
สวนท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนสงเสริ มใหผูเรียนคนควาหาความรูจากการอาน โดยการจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนมีทักษะ

แสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง มีกิจกรรมรักการอาน การสงเสริมการใชหองสมุด กิจกรรมตอบคําถามประจํา

สัปดาห  กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการประจําสัปดาห  การฝกการทํางานเปนทีม กิจกรรมการแสวงหาความรู

จากอินเตอรเน็ตโดยการจัดการแขงขันดาน  การสืบคนขอมูล สงผลใหผูเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   นอกจากนี้ โรงเรียนจัดทําโครงการสงเสริมการอาน คิดวิเคราะห

และเขียน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดท่ีหลากหลาย  โดยเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงเนน

การอานออกเขียนได ตั้งแตชั้น ป.1  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการสงเสริม ประสบการณใน

รูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห และคิดอยางสรางสรรค   ฝกใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  มีการใชสื่อ

ทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และคุณครูรวมกันกําหนดการ จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลแบบ

บูรณาการและเนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน  

 

2. ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานในแตละระดับชั้น สามารถเขียน สื่อสารไดดี  

รูจักการวางแผน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีตามหลักประชาธิปไตย  กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือ

วิพากษวิจารณไดอยางสรางสรรค  สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถ

วิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมท้ังรูเทาทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี 
 

 

         ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน รอยละ ระดับคุณภาพ 

ความสามารถในการอาน 95.11 ดีมาก 

ความสามารถในการสื่อสาร 95.42 ดีมาก 

ความสามารถในการคิดคํานวณ 94.75 ดีมาก 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 85.67 ดี 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 81.78 ดี 

ความกาวหนาดานความรู ความเขาใจ 88.45 ดี 

ผลการทดสอบระดับชาติ 40.91 พอใช 

ความพรอมในการศึกษาตอ 99.99 ดีมาก 

สรุป 85.26 ดี 
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3. จุดเดน 

  ผูเรียนอานหนังสือออก อานคลอง รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได  สามารถใชเทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู ไดดวยตนเอง  สงผลให โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูจากการอาน โดยการจัดทํา

โครงการพัฒนาผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง มีกิจกรรมรักการอาน การสงเสริมการใชหอง สมุด 

กิจกรรมตอบคําถามประจําสัปดาห   กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการประจําสัปดาห  การฝกการทํางานเปนทีม 

กิจกรรมการแสวงหาความรูจากอินเตอรเน็ตโดยการจัดการแขงขันดานการสืบคนขอมูล  นอกจากนี้ยังมีการศึกษา

นอกสถานท่ี ภูมิปญญาทองถ่ิน โรงเรียนสนับสนุนใหผูเรียนใ ชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมท้ัง

การเชิญวิทยาการมาใหความรูภายในโรงเรียนอีกดวย  สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง           

รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

4. จุดควรพัฒนา 

       โรงเรียนควรสงเสริมใหผูเรียนใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ิมข้ึน ไดแก การคนควาหาความรูจากการ

อาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาควรฝกเรื่องการนําเสนอ การอภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาทักษะดานการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเด็กทุกภาคเรียน โรงเรียนจัดใหมีการออกกําลังกายตอนเชาหลังเคารพธงชาติ  มีกิจกรรมตรวจ

สุขภาพนักเรียน ทุกเชา มีการฉีดวัคซีนปองกันโรค จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและสรางสุนทรียภาพ 
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มีอาหารกลางวัน มีนมดื่มฟรี  จัดเจาหนาท่ีตรวจสุขภาพผูเรียน ดูแลฟน ตรวจสุขภาพ และฝกปฏิบัติตามกิจกรรม

ลางมือกอนรับประทานอาหาร  มีการแปรงฟนหลังรับประทานอาหารก ลางวัน ฝกและเรียนรูเรื่องของความ

ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยการเชิญวิทยากรมาใหความรู จัดกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด และสนับสนุนให

ผูเรียนมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป และพัฒนาผูเรียนใหเขารวมกิจกรรมกับเครือขายโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีเดียวกันโดยการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

 

2. ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรร มตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โครงการสงเสริมสุขภาพผูเรียน  โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนัก  การออกกําลัง

กายตอนเชา กิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก 

 

          ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ประเด็นการประเมิน รอยละ ระดับคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 95.68 ดีมาก 

การมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ 94.86 ดีมาก 

ความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 94.86 ดีมาก 

การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 93.83 ดีมาก 

สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 96.03 ดีมาก 

มีภูมิคุมกันตนเอง 95.68 ดีมาก 

คํานึงถึงความเปนธรรมตอสังคม 93.83 ดีมาก 

 

3. จุดเดน 

ผูเรียนเปนลูกท่ีดี  เปนนักเรียนท่ีดี และมีการบําเพ็ญประโยชน  มีการฝกสมาธิกอนเขาเรียนตอนเชา                

มีกิจกรรมไหวครู จัดกิจกรรมวันแมและวันพอ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ฝกให

ผูเรียนรูจักการประหยัดน้ําและประหยัดไฟ   จัดกิจกรรมคายพุทธบุตร ทําใหผูเรียนมีความประพฤติท่ีเหมาะสมเปน

ลูกท่ีดีของพอแม  เปนนั กเรียนท่ีดีของโรงเรียน และรู จักบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  สงเสริมใหผูเรียนมีเวร

ประจําวันทําความสะอาดหองเรียน และดูแลสถานท่ีรวมกัน  ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและ

วันสําคัญของชาติ  มีการเขาคายพุทธบุตร และกิจกรรมเขาคายลูกเสือ สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค 

 

จุดควรพัฒนา 

    โรงเรียนควรสงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสาธารณมากข้ึน ในการชวยเหลือสังคมและชุมชน 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา  ผลจาก การ จัดการศึกษาตลอดปการศึกษา 2559 โดย

การศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

และจัดประชุมคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ 

กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา  พรอมท้ัง

จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒน าตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว มีการนิเทศกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

 

2.  ผลการพัฒนา 

 2.1  โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนา

ของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  คว ามตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาชาติ 

 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแ หนงงาน  

ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป ประยุกตใชได  ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรม

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุนใหผูเรียนใฝรู 

 2.3  โรงเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา  ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและ

รวมกันรับผิดชอบ 

 2.4  ผูเก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

 2.5  โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เปน

ระบบอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนในการจัดการศึกษา 

 2.6  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โด ยทุกฝายมีสวนรวม  ยึดหลักธรรม าภิบาล 

และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

 2.7  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลให

โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

จากผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพใน

ระดับดี 
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3.  จุดเดน 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน 

การประชุมแบบมีสวนรวม  มีการประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุมยอยเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน  เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลอง

กับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาให

ผูเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  

มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช

กระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 

4.  จุดควรพัฒนา 

 1.  สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง           

มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.  โรงเรียนควรปรับระบบการสอนซอมเสริมในโรงเรียน กํากับ ติดตาม ดูแลใหมีการดําเนินการในรูปแบบ

คณะกรรมการ ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ไมควรปลอยใหครูผูสอนหรือครูประจําชั้นดําเนินการตามอัธยาศัย 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนสงเสริ มใหครูผูสอนจดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีการประเมินแผน           

การจัดการเรียนรู  ครูจัดทําแฟมพัฒนางานสวนตัว  มีการประเมินตนเองเม่ือสิ้นปการศึกษา มีการสงเสริมใหครูได

เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การศึกษาตอเพ่ือนํามาพัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหมากข้ึน ครูไดรับขวัญและกําลังใจจากโรงเรียน และมีการนิเทศและประเมินการสอน สงผลใหมีการ

พัฒนาตนเองในการจัดทําแผนการเรียนรูท่ีสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เปนการใชผูเรียนเปนศูนยกลา งการ

เรียนรู บูรณาการตามแผนการจัดการเรียนรู  ครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยกําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับ        

ตัวผูเรียน  มีการจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสงผลมาเพ่ือการจัดวิจัยในหองเรียนหรืองานวิจัยรายกรณี อีกดวย 

 

