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ก

ค�ำน�ำ

	 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นผลส�าเร็จจากการบริหาร

จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน	 

๔	 มาตรฐาน	 ได้แก่	 คุณภาพของผู้เรียน	 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

สถานศึกษา	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล	 ผลการวิเคราะห์จุดเด่น	 จุดท่ีควรพัฒนา	 และระบุแนวทาง 

การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต	โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา

ในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ	 และเตรียมความพร้อมในการรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

	 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้	 จัดท�าขึ้น 

เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการน�าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง	 จะเป็น

สารสนเทศส�าคัญท่ีสถานศึกษาจะน�าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

และดียิ่งขึ้นต่อไป	

(นายการุณ	สกุลประดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทน�ำ

	 การจัดท�ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา	 เป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินงาน

ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 และน�าเสนอรายงาน

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา	หน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา	 และ 

รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป	

	 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา	 อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป	 เช่น	 รายงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ�าปี	รายงานประจ�าปี	รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 แต่ท้ังนี้จะมีเนื้อหาสาระ	 องค์ประกอบ 

ของรายงาน	 และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน	 คือ	 เพ่ือสะท้อนภาพความส�าเร็จของการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา	ทั้งนี้	 ประโยชน์

ในการจัดท�ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา	ดังนี้

	 ๑.	ท�าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ทั้งในด้านจุดเด่น	 จุดที่ควรพัฒนา	 แนวทางการพัฒนาในอนาคต	 ท่ีน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ 

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป

	 ๒.	 ท�าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร

สถานศึกษา	 ครูและผู ้เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

เพื่อเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน

	 ๓.	ท�าให้พ่อแม่	 ผู ้ปกครอง	 ตลอดจนผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผล 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา	 โดยมี 

การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม

	 ๔.	หน่วยงานต้นสังกัด	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 และ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มีฐานข้อมูลในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา	

ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่

	 ๕.	สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด	 และรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 จากส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)
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ขั้นตอนกำรจัดท�ำรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 การจัดท�ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา	มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังนี้

แผนภำพที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง

	 จากแผนภาพท่ี	 ๑	 แสดงขั้นตอนการจัดท�ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา	
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
 ๑.  แต่งตั้งคณะท�ำงำน 
	 	 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	
ประกอบด้วย	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 
และในกรณีที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กอาจก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท�ารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม	
 ๒. รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ 
	 	 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ	 เป็นข้ันตอนส�าคัญที่จะท�าให้รายงานประเมิน
ตนเองมีความสมบูรณ์	 มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา	 ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจะต้อง
รวบรวมแบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ได้แก่	๑)	ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา	เช่น	จ�านวนครู	บุคลากร	
นักเรียน	 แหล่งเรียนรู้	 ข้อมูลงบประมาณ	 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม	 ฯลฯ	 ๒)	 ข้อมูลที่เป็น 
ผลการประเมิน	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา	 ข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา	ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน	 หรือผลการทดสอบอื่น	 ๆ	 สรุปผลการประเมินจาก 
หน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ	 ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา	
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ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคม	ฯลฯ
 ๓. เขียนรำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 	 สถานศึกษาสามารถก�าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ได้ทั้งในเชิงปริมาณ	 และคุณภาพตามความเหมาะสม	 การน�าเสนออาจเป็นความเรียง	 ตาราง
ประกอบความเรียง	 การบรรยายประกอบแผนภูมิ	 รูปภาพ	 หรือกราฟ	 ฯลฯ	 ตามบริบทของ
สถานศึกษา	 โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย	น�าเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	สาระ
ส�าคัญอาจแบ่งออกเป็น	๔	ส่วน	ดังนี้
  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
	 	 น�าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริง	
ประกอบด้วย	 จ�านวนบุคลากร	 จ�านวนนักเรียน	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น	 
ผลการทดสอบระดับชาติ	ฯลฯ	อาจน�าเสนอในรูปของตาราง	แผนภูมิภาพ	กราฟ	ฯลฯ
  ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 	 น�าเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา	๔	 มาตรฐาน	 โดยแต่ละ
มาตรฐานน�าเสนอในประเด็น	 กระบวนการพัฒนา	 ผลการด�าเนินงาน	 จุดเด่น	 และจุดควร
พัฒนา	 ซึ่งในการเขียนจุดเด่นของสถานศึกษา	 จะแสดงถึงผลส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา	เช่น	ด้านคุณภาพผู้เรียน	ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ของผู ้บริหารสถานศึกษา	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	 ที่มีความโดดเด่น	 ภาคภูมิใจ	 เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน	และสังคม	ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา	จะแสดงถึงการด�าเนินงาน
ในด้านต่างๆ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีต้องได้รับการส่งเสริม	
สนับสนุน	และพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
		 	 น�าเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 โดยน�าภาพรวมจากการ
ประเมินทั้ง	๔	มาตรฐาน	มาน�าเสนอในรูปแบบของจุดเด่น	จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน	
พร้อมทั้งน�าเสนอ	แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ
  ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก 
	 	 น�าเสนอหลักฐานข้อมูลส�าคัญ	หรือเอกสารอ้างอิงต่าง	ๆ	แบบย่อ	ๆ
 ๔. น�ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
	 	 หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์	 สถานศึกษาจะต้องน�าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ๕. รำยงำนและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง
	 	 เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว	 สถานศึกษาจะต้อง
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รายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ครู	 ผู้ปกครอง	 หน่วยงานต้นสังกัด	
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ซึ่งสามารถด�าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความ
เหมาะสม	เช่น	การลง	Website	ของสถานศึกษา	จุลสาร	อนุสาร	แผ่นพับ	รายงานเสียงตามสาย	
และชี้แจงในการประชุม	เป็นต้น

โครงสร้ำงรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	แบ่งออกเป็น	๔	ส่วน	โดยแต่ละส่วน
อาจประกอบด้วยเนื้อหา	ดังนี้
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน
	 	 •	 ข้อมูลทั่วไป	
	 	 •	 ข้อมูลครูและบุคลากร
	 	 •	 ข้อมูลนักเรียน
	 	 •	 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
	 	 •	 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
	 	 •	 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
	 	 •	 ข้อมูลงบประมาณ
	 	 •	 สภาพชุมชนโดยรวม
	 	 •	 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
	 	 •	 ฯลฯ
 ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 	 •	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน
	 	 •	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
	 	 •	 มาตรฐานที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	
	 	 •	 มาตรฐานที่	๔	ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	
	 	 •	 ผลการประเมินภาพรวม
 ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ
	 	 •	 จุดเด่น	
	 	 •	 จุดควรพัฒนา
	 	 •	 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
	 	 •	 ความต้องการการช่วยเหลือ
 ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก
	 	 •	 หลักฐานข้อมูลส�าคัญ	เอกสารอ้างอิงต่างๆ	
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ตัวอย่ำงกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self - Assessment Report : SAR)

	 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้	 ได้เสนอ
ตัวอย่างรูปแบบการน�าข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน	 และข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่ง	 เช่น	 ข้อมูล
จากการสังเกต	 การสัมภาษณ์	 ร่องร่อยการท�างานเชิงประจักษ์	 ฯลฯ	 โดยน�าเสนอในรูปแบบ
ตาราง	กราฟ	แผนภาพ	หรือการสรุปเนื้อหาสาระที่ส�าคัญ	ซึ่งจะเน้นการเขียนให้มีความกระชับ	
ชัดเจน	 และสื่อความหมายได้เข้าใจง่าย	 รวมทั้งการน�าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ 
การจัดการศึกษา	ในรอบปีที่ผ่านมา	ทั้งในด้านจุดเด่น	จุดควรพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	และ
ความต้องการการช่วยเหลือ	 ซึ่งจะท�าให้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปีถัดไป	
	 ตัวอย่างท่ีน�าเสนอในรายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้	 ประกอบด้วย	 
๔	ส่วน	คือ	ส่วนที่	๑	ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา	ส่วนที่	๒	ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๔	 มาตรฐาน	 และภาพรวมของสถานศึกษา	 ส่วนที่	 ๓	 สรุปผล	 แนวทางการพัฒนา	 และ 
ความต้องการการช่วยเหลือ	 และส่วนท่ี	 ๔	 ภาคผนวก	 ตัวอย่างการน�าเสนอมีทั้งในลักษณะ 
ที่เป็นความเรียง	 แผนภูมิ	 รูปภาพ	 กราฟ	 ทั้งน้ี	 สถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์วิธีการ 
เขียนรายละเอียดในเนื้อหาสาระของรายงานการประเมินตนเองได้อย่างหลากหลาย	 
เพื่อความสอดคล้องกับการด�าเนินงานและข้อมูลส�าคัญที่ควรน�าเสนอของสถานศึกษาได ้
ตามความเหมาะสม

ตัวอย่ำงส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน..................................................ที่อยู่.................................................................
สังกัด..............................................โทรศัพท์.............................โทรสาร..............................
เปิดสอนระดับชั้น..........................ถึงระดับชั้น..............................
 
๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ

	 ๑)	จ�านวนบุคลากร

 บุคลากร	 ผู้บริหาร	 ครูผู้สอน	 พนักงาน	 ครูอัตราจ้าง	 เจ้าหน้าที่อื่นๆ
	 	 	 	 ราชการ
	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	 ๑	 ๑๓	 ๑	 ๒	 -
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	 ๒)	วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

	 ๓)	สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สำขำวิชำ จ�ำนวน (คน)
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)

๑.	บริหารการศึกษา ๑ -

๒.	คณิตศาสตร์ ๒ ๑๙

๓.	วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๘

๔.	ภาษาไทย ๓ ๑๙

๕.	ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๔

๖.	สังคมศึกษา ๒ ๒๐

๗.	การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ ๑๘

๘.	......................

รวม ๑๕

 
๖ 

 

2) วุฒกิารศกึษาสูงสดุของบคุลากร 
 

 
 

3) สาขาวิชาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตล่ะสาขาวิชา (ชม./สปัดาห)์ 

1. บริหารการศึกษา 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ภาษาไทย 
5. ภาษาอังกฤษ 
6. สังคมศึกษา 
7. การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
8. ...................... 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
 

- 
19 
18 
19 
24 
20 
18 

 

รวม 15  
  
 
 

  

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

๑๐, ๕๕.๕๖%
๒, ๑๑.๑๑%

๓, ๑๖.๖๗%๑, 
๕.๕

๖%

๑,
 ๕

.๕
๖%

๑,
 ๕

.๕
๖%
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน

จ�านวนนักเรียนปีการศึกษา	๒๕๕๙	รวม	๓๑๖	คน	

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ

 
๗ 

 

1.3 ข้อมูลนกัเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559  

 

 
 

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดบัสถานศกึษา 

 

 

.
4 ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รียน 

95.29
94.78

99.57
99.91
100
100
100
100

95.12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ระดับชั้น
เรียน 

 อ.๑ อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม รวม
ท้ังหมด 

จํานวนห้อง   ๒ ๑ ๓ 3 2 ๑ 2 2 ๑ ๑๑ 14 
เพศ 
  

ชาย 32 15 47 45 ๑๗ ๘ 19 ๒๒ ๑๓ ๑๒๔ 171 
หญิง ๑๗ 12 29 34 ๒๓ ๑๕ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๑๑๖ 145 

รวม   49 27 76 79 ๔๐ ๒๓ 36 ๓๔ ๒๘ ๒๔๐ 316 
เฉลี่ยต่อห้อง   ๒๕:๑ 27:๑   2๖:๑ 20:๑ 23:๑ ๑4:๑ ๑7:๑ 28:๑    

 

๑๑

๒๒

๑๓

๒๔

๑๗

๒๑

อ.๑

อ.๒

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ๑ และ ๒  
ปีการศึกษา 2556 - 2558

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2557 ปี กศ. 2556

๑๒
๑๕

๑๐
๑๕

๒๑
๑๐

๑๕
๑๗

๘
๑๐

๒๒
๑๓

๙
๒๓

๑๕
๑๗

๑๒
๑๕

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 
ปีการศึกษา 2556 - 2558

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2557

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6   ปีการศึกษา 2559 

 
๗ 

 

1.3 ขอมูลนกัเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559  

 

 
 

 
 

1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 
 

 

.

4 ผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียน 

95.29

94.78

99.57

99.91

100

100

100

100

95.12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

รอยละ

ระดับชัน
เรียน 

 อ.๑ อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม รวม
ทังหมด 

จํานวนหอง   ๒ ๑ ๓ 3 2 ๑ 2 2 ๑ ๑๑ 14  

เพศ 
  

ชาย 32 15 47 45 ๑๗ ๘ 19 ๒๒ ๑๓ ๑๒๔ 171 

หญิง ๑๗ 12 29 34 ๒๓ ๑๕ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๑๑๖ 145 

รวม   49 27 76 79 ๔๐ ๒๓ 36 ๓๔ ๒๘ ๒๔๐ 316 

เฉลียตอหอง   ๒๕:๑ 27: ๑   2๖:๑ 20: ๑ 23: ๑ ๑4:๑ ๑7:๑ 28: ๑    

 

๑๑

๒๒

๑๓

๒๔

๑๗

๒๑

อ.๑

อ.๒

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ๑ และ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ปี กศ. ๒๕๕๘ปี กศ. ๒๕๕๗ปี กศ. ๒๕๕๖

๑๒

๑๕

๑๐

๑๕

๒๑

๑๐

๑๕

๑๗

๘

๑๐

๒๒

๑๓

๙

๒๓

๑๕

๑๗

๑๒

๑๕

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดบชั้นั  ป.๑ - ป.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ปี กศ. ๒๕๕๘ปี กศ. ๒๕๕๗ปี กศ. ๒๕๕๖

ผลสัมฤทธิทางการเรียนทุกกลุมสาระ รอยละของนักเรียนทีมีเกรดเฉลียผานเกณฑทังหมด 
ระดับชันประถมศึกษาปีที 1-6    ปีการศึกษา 2559  

 
๗ 

 

1.3 ขอมูลนกัเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559  

 

 
 

 
 

1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 
 

 

.

4 ผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียน 

95.29

94.78

99.57

99.91

100

100

100

100

95.12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

รอยละ

ระดับชัน
เรียน 

 อ.๑ อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม รวม
ทังหมด 

จํานวนหอง   ๒ ๑ ๓ 3 2 ๑ 2 2 ๑ ๑๑ 14  

เพศ 
  

ชาย 32 15 47 45 ๑๗ ๘ 19 ๒๒ ๑๓ ๑๒๔ 171 

หญิง ๑๗ 12 29 34 ๒๓ ๑๕ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๑๑๖ 145 

รวม   49 27 76 79 ๔๐ ๒๓ 36 ๓๔ ๒๘ ๒๔๐ 316 

เฉลียตอหอง   ๒๕:๑ 27: ๑   2๖:๑ 20: ๑ 23: ๑ ๑4:๑ ๑7:๑ 28: ๑    

 

๑๑

๒๒

๑๓

๒๔

๑๗

๒๑

อ.๑

อ.๒

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ๑ และ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ปี กศ. ๒๕๕๘ปี กศ. ๒๕๕๗ปี กศ. ๒๕๕๖

๑๒

๑๕

๑๐

๑๕

๒๑

๑๐

๑๕

๑๗

๘

๑๐

๒๒

๑๓

๙

๒๓

๑๕

๑๗

๑๒

๑๕

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดบชั้นั  ป.๑ - ป.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

ปี กศ. ๒๕๕๘ปี กศ. ๒๕๕๗ปี กศ. ๒๕๕๖

ผลสัมฤทธิทางการเรียนทุกกลุมสาระ รอยละของนักเรียนทีมีเกรดเฉลียผานเกณฑทังหมด 
ระดับชันประถมศึกษาปีที 1-6    ปีการศึกษา 2559  

 
๗ 

 

1.3 ข้อมูลนกัเรียน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559  

 

 
 

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดบัสถานศกึษา 

 

 

.
4 ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รียน 

95.29
94.78

99.57
99.91
100
100
100
100

95.12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ ดนตรี

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ระดับชั้น
เรียน 

 อ.๑ อ.๒ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม รวม
ท้ังหมด 

จํานวนห้อง   ๒ ๑ ๓ 3 2 ๑ 2 2 ๑ ๑๑ 14 
เพศ 
  

ชาย 32 15 47 45 ๑๗ ๘ 19 ๒๒ ๑๓ ๑๒๔ 171 
หญิง ๑๗ 12 29 34 ๒๓ ๑๕ ๑๗ ๑๒ ๑๕ ๑๑๖ 145 

รวม   49 27 76 79 ๔๐ ๒๓ 36 ๓๔ ๒๘ ๒๔๐ 316 
เฉลี่ยต่อห้อง   ๒๕:๑ 27:๑   2๖:๑ 20:๑ 23:๑ ๑4:๑ ๑7:๑ 28:๑    

 

