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ค�ำน�ำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส�ำเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
๔ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
แนวทางการเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาเล่ ม นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ข้ อ สรุ ป จากการน� ำ เสนอในรายงานการประเมิ น ตนเอง จะเป็ น
สารสนเทศส�ำคัญที่สถานศึกษาจะน�ำไปใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทน�ำ
การจัดท�ำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด�ำเนินงาน
ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน�ำเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน
ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบ
ของรายงาน และจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เพื่อสะท้อนภาพความส�ำเร็จของการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ ประโยชน์
ในการจัดท�ำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
๑. ท�ำให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป
๒. ท�ำให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความส�ำคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เพื่อเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน
๓. ท� ำ ให้ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง ตลอดจนผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ทราบผล
การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาทั้ ง ในส่ ว นที่ ดี แ ละส่ ว นที่ ค วรพั ฒ นา โดยมี
การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม
๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา
ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
๕. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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ขั้นตอนการจัดท�ำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดท�ำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง
จากแผนภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนการจัดท�ำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะท�ำงาน
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการสถานศึก ษา ผู ้ บริ ห าร ครู และบุ ค ลากรผู ้ มี ส ่ วนเกี่ ย วข้ อ ง
และในกรณีที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กอาจก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการจัดท�ำรายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส�ำคัญที่จะท�ำให้รายงานประเมิน
ตนเองมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้อง
รวบรวมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น จ�ำนวนครู บุคลากร
นักเรียน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ฯลฯ ๒) ข้อมูลที่เป็น
ผลการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน หรือผลการทดสอบอื่น ๆ สรุปผลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
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ผลการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผลการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ
๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถก�ำหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
ได้ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพตามความเหมาะสม การน�ำเสนออาจเป็นความเรียง ตาราง
ประกอบความเรียง การบรรยายประกอบแผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟ ฯลฯ ตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย น�ำเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระ
ส�ำคัญอาจแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
น� ำ เสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาให้ เ หมาะสมเป็ น ไปตามสภาพจริ ง
ประกอบด้ ว ย จ� ำ นวนบุ ค ลากร จ� ำ นวนนั ก เรี ย น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น
ผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ อาจน�ำเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ ฯลฯ
		 ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
น�ำเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ๔ มาตรฐาน โดยแต่ละ
มาตรฐานน�ำเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการด�ำเนินงาน จุดเด่น และจุดควร
พัฒนา ซึ่งในการเขียนจุดเด่นของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลส�ำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ที่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน และสังคม ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา จะแสดงถึงการด�ำเนินงาน
ในด้ า นต่ า งๆ เพื่อพัฒนาคุณ ภาพตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งได้ รั บการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
		 ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
น�ำเสนอสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยน�ำภาพรวมจากการ
ประเมินทั้ง ๔ มาตรฐาน มาน�ำเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งน�ำเสนอ แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ
		 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
น�ำเสนอหลักฐานข้อมูลส�ำคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ
๔. น�ำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องน�ำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง
เมื่ อ รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้อง
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รายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้หลากหลายวิธีตามความ
เหมาะสม เช่น การลง Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียงตามสาย
และชี้แจงในการประชุม เป็นต้น

โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน โดยแต่ละส่วน
อาจประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
• ข้อมูลทั่วไป
• ข้อมูลครูและบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณ
• สภาพชุมชนโดยรวม
• สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
• ฯลฯ
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
• มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
• มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
• มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
• มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
• ผลการประเมินภาพรวม
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
• จุดเด่น
• จุดควรพัฒนา
• แนวทางการพัฒนาในอนาคต
• ความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
• หลักฐานข้อมูลส�ำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ
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ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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แนวทางการเขี ยนรายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาฉบั บ นี้ ได้ เ สนอ
ตัวอย่างรูปแบบการน�ำข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูล
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ร่องร่อยการท�ำงานเชิงประจักษ์ ฯลฯ โดยน�ำเสนอในรูปแบบ
ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือการสรุปเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญ ซึ่งจะเน้นการเขียนให้มีความกระชับ
ชัดเจน และสื่อความหมายได้เข้าใจง่าย รวมทั้งการน�ำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ
การจัดการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ
ความต้องการการช่วยเหลือ ซึ่งจะท�ำให้น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปีถัดไป
ตัวอย่างที่น�ำเสนอในรายงานการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย
๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๔ มาตรฐาน และภาพรวมของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และ
ความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ตัวอย่างการน�ำเสนอมีทั้งในลักษณะ
ที่เป็นความเรียง แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์วิธีการ
เขี ย นรายละเอี ย ดในเนื้ อ หาสาระของรายงานการประเมิ น ตนเองได้ อ ย่ า งหลากหลาย
เพื่อความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานและข้อมูลส�ำคัญที่ควรน�ำเสนอของสถานศึกษาได้
ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน..................................................ที่อยู่.................................................................
สังกัด..............................................โทรศัพท์.............................โทรสาร..............................
เปิดสอนระดับชั้น..........................ถึงระดับชั้น..............................
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จ�ำนวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑

ครูผู้สอน พนักงาน ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ
ราชการ
๑๓
๑
๒
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๖
2) วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของบุคลากร

.๕๖%
๑๑,, ๕๕.
๑, ๕๖%
๕.๕
๖%

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

%

๓, ๑๖.๖๗

๒, ๑๑

.๑๑%

๑๐, ๕๕.๕๖%

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

3) สาขาวิชาทีจ่ บการศึกษาและภาระงานสอน

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชสาขาวิ
า ชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ๑.หารการศึ
กษากษา
บริหารการศึ
คณิ๒.ตคณิ
ศาสตร์
ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
๔. ภาษาไทย
ภาษาอั
งกฤษ
๕.
ภาษาอั
สังคมศึกษางกฤษ
๖. สังคมศึกพษาและ
การงานอาชี
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
8. ......................
๘. ......................
รวม รวม

6

ภาระงานสอนเฉลี
่ยของครู
ภาระงานสอนเฉลี
่ยของครู
๑ คน1 คน
จําจ�นวน
ำนวน(คน)
(คน)
ในแต่
ละสาขาวิ
ชา (ชม./สั
ในแต่
ละสาขาวิ
ชา (ชม./สั
ปดาห์ป)ดาห์)
1๑
- 19
2
๒
๑๙
18
3
๓
๑๘
19
3
๓
๑๙
24
2
๒
๒๔
20
2
๒๐ 18
1๒
๑

15
๑๕
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๑๘

2559

.๒

๗

1.3 ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

รวม

๑
15
12
27
๑

๓
47
29
76

ป.๑
3
45
34
79
2๖:๑

1.3 ข้อมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
1.3
ข้ข้อมูอลมูนัลกนัเรีกยเรีนยน
๑.๓
บชัน
ป.๒
ป.๔ อ.๑ ป.๕ อ.๒ ป.๖ รวมรวม ป.๑รวม ป.๒ ระดัป.๓
บชั้น ป.๓
จํจ�ระดั
าำนวนนั
ก
เรี
ย
นปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2559
เรี
ย
ทั

ง
หมด
กเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๓๑๖ คน น
เรีนวนนั
ยน

2 อง ๑
จํานวนห้
ระดั
๑๗
เพศ บชั้น ๘ชาย
เรียน ๑๕
๒๓
หญิง
จํานวนห้
๔๐ อง ๒๓
รวม
20: ๑ 23: ๑ ชาย
เพศ
เฉลี่ยต่อห้อง
หญิง
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

