
                  ส่วนที ่2  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและตามมาตรฐาน/ตวัช้ีวดัของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา     
ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามตามศกัยภาพของผูเ้รียน ดว้ยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เน้น
ทกัษะการคิด วเิคราะห์ อ่านออก  เขียนได ้ คิดเลขเป็น มีทกัษะในการฝึกปฏิบตัิ  จริงและสามารถแกปั้ญหา
ได ้โดยใชส่ื้อ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 นอกจากน้ีสถานศึกษา ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน ในการอยู่
ร่วมกันกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข  จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามนโยบายของหลกัสูตรและกระทรวงศึกษาธิการ การน านกัเรียนไปทศันศึกษา
ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โลกกวา้งและความเป็นอยูข่องคนในสังคม รวมทั้งได้
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นชุมชน และน ามาเป็นแนวทางในการตดัสินใจและ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติเพือ่เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  
 

2.ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผูเ้รียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง เขียนไดต้ามมาตรฐาน
การอ่าน การเขียน ในแต่ละระดบัชั้นผลการทดสอบ  การอ่านออกเขียนได ้(RT) เพิม่ขั้น ผลการทดสอบวดั
ความรู้พื้นฐานระดบัชั้น ป. 3 (NT) เพิ่มสูงขั้น และผลการทดสอบระดบัชาติ (O NET ) ระดบัชั้น ป. 6 ม.3 
และ ม.6 เพิม่สูงขึ้นกวา่ปีที่ผา่นมา ทุกระดบัชั้น ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาส่ือสารไดดี้ 
กลา้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกตามหลกัประชาธิปไตย มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถใชเ้ทคโนโลยี
ในการสืบค้นขอ้มูลและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และผลจากการที่โรงเรียนได้ด าเนิน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียน มีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของส่ิงเสพติด รักการออกก าลังกาย รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ มีประโยชน์              
เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 
 
 



3. จุดเด่น 
 ผูเ้รียนสามารถอ่านออก อ่านคล่อง และสามารถใช้ภาษาในการอ่าน การเขียนเพื่อการส่ือสาร 
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ระดบัดีขึ้นไป  ร้อยละ 99.51 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีเลิศ  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
พื้นฐาน ในระดบั 3 ขึ้นไปจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 39.24  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดี 
 

4.จุดที่ควรพัฒนา 
 ผูเ้รียนในระดับประถมศึกษา ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเร่ืองการอ่านจบัใจความ การ
น าเสนอ หรือสรุปบทเรียนจากตวัละคร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาทกัษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล การส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน การการสืบคน้
และการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มาน าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้  ส่วนในระดบัมธัยม ควรส่งเสริมให้
นักเรียนได้จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างทักษะในการ วางแผนการ
ท างาน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้เพื่อให้มีมีเจตคติที่ดี  มีความตระหนัก
อนุรักษ์ความเป็นไทย  การรักษาวฒันธรรมอันดีงาม และส่งเสริมด้านการสร้างอาชีพเพื่อการมีงานท าใน
อนาคตและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

1. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพฒันา 
มาตรฐานที่2
กระบวนการบริหาร
และการจดัการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา   

        โรงเรียนไดด้ าเนินการวเิคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจดัการศึกษาในปีที่ผา่นมา      จดั
ประชุมวางแผนร่วมกนั ในการด าเนินงานเพือ่
พฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพตามมาตรฐาน ตามแผนพฒันาคุณภาพ 
และแผนปฏิบตัิการประจ าปี  ใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ 
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งจดัหา 
จดัสรรทรัพยากร งบประมาณและผูรั้บผดิชอบ 
ด าเนินงานตามแผนงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ที่ก  าหนดไว ้มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผล 

1 .สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของสถานศึกษา 
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โ ยบ ายก ารป ฏิ รู ป
การศึกษาและแผนการศึกษาชาต ิ
2.  มีการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาและแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี สอดคลอ้งกบัการพฒันา
ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาครู
และบุคลากร ใหไ้ดรั้บการพฒันาตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  มีขอ้มูล  สารสนเทศ  



 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพฒันา 
มาตรฐานที่2
กระบวนการบริหาร
และการจดัการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา   

 ถูกตอ้ง ครบถว้นทนัสมยัน าไประยกุตใ์ช ้ 
มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและสงัคม ที่กระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งมีคุณภาพ 
3.  สถานศึกษามีการปรับแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาตาม
แนวทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการ
จดัการศึกษาที่เหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระบบ และรายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ
และสาธารณชนไดรั้บทราบ 

 
2. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยา่งมีระบบ เน้นการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
มุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั เน้นทักษะการด ารงชีวิตของ
นกัเรียนประจ า มีการด าเนินการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
          
3.จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษาใหม้ากขึ้น 
 2.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
 
 



มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั   
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนิน
โครงการ / งาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการวิจัยในชั้ นเรียน  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียน รู้ 
กระบวนการนิเทศเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน การอบรมเชิงปฏิบตัิการการบูรณาการ
การจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   การจดักิจกรรมดา้นการส่งเสริมงานอาชีพ การประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์การประเมินการอ่านวเิคราะห์และการ เขียนส่ือความ และการประเมินสมรรถนะส าคญัของ
ผูเ้รียน โดยประเมินตามสภาพจริงดว้ยวธีิการที่หลากหลาย เน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  จดักิจกรรมที่
เน้นทกัษะกระบวนการคิด เช่นการจดัการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงานและ โครงการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM   การน านกัเรียนไปทศันศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก และน าความรู้มาปรับใช้
ในการเรียนการสอน การท ากิจกรรมต่าง ๆ เน้นการท างานเป็นทีม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เช่น การจดัป่าย
นิเทศต่าง ๆ กิจกรรมวนัส าคญั กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วนั กิจกรรมการฝึกซ้อมการแสดงต่าง ๆ เพื่อการ
น าเสนอต่อสาธารณชน การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ และการส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัใน
ระดับต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวลัในระดับต่าง ๆ มากมายและสร้างความความภาคภูมิใจให้กับ
ผูเ้รียน ผูป้กครองและสถานศึกษา   
 

2.ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม อยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาให้ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและไดรั้บรางวลัเป็นที่ภาคภูมิใจ ซ่ึงผลจากการ
ประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 อยูใ่น  ระดบัดีเลิศ 
 

3. จุดเด่น 
 ครูและบุคลากรมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบและเสียสละเวลาในการจดักิจกรรมให้กับ
นักเรียนไดเ้รียนรู้ โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือฝึกปฏิบตัิจริง มีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายให้ผูเ้รียน ได้แสวงหาความรู้จากส่ือและเทคโนโลยดี้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ครูมีการท างานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อ
การแกปั้ญหา และจดักิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนใหสู้งขี้น 
 
 



4. จุดที่ควรพัฒนา 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้มีการน าวิทยาการทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผูเ้รียนได้เรียนรู้และการติดตามดูแล
ผูเ้รียนในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัทีแก่ผูเ้รียนเพือ่น าไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาตนเองต่อไป 
 

สรุปผลการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2561 

 

มาตรฐานที่  มาตรฐานด้าน ระดับคุณภาพ แปลผล 
1  คุณภาพของผูเ้รียน 4 ดีเลิศ 
2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 4 ดีเลิศ 
3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม 4 ดีเลิศ 

 
 