๑๑

๒๒

๑๓

๒๔

๑๗

๒๑

อ.๑

อ.๒

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล ๑ และ ๒  
ปีการศึกษา 2556 - 2558

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2557 ปี กศ. 2556

๑๒
๑๕

๑๐
๑๕

๒๑
๑๐

๑๕
๑๗

๘
๑๐

๒๒
๑๓

๙
๒๓

๑๕
๑๗

๑๒
๑๕

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 
ปีการศึกษา 2556 - 2558

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2557

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6   ปีการศึกษา 2559 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
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๘ 

 

1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(Nationl Test: NT)
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3  

 

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(NT) ประจําปี
การศกึษา ๒๕๕8 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(NT)  

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยท้ัง 3 ด้าน

๒๙.๕๒

๑๘.๕๗
๒๕.๒๔ ๒๔.๔๔

๔๙.๗๘

๔๑.๗๐

๕๑.๗๕
๔๗.๗๔๔๖.๖๔

๔๐.๗๑

๔๘.๕๖
๔๕.๓๐

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ ระดับประเทศ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

๘.๓๓

๓๗.๕๐ ๓๖.๖๗

๑๗.๕๐

๙.๑๗

๓๒.๕๐

๔๑.๖๗

๑๖.๖๗

๖.๖๗

๔๔.๑๗

๓๕.๐๐

๑๔.๑๗

ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

๑.๕ ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National 
 Test: NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 

	 ๑)	ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	 (NT)	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
๘ 

 

1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(Nationl Test: NT)
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3  

 

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(NT) ประจําปี
การศกึษา ๒๕๕8 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(NT)  

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยท้ัง 3 ด้าน

๒๙.๕๒

๑๘.๕๗
๒๕.๒๔ ๒๔.๔๔

๔๙.๗๘

๔๑.๗๐

๕๑.๗๕
๔๗.๗๔๔๖.๖๔

๔๐.๗๑

๔๘.๕๖
๔๕.๓๐

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ ระดับประเทศ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

๘.๓๓

๓๗.๕๐ ๓๖.๖๗

๑๗.๕๐

๙.๑๗

๓๒.๕๐

๔๑.๖๗

๑๖.๖๗

๖.๖๗

๔๔.๑๗

๓๕.๐๐

๑๔.๑๗

ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 จําแนกตามระดับคุณภาพ 



แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

9

	 ๒)	ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ	 (NT)	 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	๓	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘
	 	 ๒.๑)		เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ	(NT)	และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๗

ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘

ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ

ด้านภาษา ๕๓.๗๗ ๔๙.๗๖ -๔.๐๑

ด้านค�านวณ ๔๕.๑๔ ๔๑.๗ -๓.๔๔

ด้านเหตุผล ๕๑.๑๗ ๕๑.๗๕ ๐.๕๘

รวมความสามารถทั้ง	๓	ด้าน ๕๐.๐๔ ๔๗.๗๔ -๒.๓๐

	 	 ๒.๒)	เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ	(NT)	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๓	ปีการศึกษา	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	จ�าแนกตามร้อยละ
ของระดับคุณภาพ

ควำมสำมำรถด ้ำนภำษำ (Literacy)
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๘ 

 

1.5 ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รียน  
 

1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2559 
 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๙.๐๗ ๖๒.๒๖ ๕๙.๐๗ ๖๒.๘๕ ๗๙.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๓.๑๓ ๕๐.๘๗ ๔๖.๕๖ ๕๔.๔๑ ๕๑.๔๓ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๒.๖๗ ๔๙.๒๐ ๔๕.๙๗ ๕๓.๕๓ ๕๑.๗๖ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๙.๓๓ ๔๓.๔๗ ๔๒.๕๙ ๔๙.๑๘ ๔๐.๓๑ 

 
 
 
 
 
 

  
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

๓๙
.๙๘

๓๔
.๗๘

๔๙
.๗๑ ๕๔

.๑๙

๔๐
.๙๕

๓๗
.๗๕

๓๗
.๘๑

๗๓
.๐๔

๔๙
.๙๓

๓๑
.๘๙๓๕

.๐๕

๓๐
.๖๑ ๓๙

.๐๗ ๔๖
.๗๓

๒๙
.๓๑๓๕

.๒๐

๒๙
.๖๕

๓๘
.๖๒ ๔๖

.๗๙

๒๗
.๔๖

ภ าษา ไทย คณิ ตศาสต ร์ วิ ท ย าศาสต ร์ สั ง คมศึ กษา ภาษา อั ง กฤษ

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ท้ังหมด และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
๘ 

 

1.5 ผลการทดสอบระดบัชาตขิองผูเ้รียน  
 

1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2559 
 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๙.๐๗ ๖๒.๒๖ ๕๙.๐๗ ๖๒.๘๕ ๗๙.๙๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๓.๑๓ ๕๐.๘๗ ๔๖.๕๖ ๕๔.๔๑ ๕๑.๔๓ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๒.๖๗ ๔๙.๒๐ ๔๕.๙๗ ๕๓.๕๓ ๕๑.๗๖ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๙.๓๓ ๔๓.๔๗ ๔๒.๕๙ ๔๙.๑๘ ๔๐.๓๑ 

 
 
 
 
 
 

  
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

๓๙
.๙๘

๓๔
.๗๘

๔๙
.๗๑ ๕๔

.๑๙

๔๐
.๙๕

๓๗
.๗๕

๓๗
.๘๑

๗๓
.๐๔

๔๙
.๙๓

๓๑
.๘๙๓๕

.๐๕

๓๐
.๖๑ ๓๙

.๐๗ ๔๖
.๗๓

๒๙
.๓๑๓๕

.๒๐

๒๙
.๖๕

๓๘
.๖๒ ๔๖

.๗๙

๒๗
.๔๖

ภ าษา ไทย คณิ ตศาสต ร์ วิ ท ย าศาสต ร์ สั ง คมศึ กษา ภาษา อั ง กฤษ

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ท้ังหมด และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๑.๖ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

	 ๑)	ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘
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๑๒ 

 

  
 

 
 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ า 
ปีการศึกษา 2557 - 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒.๙๘

๓๐.๗๘

๔๔.๑๙

๖๔.๑๙

๔๖.๙๕

๓๕.๗๕

๓๗.๘๑

๔๐.๙๓

๔๙.๙๓

๔๑.๘๙

๓๖.๐๕

๓๒.๖๑

๓๙.๔๕

๔๖.๗๓

๓๙.๓๑

๓๕.๒๐

๓๑.๒๕

๓๘.๗๙

๔๖.๗๙

๓๘.๔๖

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557-2558 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลีย่วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา และวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน สงูกว่า คะแนนเฉลีย่ทกุระดบั 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖

 
 

๓๗.๕๓

๔๗.๒๓

๓๑.๖๘

๔๐.๘๒

๓๕.๕๔
๔๐.๐๒

๓๙.๖๐

๔๘.๐๙

๓๒.๒๑

๓๓.๕๕

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

ไทย คณิต วิทยาศาสตร สังคมศึกษา อังกฤษ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

	 ๒)	เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘
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๑๐ 

 

 

๔๑.๕๓

๓๒.๘๘

๓๑.๑๕

๒๖.๙๐

๒๖.๒๙
๒๗.๔๖

๒๗.๗๕

๓๒.๖๗

๓๗.๘๙

๔๐.๒๒

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

ไทย คณิต วิทยาศาสตร สังคมศึกษา อังกฤษ
 

๑๑ 
 

 

 
 

๔๒.๘๑
๔๑.๓๘

๑๗.๑๙

๒๑.๖๗

๒๙.๒๔
๓๐.๔๐

๓๒.๐๓

๓๖.๐๒

๑๘.๙๐
๒๐.๑๕

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

ไทย คณิต วิทยาศาสตร สังคมศึกษา อังกฤษ

รอยละของจํานวนนักเรียนทีมีผลการประเมินผลสัมฤทธิผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน (NT) ชันประถมศึกษาปีที ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
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๑.๗ ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

จ�ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

 

จ�ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
 

 
๑๔ 

 

 

สรปุผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปทีี่ 3  
ปกีารศกึษา 2557-2559 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษากบัระดบัชาต ิ
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 
วิทยาศาสตร์ -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 

 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสูงกว่าระดับชาติมากกว่า  1 หน่วย  
 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาแตกต่างจากระดับชาติไม่เกิน  1 หน่วย 
 ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาตํากว่าระดับชาติมากกว่า 1 หน่วย 
 ไม่มีข้อมูล 
 
๑.๖ ข้อมูลการใชแ้หลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 255๙ 
 

จํานวนนกัเรียนที่ใชแ้หล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๕๐ ๖๐ ๕๕ ๖๗ ๘๐ ๙๐
๕๐ ๓๐ ๖๖