น ป.๑ - ป.๖
๕๘

จํานวนห๑อง
๒
2 ๒ 2 ๑ ๑ ๓๑๑
3 14 2
2
2
32
19อ.๑32 ๒๒อ.๒15 ๑๓ รวม47
๑๒๔ ป.๑45171 ป.๒๑๗เพศ ป.๓ ๘ ป.๔ชาย
19 ป.๕๒๒
๑๗ ๑๗ ๑๒ 12 ๑๕ 29
๑๑๖ 34145 ๒๓
หญิ
ง
๑๗
๑๕
๑๗
๑๒
๓
3316 2รวม ๑
2
249
36 ๒ ๓๔ ๑ ๒๘ ๒๔๐
49
27
76
79
๔๐
๒๓
36
๓๔
๑4:๑ 32 ๑7:๑ 1528: ๑ 47
45
๑๗ ตอ๘หอง 19 ๒๕:๑
๒๒
๒๕:๑ 27:๑
2๖:๑
20:๑เฉลีย23:๑
๑4:๑ ๑7:๑
๑๗
12
29
34
๒๓
๑๕
๑๗
๑๒
49
27
76
79
๔๐
๒๓
36
๓๔
๒๕:๑ 27:๑
2๖:๑
20:๑ 23:๑
๑4:๑ ๑7:๑

ยบเที
านวนนั
ยนระดั
บาล-๑ป.6
และ ๒
เปรีเปรี
ยบเที
ยบจํยบจํ
านวนนั
กเรีกยเรีนระดั
บชับ้นอนุป.1
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
๒๕๕๖
๒๕๕๘
ปีการศึกษา 2556 - 2558

ปี กศ. ๒๕๕๘

ป.๖
ป.๕อ.๒

๒๑๒๒

๒๓

ปี กศ. ๒๕๕๖

๑๐
๑๒
ปี กศ. 2558
ปี กศ. 2557
๒๑๒๒
๑๗
๑๐ ๑๓ ๑๕
๑๕
๑๐
๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕
๑๗
๒๑๒๒๒๓
๑๓๑๗
๑๕
๑๐
๙
๑๑๑๕
๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕
๒๓
๑๕ ๑๗
๙
๑๒ ๑๕

ป.๒
อ.๑
ป.๔
ป.๑
ป.๓
ป.๒
ป.๑

๒๑
๒๒

อ.๒
รวม
ป.๑
ป.๖ รวม
รวม
ทั้งหมด
๑
๓
3
๑ ๑๑
14
ป.๖๑๓15 รวม
๑๒๔ 47รวม17145
ทั้งหมด
12
๑๕ ๑๑๖ 29 14534
๑ 27 ๑๑ 76 14 79
๒๘ ๒๔๐
316
๑๓
1712๖:๑
27: ๑ ๑๒๔
28:๑
๑๕ ๑๑๖
145
๒๘ ๒๔๐
316
28:๑

ป.๒

ป.๓

2
๑๗
๒๓
๔๐
20: ๑

๑
๘
๑๕
๒๓
23: ๑

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดบชั
ั ้น ป.๑ - ป.๖
เปรียบเทียบจําปีนวนนั
ยนระดั
บอนุ-บ๒๕๕๘
าล ๑ และ ๒
การศึกกเรีษา
๒๕๕๖
ปีการศึกษา 2556 - 2558

ปี กศ.ยบจํ
๒๕๕๖
๒๕๕๗ปีบชักศ.
ปี กศ.- ป.6
๒๕๕๘
ปีานวนนั
กศ. 2558
2557
เปรียบเที
กปีเรีกศ.
ยนระดั
้น ป.1
ปีการศึกษา 2556
2558
๑๕
๑๓

ป.๔
ป.๖
ป.๓
ป.๕

อ.๑
ป.๕

ป.๔

ปี กศ. ๒๕๕๗

ปี กศ. ๒๕๕๘

๑๒

๒๑
๒๑๒๒

เปรียบเทียบ

เปรียปีบเที
บจํานวนนักปีเรีกศ.ยนระดั
และ ๒
กศ.ย2558
2557บอนุบาล
ปี กศ.๑ 2556
๑๕
ป.๖
๑๓
ปีการศึกษา 2556
2558
๑๐

