยธานี  
นางสาวถวิล   จันทร์สว่าง      นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

บรรณา ิการกิจ 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว         ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.ลาวัลย ์ พิชญวรรธน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 

เขต 1 ปฏิบัติราชการ สพฐ. 