๗๘
๘๗ ๘๙

๓๓ ๕๕
๓๔

๒๔
๓๕ ๒๕

๑๕

๗๖ ๔๕
๗๗

๕๖ ๖๘

๒๔

๓๕ ๔๗

๘๘ ๖๗
๗๖

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ แปลงเกษตร สวนพฤกศาสตร์ ห้องสหกรณ์
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ตัวอย่ำงส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน

ระดับคุณภำพ :	ดีเยี่ยม	

๑. กระบวนกำรพัฒนำ
	 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 ครูจัดการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู ้เรียน	 และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร	 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน	 โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ 
การระดมสมอง	 แบบลงมือปฏิบัติจริง	 แบบร่วมมือกันเรียนรู้	 แบบใช้กระบวนการคิด	
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก	 และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด	 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น	 ป.	 ๑	 พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน�าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน	 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน	 มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล	 ได้แก่	 ห้องสมุด	 E	 –	 Library	 
ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันก�าหนดแผนการจัดการเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการ	ครูเน้นการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
	 นอกจากนี้	 สถานศึกษาได้มีการด�าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน	 เพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่เหมาะสมกับวัยของ 
ผู้เรียน	 และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง	 “อิ่มท้อง	 สมองดี	 มีวินัย	 ปลอดภัย	 โตไปไม่โกง	 
สร้างภูมิคุ้นกัน	 และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์”	 โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน 
ทุกระดับช้ัน	 จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย	 พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร 
โตไปไม่โกง	เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย	ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และมีจิตสาธารณะ	มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิต	 น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน	
และมีการเรียนรู ้ในโลกกว้าง	 การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ	 สถานศึกษา	 
จัดกิจกรรมสถานศึกษา	 “อ่อนหวาน”	 ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ	 น�้าหวาน 
น�้าอัดลม	 ส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 และเพิ่มเวลารู ้เรื่องอาชีพ	 เช่น	 การร้อยพวงมาลัย	 
การผลิตของใช้	กระทงใบตอง	เป็นต้น

๒. ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	 ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่าน
คล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น	 สามารถเขียนส่ือสารได้ดี	 รู้จักการวางแผน	
สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย	กล้าแสดงออก	และแสดงความคิดเห็น	
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หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์	 สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู ้จากสื่อ	 เทคโนโลยีได ้
ด้วยตนเอง	รวมทั้งสามารถวิเคราะห์	จ�าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี	ส�าคัญ	จ�าเป็น	รวมทั้งรู้เท่าทัน
ส่ือและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ	เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด	และมีประโยชน์	รักการออกก�าลังกาย	นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท	 ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม	 ของสถานศึกษา	 
ของสังคม	 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	 รวมถึงมีความเข้าใจเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย	ทั้งนี้	มีผลการด�าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

ประเด็น ผลกำรประเมิน

ความสามารถ
ในการอ่าน	
(ป.๑	–	ป.๔)
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ความสามารถ
ในการสื่อสาร	
คิดค�านวณ	
และคิดวิเคราะห์
(ระดับดี)

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คิดค�ำนวณ และคิดวิเครำะห์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖

จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
๒๒ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
อ่าน (ป.๑ – ป.๔) 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – ๔ (ระดบัดีเยี่ยม) 

 
ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคํานวณ 
และคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคดิวเิคราะหข์องนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – 6  (ระดบัด)ี 

 
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – 6 (ระดบัดีเยี่ยม) 

 

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔

๔๐.๙๘

๖๓.๒๔
๔๕.๔๕

๕๑.๗๙๕๕.๗๔
๓๖.๗๖

๕๔.๕๕ ๔๘.๒๑

๓.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี ต้องปรับปรุง

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๒๕.๐๐

๓๔.๔๘ ๓๔.๗๒ ๓๕.๐๖ ๓๔.๕๒ ๓๒.๒๒

๔๑.๖๗
๔๙.๔๓

๔๑.๖๗
๓๗.๖๖ ๓๕.๗๑ ๓๘.๘๙

๒๕.๐๐

๑๓.๗๙
๑๘.๐๖ ๑๘.๑๘

๒๓.๘๑ ๒๐.๐๐

๘.๓๓
๒.๓๐ ๕.๕๖

๙.๐๙ ๕.๙๕ ๘.๘๙

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๑๖.๖๗

๔๘.๙๑ ๔๖.๕๘ ๔๕.๒๔
๕๓.๕๗

๔๘.๗๒
๔๑.๖๗

๓๒.๖๑ ๓๔.๒๕ ๓๔.๕๒
๒๗.๓๘

๓๒.๐๕

๒๕.๐๐

๑๓.๐๔
๑๖.๔๔ ๑๔.๒๙ ๑๗.๘๖ ๑๖.๖๗๑๖.๖๗

๕.๔๓ ๒.๗๔ ๕.๙๕
๑.๑๙ ๒.๕๖

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

 
๒๒ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
อ่าน (ป.๑ – ป.๔) 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – ๔ (ระดบัดีเยี่ยม) 

 
ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคํานวณ 
และคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคดิวิเคราะหข์องนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – 6  (ระดบัด)ี 

 
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – 6 (ระดบัดีเยี่ยม) 

 

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔

๔๐.๙๘

๖๓.๒๔
๔๕.๔๕

๕๑.๗๙๕๕.๗๔
๓๖.๗๖

๕๔.๕๕ ๔๘.๒๑

๓.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี ต้องปรับปรุง

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๒๕.๐๐

๓๔.๔๘ ๓๔.๗๒ ๓๕.๐๖ ๓๔.๕๒ ๓๒.๒๒

๔๑.๖๗
๔๙.๔๓

๔๑.๖๗
๓๗.๖๖ ๓๕.๗๑ ๓๘.๘๙

๒๕.๐๐

๑๓.๗๙
๑๘.๐๖ ๑๘.๑๘

๒๓.๘๑ ๒๐.๐๐

๘.๓๓
๒.๓๐ ๕.๕๖

๙.๐๙ ๕.๙๕ ๘.๘๙

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๑๖.๖๗

๔๘.๙๑ ๔๖.๕๘ ๔๕.๒๔
๕๓.๕๗

๔๘.๗๒
๔๑.๖๗

๓๒.๖๑ ๓๔.๒๕ ๓๔.๕๒
๒๗.๓๘

๓๒.๐๕

๒๕.๐๐

๑๓.๐๔
๑๖.๔๔ ๑๔.๒๙ ๑๗.๘๖ ๑๖.๖๗๑๖.๖๗

๕.๔๓ ๒.๗๔ ๕.๙๕
๑.๑๙ ๒.๕๖

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ร้อ
ยล

ะ
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ประเด็น ผลกำรประเมิน

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำม
สำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
๒๒ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
อ่าน (ป.๑ – ป.๔) 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – ๔ (ระดบัดีเยี่ยม) 

 
ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคํานวณ 
และคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณ และคดิวเิคราะหข์องนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – 6  (ระดบัด)ี 

 
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนกัเรียน 
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่๑ – 6 (ระดบัดีเยี่ยม) 

 

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔

๔๐.๙๘

๖๓.๒๔
๔๕.๔๕

๕๑.๗๙๕๕.๗๔
๓๖.๗๖

๕๔.๕๕ ๔๘.๒๑

๓.๒๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี่ยม ดี ต้องปรับปรุง

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๒๕.๐๐

๓๔.๔๘ ๓๔.๗๒ ๓๕.๐๖ ๓๔.๕๒ ๓๒.๒๒

๔๑.๖๗
๔๙.๔๓

๔๑.๖๗
๓๗.๖๖ ๓๕.๗๑ ๓๘.๘๙

๒๕.๐๐

๑๓.๗๙
๑๘.๐๖ ๑๘.๑๘

๒๓.๘๑ ๒๐.๐๐

๘.๓๓
๒.๓๐ ๕.๕๖

๙.๐๙ ๕.๙๕ ๘.๘๙

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๑๖.๖๗

๔๘.๙๑ ๔๖.๕๘ ๔๕.๒๔
๕๓.๕๗

๔๘.๗๒
๔๑.๖๗

๓๒.๖๑ ๓๔.๒๕ ๓๔.๕๒
๒๗.๓๘

๓๒.๐๕

๒๕.๐๐

๑๓.๐๔
๑๖.๔๔ ๑๔.๒๙ ๑๗.๘๖ ๑๖.๖๗๑๖.๖๗

๕.๔๓ ๒.๗๔ ๕.๙๕
๑.๑๙ ๒.๕๖

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

 
๑๘ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

๕๙.๐๗ ๖๒.๒๖ ๕๙.๐๗ ๖๒.๘๕

๗๙.๙๓

๕๓.๑๓ ๕๐.๘๗ ๔๖.๕๖
๕๔.๔๑ ๕๑.๔๓

๕๒.๖๗ ๔๙.๒๐ ๔๕.๙๗
๕๓.๕๓ ๕๑.๗๖๔๙.๓๓

๔๓.๔๗ ๔๒.๕๙
๔๙.๑๘

๔๐.๓๑

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

๘.๓๓

๓๗.๕๐ ๓๖.๖๗

๑๗.๕๐
๙.๑๗

๓๒.๕๐
๔๑.๖๗

๑๖.๖๗

๖.๖๗

๔๔.๑๗

๓๕.๐๐

๑๔.๑๗

ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล

คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อ
ยล

ะ
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ประเด็น ผลกำรประเมิน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
๒๔ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
คุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
ผลการประเมินนกัเรียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม  