๒๔

อ.๒

ป.๕

ปี กศ. 2558

ป.๔

ปี กศ.๑๐
2557

ป.๓
อ.๒ ป.๒
อ.๑
ป.๑

๘ ๑๐
๙

ปี๑๗
กศ. 2556

๑๕
๑๕

๑๓
๑๕
๑๑๑๒

อ.๑

๒๑

๑๗
๑๕ ๑๗

๑๓

๒๒

ปี กศ. ๒๕

อ.๒

๒๔

๒๓ ๒๔
๒๒

อ.๑

๑๗

๑๑
ารเรียนระดับสถานศึกษา
๑.๔ข้อข้มูอลมูผลสั
ลผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรี
ยนระดั
บสถานศึ
กษาขอมูลผลสัมฤทธิท างการเรียนระดับสถานศึกษา
1.4
มฤทธิ
ท์ างการเรี
ยนระดั
บสถานศึ
กษา1.4

ยนทุกกลุมสาระ รอยละของนักเรียนทีมีเกรดเฉลียผานเกณฑทังหมด
ร้อยละของนั
เรียท์ นที
่มยีเกรดเฉลี
ผลสั
มร้ฤทธิ
์ทกางการเรี
นแต่่มผลสั
ะรายวิ
๓ั้งหมด
ขึก้นกลุไปมสาระ รอยละของนักเรียนท
มกฤทธิ
์ทกางการเรี
นทุกยกลุ
่ม่ยสาระ
อยละของนั
ีเลกรดเฉลี
านเกณฑ์บยทนทุ
ลผลสั
างการเรี
นระดั
บสถานศึ
ษา กเรียยนที
มฤทธิ่ยชทผ่าในระดั
างการเรี
ดับชันประถมศึกษาปีที 1.4
1-6 ข้ปีอกมูผลสั
ารศึ
ษามฤทธิ
2559
ระดั
บ
ชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
๑-๖
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
๒๕๕๘
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
ระดับชันประถมศึกษาปีที 1-6 ปีการศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
95.12 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
ระดับชั้นประถมศึกษาปี
95.12
100 ที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559
ภาษาอังกฤษ
ศิภาษาอั
ลปะ ดนตรี
งกฤษ
สุขการงานฯ
ศึกษาฯ
ประวั
ติศาสตร์
ศิลปะ
ดนตรี
สุขศึกกษาฯ
ษาฯ
สังคมศึ
ประวั
ติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สัคณิ
งคมศึ
กษาฯ
ตศาสตร์

40

50

ภาษาอังกฤษ

100
100
100
99.91
99.57

การงานฯ

วิทภาษาไทย
ยาศาสตร์

60
70
คณิตศาสตร์
10
รอยละ
ภาษาไทย

10

80
20

20

4 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเ รียน

90
30

30

การงานฯ
ศิลปะ ดนตรี
สุขศึกษาฯ
ประวัติศาสตร
สังคมศึกษาฯ

94.78
95.29
100
40
50

40

50

วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร

60
ร้อยละ

.

60

ภาษาไทย

70
10

80
20

90
30

70

80

90

100
95.12 100
100
100
100
100
100
99.91
100
99.57
99.91
94.78
99.57
95.29
94.78
100
40
50
95.29
100

4 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รียน

70

.

