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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน โดยการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะ

แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง มีกิจกรรมรักการอ่าน การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมตอบค าถามประจ า
สัปดาห์  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าสัปดาห์  การฝึกการท างานเป็นทีม กิจกรรมการแสวงหาความรู้
จากอินเตอร์เน็ตโดยการจัดการแข่งขันด้าน การสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดท่ีหลากหลาย  โดยเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเน้น
การอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ชั้น ป.1  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในการส่งเสริมประสบการณ์ใน
รูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์   ฝึกให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม  มีการใช้สื่อ
ทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และคุณครูร่วมกันก าหนดการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการและเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  
รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
มีผลการประเมินคุณภาพในระดับด ี
 
 
 

         ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. ความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 95.62 ดีเยี่ยม 
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 74.97 ดี 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 94.51 ดีเยี่ยม 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.08 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 36.11 ปรับปรุง 
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 90.11 ดีเยี่ยม 

สรุป 77.73 ดีมาก 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
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3. จุดเด่น 

  ผู้เรียนอ่านหนังสือออก อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน โดยการจัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง มีกิจกรรมรักการอ่าน การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
กิจกรรมตอบค าถามประจ าสัปดาห์  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการประจ าสัปดาห์  การฝึกการท างานเป็นทีม 
กิจกรรมการแสวงหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตโดยการจัดการแข่งขันด้านการสืบค้นข้อมูล  นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
นอกสถานที่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้ง
การเชิญวิทยาการมาให้ความรู้ภายในโรงเรียนอีกด้วย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง           
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
4. จุดควรพัฒนา 
       โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การค้นคว้าหาความรู้จากการ

อ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาควรฝึกเรื่องการน าเสนอ การอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเด็กทุกภาคเรียน โรงเรียนจัดให้มีการออกก าลังกายตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ  มีกิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียนทุกเช้า มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและสร้างสุนทรียภาพ 
มีอาหารกลางวัน มีนมดื่มฟรี  จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพผู้เรียน ดูแลฟัน ตรวจสุขภาพ และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ฝึกและเรียนรู้เรื่องของความ
ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่เดียวกันโดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

2. ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน  โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก  การออกก าลัง
กายตอนเช้า กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดมีาก 
 
          ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 95.42      ดีเยี่ยม 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 95.22 ดีเยี่ยม 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94.40 ดีเยี่ยม 
สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 94.40 ดีเยี่ยม 

สรุป 94.86 ดีเยี่ยม 
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ร้อยละ
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3. จุดเด่น 
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดี  เป็นนักเรียนที่ดี และมีการบ าเพ็ญประโยชน์  มีการฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนตอนเช้า                

มีกิจกรรมไหว้ครู จัดกิจกรรมวันแม่และวันพ่อ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักการประหยัดน้ าและประหยัดไฟ   จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ท าให้ผู้เรียนมีความประพฤติที่เหมาะสมเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเวร
ประจ าวันท าความสะอาดห้องเรียน และดูแลสถานที่ร่วมกัน  ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ
วันส าคัญของชาติ  มีการเข้าค่ายพุทธบุตร และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
     4. จุดควรพัฒนา 

    โรงเรียนควรส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณมากข้ึน ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
 
 
 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิ เคราะห์สภาพปัญหา  ผลจากการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2560                  
โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
2.  ผลการพัฒนา 
 2.1  โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาชาติ 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่งงาน  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ 
 2.3  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
รว่มกันรับผิดชอบ 
 2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5  โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2.6  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 2.7  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้โรงเรียน
มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

จากผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับด ี
  
3.  จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  มีการประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

4.  จุดควรพัฒนา 
 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ ง           
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.  โรงเรียนควรปรับระบบการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียน ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มีการด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่ควรปล่อยให้ครูผู้สอนหรือครูประจ าชั้นด าเนินการตามอัธยาศัย 
 
 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีการประเมินแผน          
การจัดการเรียนรู้  ครูจัดท าแฟ้มพัฒนางานส่วนตัว  มีการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูได้
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การศึกษาต่อเพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มากขึ้น ครูได้รับขวัญและก าลังใจจากโรงเรียน และมีการนิเทศและประเมินการสอน ส่งผลให้มีการ
พัฒนาตนเองในการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ บูรณาการตามแผนการจัดการเรียนรู้  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ       
ตัวผู้เรียน  มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ส่งผลมาเพื่อการจัดวิจัยในห้องเรียนหรืองานวิจัยรายกรณี อีกด้วย 
 
2.  ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมการนิเทศ
และประเมินการสอน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียน การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู
ส่งเสริมการอบรมและการศึกษาต่อ ด้วยผลการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เป็นผลให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  ในระดบัดีมาก 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3.  จุดเด่น 
ครูมีการพัฒนาตนเอง  มุ่งมั่น ตั้งใจโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง มีการ

ประเมินผลเรียนรู้ที่หลากหลาย  ท าวิจัยในชั้นเรียน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  และพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ 

4.  จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมเติมด้านการประเมินโดยเน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการวิจัยสื่อเพ่ือพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการวิเคราะห์จาก
สภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเป็น แล้วน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน มีระบบ
สารสนเทศที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินงานตามแผน  จัดระบบการก า กับ 
ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมทั้งแก้ปัญหา และน ามาจัดท าเป็นรายงานประจ าปีที่เป็นการรายงานคุณภาพภายในและมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  ผลการด าเนินงาน 

จากการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ การท าระบบการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ และการจัดท ารายงานประจ าปี ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 4  ในระดับดีมาก 

                                                                                                                                                                                  
3.  จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินการในงานระบบการประกันคุณภาพใน  เน้นการด าเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพแบบ PDCA และใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างต่อเนื่อง  สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการใน
รูปของคณะกรรมการให้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบทุกฝ่าย 
 
4.  จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  
แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
 
 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
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 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเฮงฮั้วอยู่ในระดับดีมาก 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประสบผลส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะมาตรฐาน
ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี                
และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
 ทั้งนี้ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอยู่ในระดับดีมาก พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร ความสามารถด้านการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน  ดีที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารมีผลการประเมิน
ในระดับดี  โรงเรียนมีการวางแผน  และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน                            
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินในระดับดีมาก มีการวิเคราะห์ ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคลากร และการประเมินผลจากสภาพจริงในห้องเรียน  โรงเรียนได้
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพจนเกิดผลประเมินอยู่
ในระดับดีมาก  ทั้งนี้โรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ื อให้เกิดความร่วมมือในการวางแผน                          
วางระบบงาน และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี และผู้เกี่ยวข้องมั่นใจต่อระบบการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในระดับดี 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 