2.  ผลการดําเนินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู  การจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครู  กิจกรรมการนิเทศ

และประเมินการสอน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียน การสรางขวัญและกําลังใจใหครู

สงเสริมการอบรมและการศึกษาตอ ดวยผลการพัฒนาดังกลาวเปนผลให ครูปฏิบัติงานตามบท บาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เปนผลใหมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3  ในระดับดีมาก 
 

 

3.  จุดเดน 

ครูมีการ พัฒนาตนเอง   มุงม่ัน ตั้งใจโดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ปฏิบัติจริง มีการ

ประเมินผลเรียนรู ท่ีหลากหลาย  ทําวิจัยในชั้นเรียน   ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู  และพัฒนาตนเองในการศึกษาตอ 
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4.  จุดควรพัฒนา 

โรงเรีย นควรใหครูไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพ่ิมเติมดานการประเมินโดยเนนขอสอบเชิงวิเคราะห 

สังเคราะห และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน รวมถึงการวิจัยสื่อเพ่ือพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน 

 

มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.  กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนสงเสริ มใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในภายใตกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 โดยมี

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการวิเคราะหจาก

สภาพปญหาและความตองการท่ีจําเปน แลวนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของโรงเรียน มีระบบ

สารสนเทศท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ดําเนินงานตามแผน  จัดระบบการกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ พรอมท้ังแกปญหา และนํามาจัดทําเปนรายงานประจําปท่ีเปนการรายงานคุณภาพภายในและมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

2.  ผลการดําเนินงาน 

จากการจัด ทําโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน การกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การจัดทําขอมูล

สารสนเทศ การทําระบบการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ และการจัดทํารายงานประจําป สงผลให มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ในระดับดีมาก 

                                                                                                                                                                                  

3.  จุดเดน 

  โรงเรี ยนใหความสําคัญกับการดําเนินกา รในงานระบบการประกันคุณภาพใน  เนนการดําเนินงานตาม

ระบบบริหารคุณภาพแบบ PDCA และใชกระบวนการวงจรคุณภาพเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา 

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยางตอเนื่อง   สรางความเขาใจและใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะครู 

บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการใน

รูปของคณะกรรมการใหมีบุคคลท่ีเก่ียวของทราบทุกฝาย 

 

4.  จุดควรพัฒนา 

โรงเรีย นควรยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับทุกฝายเพ่ือก ารพัฒนา

สถานศึกษารวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ควรจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  

แตยังขาดการใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน  

ผูเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู แตยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล 
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สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฮงฮ้ัวอยูในระดับดีมาก 

 จากผลการดําเนินงานโครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ประสบผลสําเร็จท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดีมาก  ท้ังนี้เพราะมาตรฐาน

ท่ี 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับดีมาก  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับดีมาก  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดี  และ

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดีมาก 

 ท้ังนี้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ท่ีเปนไปตามปญหาและความ

ตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียนและสภาพของชุมชนทองถ่ิน  จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพผู เรียนอยูในระดับดีมาก  พัฒนาการของคาเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน  ผูเรียนมี

ความสามารถในการอานและเขียน  การสื่อสาร  ความสามารถดานการคิดคํานวณ  ก ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว

อยางชัดเจน  ดีท่ีปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานท่ี 1   ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารมีผลการ

ประเมินในระดับดี  โรงเรียนมีการวางแผน  และดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรใน

โรงเรียน  ใชผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินในระดับดีมาก  มีการวิเคราะห ออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี

เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของโรงเรียน  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม

ตรวจสอบและชวยเหลือ นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคลากร และการป ระเมินผลจากสภาพจริงใน

หองเรียน  โรงเรียนไดดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ เปนข้ันตอน มีประสิทธิภาพ

จนเกิดผลประเมินอยูในระดับดีมาก  ท้ังนี้โรงเรียนใหความสําคัญกับผูเก่ียวของทุกฝายเพ่ือใหเกิดความรวมมือใน

การวางแผน วางระบบงาน และดําเนิน งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเปนอยางดี และผูเก่ียวของม่ันใจตอ

ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนในระดับดี 

 

   

 

 