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
  

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษณธ์รรมชาติ  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นความภาคภูมิใจในความเปน็ไทย  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
 

๖๐.๖๑

๗๗.๕๕

๗๕.๗๖

๕๗.๑๔

๗๑.๔๓

๕๒.๙๔

๓๙.๓๙

๒๒.๔๕

๒๔.๒๔

๔๒.๘๖

๒๘.๕๗

๔๗.๐๖

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

ดีเยี่ยม
ดี

ชัน้ ป. ๑
ชัน้ ป. ๒
ชัน้ ป. ๓
ชัน้ ป. ๔
ชัน้ ป. ๕
ชัน้ ป. ๖

๕๓.๑๙
๗๑.๗๙
๗๓.๐๓

๕๔.๓๕
๖๘.๑๘

๖๕.๒๒

๓๖.๑๗
๒๘.๒๑
๒๖.๙๗

๔๕.๖๕
๓๑.๘๒
๓๔.๗๘

๑๐.๖๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

พอใช้ ดี ดีเย่ียม

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

๑๐๐.๐๐

๙๖.๕๕
๙๕.๕๙

๙๒.๕๙

๙๒.๓๑

๘๘.๒๔

๐.๐๐

๓.๔๕

๔.๔๑

๗.๔๑

๗.๖๙

๑๑.๗๖

ดี ดีเยี่ยม

 
๒๓ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

๕๙.๐๗ ๖๒.๒๖ ๕๙.๐๗ ๖๒.๘๕

๗๙.๙๓

๕๓.๑๓ ๕๐.๘๗ ๔๖.๕๖
๕๔.๔๑ ๕๑.๔๓๕๒.๖๗

๔๙.๒๐ ๔๕.๙๗
๕๓.๕๓

๕๑.๗๖๔๙.๓๓
๔๓.๔๗ ๔๒.๕๙

๔๙.๑๘
๔๐.๓๑

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั
คะแนนเฉลี่ย สงักดั สพฐ.ทัง้หมด

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

๘.๓๓

๓๗.๕๐
๓๖.๖๗

๑๗.๕๐

๙.๑๗

๓๒.๕๐

๔๑.๖๗

๑๖.๖๗

๖.๖๗

๔๔.๑๗

๓๕.๐๐

๑๔.๑๗

ด้านภาษา ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล

คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน

 ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖

จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนควำมภำคภูมิใจ
ในควำมเป็นไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖

จ�ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
๑๙ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
คุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
  

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษณธ์รรมชาติ  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นความภาคภูมิใจในความเปน็ไทย  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
 

๖๐.๖๑

๗๗.๕๕

๗๕.๗๖

๕๗.๑๔

๗๑.๔๓

๕๒.๙๔

๓๙.๓๙

๒๒.๔๕

๒๔.๒๔

๔๒.๘๖

๒๘.๕๗

๔๗.๐๖

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

ดีเยี่ยม ดี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

๕๓.๑๙
๗๑.๗๙
๗๓.๐๓

๕๔.๓๕
๖๘.๑๘

๖๕.๒๒

๓๖.๑๗
๒๘.๒๑
๒๖.๙๗

๔๕.๖๕
๓๑.๘๒
๓๔.๗๘

๑๐.๖๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

๑๐๐.๐๐

๙๖.๕๕

๙๕.๕๙

๙๒.๕๙

๙๒.๓๑

๘๘.๒๔

๐.๐๐

๓.๔๕

๔.๔๑

๗.๔๑

๗.๖๙

๑๑.๗๖

ดี ดีเย่ียม

 
๑๙ 

 

ประเดน็ ผลการประเมิน 
คุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
  

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษณธ์รรมชาติ  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินนกัเรียนดา้นความภาคภูมิใจในความเปน็ไทย  
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ 

 
 

๖๐.๖๑

๗๗.๕๕

๗๕.๗๖

๕๗.๑๔

๗๑.๔๓

๕๒.๙๔

๓๙.๓๙

๒๒.๔๕

๒๔.๒๔

๔๒.๘๖

๒๘.๕๗

๔๗.๐๖

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

ดีเยี่ยม ดี

ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๖

๕๓.๑๙
๗๑.๗๙
๗๓.๐๓

๕๔.๓๕
๖๘.๑๘

๖๕.๒๒

๓๖.๑๗
๒๘.๒๑
๒๖.๙๗

๔๕.๖๕
๓๑.๘๒
๓๔.๗๘

๑๐.๖๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

พอใช้ ดี ดีเยี่ยม

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

๑๐๐.๐๐

๙๖.๕๕

๙๕.๕๙

๙๒.๕๙

๙๒.๓๑

๘๘.๒๔

๐.๐๐

๓.๔๕

๔.๔๑

๗.๔๑

๗.๖๙

๑๑.๗๖

ดี ดีเย่ียม
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ประเด็น ผลกำรประเมิน

ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
สุขภำวะทำงจิต ภูมิคุ้มกัน และควำมเป็นธรรมต่อสังคม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม

 
๑๙

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะ
ทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 
 

 
 

 

 
 
๔. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม  ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ  

๐.๐๐
๑๐.๐๐
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๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
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๖๐.๐๐
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๗๕
.๐๐

๖๔
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๙

๙๑
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๗

๘๕
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ร้อ
ยล

ะ

การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต

มีภูมิคุ้มกันตนเอง ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖

๘๓.๓๓

๙๓.๓๓ ๙๒.๘๖ ๙๓.๓๓
๙๘.๒๔ ๙๖.๔๙

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม
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๓. จุดเด่น
	 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง	 รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน	
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	
(O-NET)	สูงกว่าระดับชาติ	และมากกว่า	ร้อยละ	๕๐	ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่อง
มาโดยตลอด
	 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 มีสมรรถภาพทางกายและน�้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์
มีระเบียบวินัย	 จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	 เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย	เคารพกฎกติกา	มารยาทของสังคม	ได้แก่	การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ	

๔. จุดควรพัฒนำ
	 ผู้เรียนในระดับชั้น	 ป.๑	 –	 ป.๓	 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน�าเสนอ	 การอภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล	 และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม	 ผู้เรียนในระดับชั้น	 ม.๑	 –	 ม.๓	 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี 
ต่อความเป็นไทย	ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ	จนเกิดการลอกเลียนแบบ	ท�าให้ลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ตัวอย่ำงที่ ๑ 

ระดับคุณภำพ	:	ดีเยี่ยม

๑. กระบวนกำรพัฒนำ
	 โรงเรียนได้ด�าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา	 โดยการ
ศึกษาข้อมูล	 สารสนเทศจากผลการนิเทศ	 ติดตาม	 ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา	 และจัดประชุมระดมความคิดเห็น	 จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย	ปรับวิสัยทัศน์	ก�าหนดพันธกิจ	กลยุทธ์	ในการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา	 แผนปฏิบัติการ
ประจ�าปี	ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ความต้องการพัฒนา	และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา	
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร	จัดสรรงบประมาณ	มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ	ด�าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	มีการด�าเนินการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมิน
ผลการด�าเนินงาน	และสรุปผลการด�าเนินงาน

