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สวนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเรียน 
 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไป
ตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัด 
การเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน   
การสอนแบบ STEM การสอนแบบรวมมือ  การสอนแบบสืบเสาะ  แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือ
กันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลักทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด
แกปญหา  คิดอยางมีเหตุผล  นักเรียนมีความรูความสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง   
 นอกจากน้ี สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน โดย 
การจัดคายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร  เนนใหผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ใหนักเรียน
รูจักการเปนผูให  โดยโรงเรียนรวมกับสภากาชาดมารับบริจาคโลหิตจากนักเรียนที่มีอายุต้ังแต 17  ป
ข้ึนไป มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกันวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรูในโลกกวาง การเขาไปศึกษากับภูมิปญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษา เชน  ผาทอโคกหมอ  การทํานาขาว   
 
2. ผลการดําเนินการ  
  ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตาม
มาตรฐานการอานในแตละระดับช้ันสามารถเขียนสื่อสารไดดีรูจักการวางแผน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเหน็ หรือวิพากษไดอยาง
สรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห 
จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดตางๆ  เลือกรับประทานอาหารทีส่ะอาด และมี
ประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎ กติกาของกลุม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจ
เรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัย 
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3. จุดเดน 
 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบวินัยจนเปนอัตลักษณของ
สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีสัมมาคารวะ  เสียสละ  รักษสถาบัน 
เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  ไดแก การเขาคิวซื้ออาหาร   
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปอยูในเกณฑปรับปรุง  และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) อยูในระดับปรับปรุง  จึงควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศ
ติดตาม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษา
ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกนักําหนด
เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผล
การดําเนินงาน 
 
2.  ผลการดําเนินงาน 
  2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน  
และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ตาม
มาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการ
อยางเปนระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนได
เสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 
 2.4 ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการ 
รวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เปนระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ 
สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 
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3. จุดเดน 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทกุ
ฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความ
ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ ม ี
การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
  4.1 เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
  4.2 สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุก
ระดับช้ันจัดทําหนวยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลอง
กับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ได
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการ
เรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตาง ๆ
ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช  ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียน ป
การศึกษาละ 1 เรื่อง และไดรับการตรวจใหคําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
  จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับดีเย่ียม 

 
3. จุดเดน 
  ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด 
ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ
เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ืองนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนไดรับการตรวจประเมินพรอมทั้งใหคําแนะนําจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

  ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและ 
การใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

ระดับคุณภาพ :  ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ไดแก  1)กําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนปะโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  4) จัดทําแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 5) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7)จัดทํารายงานประจําปทีเ่สนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 8) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองโดยจัดประชุมคณะครู 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานรายงานประจําปของสถานศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมา  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปของปการศึกษาที่
ผานมา วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเนนที่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีกิจกรรมใหความรู
ความเขาใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อใหคณะครู 
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน แตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ  1  ครั้ง  จัดทําเครื่องมือใหนักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู  ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล
การดําเนินงานปรับปรุงการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย  โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
  โรงเรียนมกีารดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางเปนระบบมีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
3. จุดเดน 
  โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนนการ
สรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่
เกี่ยวของที่ชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สรางวัฒนธรรมการ
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการให
ขอมูลยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู แตกยั็งขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียน
เปนรายคน 
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ 4  :   ดีเยี่ยม 

  จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา
ไดระดับดีเยี่ยม  ทั้งน้ีเพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเย่ียม มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเย่ียม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเย่ียม  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล อยูในระดับดี  
   ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปนไปตาม
ปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนทองถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเย่ียมพัฒนาการของคาเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดคํานวณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี และมี
ความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอยาง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดีเย่ียมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผาน
มาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการ
ปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผล
ประเมินอยูในระดับดีเย่ียมวิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและ
ชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดีเย่ียมโดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับ
ผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 