๒. ผลกำรพัฒนำ
	 ๒.๑		สถานศึกษามีการก�าหนดเป้าหมาย	 วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา	นโยบายการปฏิรูปการศึกษา	 ความต้องการของ
ชุมชน	ท้องถิ่น	และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
	 ๒.๒		แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย	 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู	้
ความเชี่ยวชาญ	ตามมาตรฐานต�าแหน่ง	ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันสมัย	น�า
ไปประยุกต์ใช้ได้	ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
	 ๒.๓	 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 แผนปฏิบัติการ
ประจ�าปี	ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ความต้องการพัฒนา	และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา	
โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
		 ๒.๔	 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และรับทราบ	รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
	 ๒.๕		สถานศึกษามีการนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา	 ที่เหมาะสม	 เป็นระบบและต่อเนื่อง	 เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
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	 ๒.๖		สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ	 โดยทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม	ยึดหลักธรรมาภิบาล	และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมุ่งพัฒนา 
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
	 ๒.๗		สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก 
เครือข่ายอุปถัมภ์	ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ	และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ

การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา

จ�ำนวนครั้งที่ครูได้รับกำรอบมรมพัฒนำทำงวิชำชีพ

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จ�ำนวนเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ	 และบุคลลท่ีเป็น
ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน	
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ

การนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	
และประเมินผล

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรนิเทศ ก�ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลจำกผู้บริหำร

๓. จุดเด่น
	 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ	 โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมท่ีหลากหลายวิธี	 เช่น	 การประชุมแบบมีส่วนร่วม	 การประชุมระดมสมอง	 การประชุม
กลุ่ม	 เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 ที่ชัดเจน	 มีการ 
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ที่สอดคล้องกับผล 
การจัดการศึกษา	 สภาพปัญหา	 ความต้องการพัฒนา	 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา	 
ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา	 
ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ	 มีการด�าเนินการนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	
ประเมินผล	การด�าเนินงาน	และจัดท�ารายงานผลการจัดการศึกษา	และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล	เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๔. จุดควรพัฒนำ
	 ๑.	เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน	
	 ๒.		สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง	 มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา	 และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษา

 
๒๔ 

 

วิธีการพฒันา ผลการพฒันา 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียน
ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพฒันา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  
 2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
  

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู้บริหาร

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ 1 คร้ัง/ภาคเรียน

 2 คร้ัง/ภาคเรียน มากกว่า 2 คร้ัง/ภาคเรียน
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ตัวอย่ำงที่ ๒ 

ระดับคุณภำพ :	ดีเยี่ยม

๑. วิธีด�ำเนินกำรและผลกำรพัฒนำ

มำตรฐำน วิธีด�ำเนินกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ 

โรงเรียนได้ด�าเนินการวิเคราะห์
สภาพป ัญหา	 ผลการจัดการ
ศึกษาที่ผ่านมา	 โดยการศึกษา
ข้อมูล	 สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ	 ติดตาม	 ประเมิน	 การ
จัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา	 และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น	 จากบุคลากร
ในสถานศึกษา	 เพื่อวางแผน 
ร่วมกัน	 ในการก�าหนดเป้าหมาย	
ปรับวิสัยทัศน์	 ก�าหนดพันธกิจ	
กลยุทธ์	 ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน	 มีการปรับแผน	 พัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา	 แผน
ปฏิบัติการประจ�าปีที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา	 ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึ กษา 	 พร ้ อม ท้ั ง จัดหา
ทรัพยากร	 จัดสรรงบประมาณ	
มอบหมายงานให้ผู ้รับผิดชอบ	
ด�าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
มีการด�าเนินการนิเทศ	 ก�ากับ	
ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงาน 
และจัดท�ารายงานผลการจัด 
การศึกษา

๑.	สถานศึกษามีการก�าหนดเป้าหมาย	
วิสัยทัศน์	 และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา	 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ
ชุมชน	 ท้องถิ่น	 และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ

๒.	แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษา	 แผนปฏิบัติการประจ�าป	ี
สอดคล้องกับการพัฒนาผู ้ เรียน	 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย	 มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต�าแหน่ง	 ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันสมัย	 น�าไป
ประยุกต์ใช้ได้	 มีการด�าเนินการ
อย่างเป็นระบบ	 และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้

๓.	สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา	 แผน
ปฏิบัติการประจ�าปี	 ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา	 ความต้องการ
พัฒนา	และนโยบายการปฏิรูปการ
ศึกษา	โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
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มำตรฐำน วิธีด�ำเนินกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ

๔.	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 และเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา	 และรับทราบ	
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

๕.	สถานศึกษามีการนิเทศ	 ก�ากับ	
ติดตาม	และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม	
เป็นระบบและต่อเนื่อง	 เปิดโอกาส
ให้ผู ้เกี่ยวข้องมีส ่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

๖.	สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร
และการจัดการเชิงระบบโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม	 ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิ ดหลั กป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมุ่งพัฒนา 
ผูเ้รยีนตามแนวทางปฏริปูการศกึษา

๗.	 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายอุปถัมภ์	 ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ	 และแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ
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๒. จุดเด่น
	 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ	 โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี	 เช่น	 การประชุมแบบมีส่วนร่วม	 การประชุมระดมสมอง	 การประชุมกลุ่ม	 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 ท่ีชัดเจน	 มีการปรับแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา	
สภาพปัญหา	 ความต้องการพัฒนา	 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
ให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา	 ครูผู ้สอนสามารถ 
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ	มีการด�าเนินการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผล	การด�าเนินงาน 
และจัดท�ารายงานผลการจัดการศึกษา	 และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล	
เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๓. จุดควรพัฒนำ
	 ๑.	 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน	
	 ๒.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง	 มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา	 และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษา
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

ตัวอย่ำงที่ ๑ 

ระดับคุณภำพ :	ดีเยี่ยม

๑. กระบวนกำรพัฒนำ
	 โรงเรียนด�าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 
โดยการด�าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ได้แก่	 งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล	มีการบูรณาการ
ภาระงาน	 ช้ินงาน	 โดย	 ทุกระดับชั้นจัดท�าหน่วยบูรณาการอาเซียน	 เศรษฐกิจพอเพียง	 
ปรับโครงสร้างรายวิชา	หน่วยการเรียนรู้	ลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย	
ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้	สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม	 ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง	จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด	เช่น	จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน	ครูมีการมอบ
หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ	 และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน	 ครูใช้สื่อการเรียนการสอน	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้	 ครูทุกคนท�างานวิจัยในชั้นเรียน	
ปีการศึกษาละ	๑	 เรื่อง	 และได้รับการตรวจให้ค�าแนะน�าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่
การศึกษา

๒. ผลกำรด�ำเนินงำน
	 จากการด�าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 เพื่อพัฒนาให้ครูการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่	๓	อยู่
ในระดับดีเยี่ยม

๓. จุดเด่น
	 ครูมีความต้ังใจ	 มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน	 โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
โดยการคิด	 ได้ปฏิบัติจริง	 มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ	
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน	 ได้รับการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา

๔. จุดควรพัฒนำ
	 ควรน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้	
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน�าไปใช้พัฒนาตนเอง
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ตัวอย่ำงที่ ๒

ระดับคุณภำพ :	ดีเยี่ยม

๑. ผลกำรประเมิน

มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ

มำตรฐำนที่ ๓ 
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญ

โรงเรียนด�าเนินการส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	
โดยการด�าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม	
อย่างหลากหลาย	ได้แก่	
๑.	โครงการสร้างห้อง
มัลติมีเดีย	
  

๒.	โครงการครูยุคใหม่
สร้างสื่อเทคโนโลยี
  

๓.	โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรม

 
๒๗

ตัวอย่างที่ ๒ 
  

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

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  

๓. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

แสดงจ านวนผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมลัติมเิดียเฉลี่ย/ป ี

 
๒๗

ตัวอย่างที่ ๒ 
  

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

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  

๓. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

แสดงจ านวนผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมลัติมเิดียเฉลี่ย/ป ี

 
๒๗

ตัวอย่างที่ ๒ 
  

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

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  

๓. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

แสดงจ านวนผู้ใช้ห้องปฏิบัติการมลัติมเิดียเฉลี่ย/ป ี
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๒. จุดเด่น
	 ๑.		ครูตั้งใจ	มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
	 ๒.	ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 ๓.		ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
	 ๔.	ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด	 ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
	 ๕.	คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน	พร้อมทั้ง
ให้ค�าแนะน�าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี	

๓. จุดควรพัฒนำ
	 ๑.		ควรน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
	 ๒.		ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน�าไปใช้พัฒนาตนเอง

ตัวอย่ำงที่ ๓ 

ระดับคุณภำพ	:	ดีเยี่ยม

๑. กระบวนกำรและผลกำรด�ำเนินงำน
	 โรงเรียนด�าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ	 
โดยการด�าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม	อย่างหลากหลาย	ดังนี้

โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน

๑.	โครงการพัฒนา
สื่อผ่านกระบวน	
การวิจัย

จ�านวนสื่อร ้อยละ	 ๘๐	 ที่
ผ ่านกระบวนการวิจัย	 มี
คุณภาพและปริมาณที่ มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ	

สื่อร้อยละ	๘๕	ที่ผ่านกระบวนการวิจัย	

มีคุณภาพและปริมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ

๒.	โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู	 และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในการใช	้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

ครูและบุคลากรร้อยละ	 ๘๐	
มีความสามารถในการใช ้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบ้ืองต้นในระดับ	 A๒	 ตาม
เกณฑ์	CEFR

ครูและบุคลากรร้อยละ	 ๘๖	 มีความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสารเบื้องต้นในระดับ	A	๒	ตาม
เกณฑ์	CEFR
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน

๓.	กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วย

	 โครงงาน

๑.	ครูร้อยละ	๙๐	 
จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม	
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรียนรู้ร่วมกัน

๒.	นักเรียนร้อยละ	๙๐	
สามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนรู้และน�า
เสนอผลงาน

๓.	นักเรียนร้อยละ	๙๐	 
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน
ระดับดีมากขึ้นไป

 
๒. จุดเด่น
	 ๑.		ครูตั้งใจ	มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
	 ๒.	ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 ๓.	ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
	 ๔.	ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด	 ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
	 ๕.	คณะกรรมการวิจัย	 ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน	พร้อมทั้ง
ให้ค�าแนะน�าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี	

๓. จุดควรพัฒนำ 
		 ๑.		ควรน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
	 ๒.		ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน�าไปใช้พัฒนาตนเอง
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มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล

ตัวอย่ำงที่ ๑ 

ระดับคุณภำพ	:	ดี

๑. กระบวนกำรพัฒนำ
	 โรงเรียนด�าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 ๘	 ประการ	 ได้แก	่ 
๑)	 ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 ๒)	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน	 ๓)	 จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้
เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน	๔)	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	 ๕)	 ด�าเนินการ
ติดตาม	ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	๖)	ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา	
๗)	จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน	๘)	โรงเรียนด�าเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดประชุมคณะครู	 ผู ้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 
น�าเสนอผลการด�าเนินงานรายงานประจ�าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา	 วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ�าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา	 วิเคราะห์จุดเด่น	
จุดที่ควรพัฒนา	 และจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา	 ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา	 โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 จัดท�าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 มีกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน	 เพื่อให้ 
คณะครู	บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด�าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน	 ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา	ภาคเรียนละ	๑	ครั้ง	จัดท�าเครื่องมือ
ให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้	 ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง 
ที่วางไว้	 คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด�าเนินงานตามมาตรฐานและ
สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา	ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด�าเนินงาน	ปรับปรุงการท�างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	โรงเรียนจัดท�า
แบบส�ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด�าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน	 ผู้ปกครอง	
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน	

๒. ผลกำรด�ำเนินงำน
	 โรงเรียนมีการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษา	อย่างเป็นระบบ	มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี	และคณะกรรมการ
สถานศึกษา	ผู้ปกครอง	ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	
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๓. จุดเด่น
	 โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู	บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง	 ท่ีชัดเจน	 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การด�าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม	 ด�าเนินการในรูปของคณะกรรมการ	
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๔. จุดควรพัฒนำ
	 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง	 แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน	 นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้	 แต่ก็ยังขาดการติดตาม	 ช่วย
เหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

ตัวอย่ำงที่ ๒

ระดับคุณภำพ :	ดี

๑. กระบวนกำรและผลกำรด�ำเนินงำน

มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรด�ำเนินงำน

มำตรฐำนที่ ๔ 
ระบบกำร
ประกันคุณภำพ 
ภำยในที่มี
ประสิทธิผล

-	โรงเรียนด�าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา	๘	ประการ	ได้แก่	๑)	ก�าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	๒)	จัดท�า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐาน	 ๓)	 จัดการและบริหารข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการเก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 
๔)	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	 
๕)	ด�าเนินการติดตาม	ตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา	 ๖)	 ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา	๗)	จัดท�ารายงาน	

ประจ�าปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน	
๘)	 โรงเรียนด�าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง

-  โรงเรียนมีการด�าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ

-	ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมีระดับคุณภาพดี

-	ผลการประเมินความ 
พึ ง พอ ใจ ขอ ง 	 คณะ	
กรรมการสถานศึกษา	 
ผู้ปกครอง	 ชุมชนในการ
ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาอยู่ในระดับดี	
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มำตรฐำน กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรด�ำเนินงำน

ต่อเนื่อง	 โดยจัดประชุมคณะครู	 ผู้ปกครอง	
คณะกรรมการสถานศึกษาน�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานรายงานประจ�าปีของสถานศึกษา
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา	 วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ�าปี
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา	 วิเคราะห์จุดเด่น	
จุดท่ีควรพัฒนา	 และจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปีตามจุดที่ควรพัฒนา	 ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา	 โดยเน้นที่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 จัดท�าโครงการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา	 มีกิจกรรม
ให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในให ้ค รู ทุกคนใน
โรงเรียน	 เพ่ือให้คณะครู	 บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แต่งตั้งคณะ
กรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาภาคเรียนละ	๑	ครั้ง	จัดท�าเครื่อง
มือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้	
ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเองที่วางไว ้ 	 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการด�าเนินงาน
เพื่ อพัฒนาปรับปรุ งตลอดป ีการศึกษา	
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม	
สรุปผลการด�าเนินงานปรับปรุงการท�างาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 โรงเรียนจัดท�า
แบบส�ารวจความพึงพอใจ	 และประเมินผล
การด�าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน	 
ผู้ปกครอง	 คณะกรรมการของสถานศึกษา 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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๒. จุดเด่น
	 โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู	บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง	 ท่ีชัดเจน	 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การด�าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม	 ด�าเนินการในรูปของคณะกรรมการ	
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๓. จุดควรพัฒนำ
	 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง	 แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน	 นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 แต่ก็ยังขาดการติดตาม	 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

ตัวอย่ำงที่ ๓

ระดับคุณภำพ	:	ดี

๑. กระบวนกำรและผลกำรด�ำเนินงำน

กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรด�ำเนินงำน

สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา	๘	ประการ	
๑)	 ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา	
๒)	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น

คุณภาพตามมาตรฐาน	
๓)	 จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เป็นระบบ	
๔)		 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	
๕)	 ด�าเนินการติดตาม	 ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา	
๖)	 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา	
๗)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นการประเมิน

คุณภาพภายใน	
๘)	 ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แก้ไขหน้า ๓๕ (เติมกราฟ) 
 
ตัวอย่างที่  ๓ 
 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

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 

 

 

 

 

0.00 2.00 4.00 6.00

๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน 

๓) จัดบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เปน็ระบบ 

๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

๗) จัดท ารายงานประจ าปทีี่เปน็ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๘) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ๒ ปีการศึกษา

ปี 2558 ปี 2557ปี ๒๕๕๙ ป๒ี๕๕๘ 
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กระบวนกำรพัฒนำ ผลกำรด�ำเนินงำน

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง	

ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ที่มีคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๒. จุดเด่น
	 โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู	บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง	 ท่ีชัดเจน	 เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การด�าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม	โดยด�าเนินการในรูปของคณะกรรมการ	
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๓. จุดควรพัฒนำ
	 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง	 แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน	 นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้	 แต่ก็ยังขาดการติดตาม	 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

 
๓๔

กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 

 
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 
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ความสามารถในการอ่านของ
นักเรียน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเขียนของนักเรียน

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนของนักเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
โรงเรียน

สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
	 จากผลการด�าเนินงาน	 โครงการ	 และกิจกรรมต่างๆ	 ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส�าเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน	จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม	ทั้งนี้	 เพราะมาตรฐานที่	 ๑	ผลการจัดการศึกษา	อยู่ในระดับดี	
มาตรฐานที่	 ๒	 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา	 อยู่ในระดับดีเยี่ยม	 มาตรฐานที่	 ๓	
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 อยู่ในระดับดี	 มาตรฐานที่	 ๔	 ระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	อยู่ในระดับดี	
	 ทั้งนี้	 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน	 สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน
ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน	 จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น	 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน	 การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ความสามารถในการคิดค�านวณ	 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี	และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม	ค่านิยม	
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก�าหนดปรากฏอย่างชัดเจน	 ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่	 ๑	 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม	สถานศึกษามีการวางแผน	ออกแบบกิจกรรมและด�าเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม	 ใช้ผลการประเมินและการด�าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา	และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา	ตรวจสอบผลการด�าเนินงาน	และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ 

มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 วิเคราะห์	 ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตร	 และบริบทสถานศึกษา	 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	 ใช้สื่อการเรียนรู้	 ติดตาม 
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล	 และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกขั้นตอน	สถานศึกษาด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน	 จนเกิดคุณภาพ	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 
โดยสถานศึกษาให้ความส�าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ 
และด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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ตัวอย่ำงส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ

	 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส�าคัญที่สถานศึกษา
จะต้องน�าไปวิเคราะห์	 สังเคราะห์เพื่อสรุปน�าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส�าเร็จ 
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 (๓-๕	 ปี)	 และน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 ดังนั้น	 จากผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 สามารถ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น	จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน	พร้อมทั้งแนวทาง
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ

●  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
	 ๑)	ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 

มีผลการประเมินระดับชาติและระดับ 
ท้องถิ่นสูงข้ึนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู	้
และนักเรียนกล้าแสดงออก	ร่าเริงแจ่มใส	
สุขภาพกายแข็งแรง	และเป็นผู้มีคุณธรรม	
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก�าหนด

	 ๒)	ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง	 
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความ
รู้ได้ด้วยตนเอง	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม	
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ	 (O-NET)	 สูงกว่าระดับ
ชาติและมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อยละ	
๕๐	 ทุกกลุ่มสาระฯ	 ที่มีการทดสอบและ 
ต่อเนื่องมาโดยตลอด

	 ๓)	ผู ้ เรี ยนมี สุ ขภาพร ่ า งกายแข็ งแรง	 
มีสมรรถภาพทางกายและน�้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์	มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	 เป ็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ
มีวินัย	เคารพกฎกติกา	ระเบียบของสังคม 
เช่น	 การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ	
เป็นต้น
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ

●  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
	 ๑)	ผู ้บริหารมีความตั้งใจ	 มีความมุ ่งมั่น	 

มีหลักการบริหาร	 และมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
ในการบริหารงาน	 สามารถเป็นแบบ
อย ่ างที่ ดี ในการท� างาน	 และคณะ
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ	 และ
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท

	 ๒)	โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ	 โรงเรียนได้ใช้เทคนิค 
การประชุมที่ หลากหลายวิ ธี 	 เช ่น	 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม	 การประชุม
ระดมสมอง	 การประชุมกลุ ่ม	 เพื่อให ้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัย
ทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมายที่ชัดเจน	 มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ�าปีที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา	สภาพปัญหา	ความ
ต้องการพัฒนา	 และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา	 ครูผู ้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ	 มีการด�าเนินการ
นิ เทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	 ประเมินผล	 
การด�าเนินงาน	 และจัดท�ารายงานผล 
การจัดการศึกษา	 และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา	

● ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
	 ๑)	ควรเป ิดโอกาสให ้ผู ้ปกครองได  ้

มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพื่ อพัฒนา 
ผู้เรียนมากขึ้น	

	 ๒)	ควรสร้างเครือข ่ายความร่วมมือ 
กับผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส ่วนร ่วมรับผิดชอบต ่อผลการ
จัดการศึกษา	 และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ

●  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
 เป็นส�ำคัญ
	 ๑)	 ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 มีความตั้งใจ	

มุ่งมั่น	ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา
และความสามารถ

	 ๒)	ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	

	 ๓)	ครู ให ้นักเรียนมีส ่วนร ่วมในการจัด
บรรยากาศ	 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้

	 ๔)	 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก 
การคิด	 ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

	 ๕)	ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน	 
ได้รับการตรวจประเมินและค�าแนะน�า
จากคณะกรรมการวิจัย

●  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
 ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
	 ๑)	ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห	์
คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย	และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง	

	 ๒)	ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับชั้น	 ป.๑	 –	 ป.๓	 ให้สามารถ 
น�าเสนอ	 อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้อย่างสมเหตุสมผล	 และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม

	 ๓)	ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน 
ในระดับชั้น	ม.๑	–	ม.๓	ให้มีพฤติกรรม	
ทั ศนคติ ที่ ดี ต ่ อ ค ว าม เป ็ น ไทย	 
ไม ่หลงใหลกับค ่านิยมต ่างชาต	ิ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ	ท�าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย	

	 ๔)	ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี
การท่ีหลากหลาย	 สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู ้	 ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และ
ฝ ึก ให ้นั ก เรียนได ้คิ ด วิ เคราะห 	์
หาความรู ้จากแหล ่งเรียนรู ้ 	 ส่ือ	
เทคโนโลยีให้มากขึ้น	 และพัฒนาสื่อ	
แหล่งเรียนรู้	 จัดเตรียมห้องปฏิบัติ
การให้อยู ่ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ

	 ๕)	ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม
สภาพจริง	 สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้	และธรรมชาติวิชา

	 ๖)	ครูควรน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้	

	 ๗)	ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนน�าไปใช ้พัฒนา
ตนเอง

● ด ้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ มี
ประสิทธิผล

 	 โรงเรียนให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู ้ 
ด ้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ 
คณะครู	 บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน	เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา	 การด�าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส ่วนร ่วม	 
โดยด�าเนินการในรูปของคณะกรรมการ	
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เ ก่ียวข้อง 
ทุกระดับ

●  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี
 ประสิทธิผล
	 ๑)	สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมิน

ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเอง	 แต ่ยังขาดการให ้ข ้อมูล 
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน	

	 ๒)	นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้	แต่ยังขาดการติดตาม	ช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต

	 ๑.	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
	 ๒.	การส่งเสริมให้ครูเห็นความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	
การจัดท�าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
	 ๓.	การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ 
มอบหมาย	ติดตามผลการน�าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
	 ๔.	การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ

	 ๑.	การพัฒนาครูผู ้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
ผู้เรียนในศตวรรษที่	๒๑
	 ๒.	 การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน	
O-NET	และ	PISA
	 ๓.	การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ�าเป็น

ตัวอย่ำงส่วนที่ ๔ ภำคผนวก

	 สถานศึกษาน�าเสนอหลักฐานข้อมูลส�าคัญ	หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ	แบบย่อ	ๆ
 

___________________________
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คณะท�ำงำน

ที่ปรึกษำ
นายการุณ		 สกุลประดิษฐ์	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.บุญรักษ์		 ยอดเพชร	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.วิษณุ		 ทรัพย์สมบัติ	 ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นางเพ็ญนภา		 แก้วเขียว	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักทดสอบทางการศึกษา
นางสุอารีย์		 ชื่นเจริญ	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ		 	
นายภัทรแสน		 แสนยะมูล	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ		
  
ผู้ยกร่ำง
ดร.วิษณุ		 ทรัพย์สมบัติ	 ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา
นางเพ็ญนภา		 แก้วเขียว	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักทดสอบทางการศึกษา
ดร.ลาวัลย์		 พิชญวรรธน์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 ประถมศึกษาลพบุรี	เขต	๑	ปฏิบัติราชการ	สพฐ.

ผู้จัดท�ำคู่มือ
นางเพ็ญนภา		 แก้วเขียว	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักทดสอบทางการศึกษา
ดร.ลาวัลย์		 พิชญวรรธน์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 ประถมศึกษาลพบุรี	เขต	๑	ปฏิบัติราชการ	สพฐ.
นายสมโภชน์	 หลักฐาน		 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	๑
นางอภิวันทน์		 พินทอง	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
	 	 ประจวบคีรีขันธ์	เขต	๑
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ดร.อิทธิฤทธิ์		 พงษ์ปิยะรัตน	์ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษา	เขต	๕	
นางน�้าค้าง	 โตจินดา		 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	๑๘	
นางโสภา		 ชวนวัน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา	
	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
ดร.อนุสรณ์		 เกิดศรี	 ครูปฏิบัติการ	โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม	
	 	 จังหวัดอุทัยธานี	
นางสาวถวิล		 จันทร์สว่าง		 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	
	 	 ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร

บรรณำธิกำรกิจ
ดร.ไพรวัลย์		 พิทักษ์สาลี	 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
	 	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.วิษณุ		 ทรัพย์สมบัติ	 ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา
นางเพ็ญนภา		 แก้วเขียว		 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักทดสอบทางการศึกษา
ดร.ลาวัลย์		 พิชญวรรธน์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 ประถมศึกษาลพบุรี	เขต	๑	ปฏิบัติราชการ	สพฐ.



ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

แนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
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