ร้อยละ

4 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รียน

60
รอยละ

.
4 ผลการทดสอบระดั
บชาติของ

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

7

๘๘

๑.๕
ผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
้นฐานของผู
ยนระดั
บชาติ Test:
(National
ผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
ฐานของผู
(Nationl
1.51.5ผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
น้ น้ ฐานของผู
้เรียนระดับ้เรีชาติ
ชาติ
(Nationl
Test:NT)
NT)
น้ ประถมศึ
กษาปี
NT)กระดั
บทชัที่ 3้นี่ 3ประถมศึกษาปีที่ ๓
ระดัระดั
บชับTest:
น้ ชัประถมศึ
ษาปี
๑) ผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
้เรี(NT)
ย(NT)
นระดั
บชาติ
ผลการประเมิ
การทดสอบความสามารถพื
ฐานของผู้เ้รีนยฐานของผู
นระดั
ประจํ
าาปีปี (NT)
๑)๑)ผลการประเมิ
นนการทดสอบความสามารถพื
น้ น้ ฐานของผู
นระดับบชาติ
ชาติ
ประจํ
ประจ�การศึ
ำปีการศึ
การศึ
ก๒๕๕8
ษา๒๕๕8
๒๕๕๘
กษา
กษา
ผลการประเมิ
การทดสอบความสามารถพื
ฐานของผู้น้เ้เฐานของผู
รีรียยนระดั
(NT)
คะแนนเฉลี
่ยร้อยละผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
รีชาติ
ยนระดั
บชาติ (NT)
ผลการประเมิ
นนการทดสอบความสามารถพื
้น้นฐานของผู
นระดับบ้เชาติ
(NT)
ชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
๓
ประจํ
า
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
๒๕๕8
ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีที่ ๓ ประจํ
ประจ�าำปีการศึกษา ๒๕๕8
๒๕๕๘
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับประเทศ
๖๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๑.๗๕
๔๙.๗๘
๕๑.๗๕ ๔๘.๕๖
๔๗.๗๔
๔๖.๖๔
๔๙.๗๘
๕๐.๐๐
๔๘.๕๖
๔๗.๗๔ ๔๕.๓๐
๔๖.๖๔
๔๑.๗๐ ๔๐.๗๑
๕๐.๐๐
๔๕.๓๐
๔๑.๗๐ ๔๐.๗๑
๔๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๙.๕๒
๓๐.๐๐ ๒๙.๕๒
๒๕.๒๔
๒๔.๔๔
๓๐.๐๐
๒๕.๒๔
๒๔.๔๔
๑๘.๕๗
๒๐.๐๐
๑๘.๕๗
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
ด้านภาษา
ด้านคํานวณ
ด้านเหตุผล
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
๐.๐๐
ด้านภาษา
ด้านคํานวณ
ด้านเหตุผล
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

ยละของจ�
ำนวนนั
่มีผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
้นฐาน
ร้ร้ออยละของจํ
านวนนั
กเรีกยเรี
นทีย่มนที
ีผลการประเมิ
นการทดสอบความสามารถพื
้นฐานของผู
้เรียน
ของผู
ยานระดั
ชัท้นี่ ๓ประถมศึ
ี่ ๓ ๒๕๕8
ประจ�ำจํปีากแนกตามระดั
ารศึ้นกฐานของผู
ษา ๒๕๕๘
บชาติ้เรี(NT)
ชั้นบประถมศึ
ประจํนาการทดสอบความสามารถพื
ปีกกษาปี
ารศึกทษา
บคุณ้เรีภาพ
ร้ระดั
อยละของจํ
นวนนั
กชาติ
เรียนที(NT)
่มกษาปี
ีผลการประเมิ
ยน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปี
ี่ ๓ ประจําปีกบารศึ
ษา ๒๕๕8 จําแนกตามระดับคุณภาพ
จ�ำทแนกตามระดั
คุณกภาพ
๔๔.๑๗

๔๑.๖๗
๔๔.๑๗ ๓๖.๖๗
๔๑.๖๗ ๓๕.๐๐
๓๗.๕๐ ๓๒.๕๐
๓๖.๖๗
๓๕.๐๐
๓๒.๕๐
๓๗.๕๐

๘.๓๓ ๙.๑๗

๘.๓๓ ๙.๑๗

ปรับปรุง

ปรับปรุง

๑๗.๕๐ ๑๖.๖๗
๑๔.๑๗
๑๗.๕๐ ๑๖.๖๗
๑๔.๑๗

๖.๖๗

๖.๖๗

พอใช้

พอใช้
ด้านภาษา
ด้านภาษา

ดี

ดีมาก

ด้านคํานวณ ดี ด้านเหตุผล

ด้านคํานวณ

ดีมาก

ด้านเหตุผล

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

8๒)

ผลการประเมิ
การทดสอบความสามารถพื
น้ ฐานของผู
แนวทางการเขีนยนรายงานการประเมิ
นตนเองของสถานศึ
กษา้เรียนระดับชาติ (NT)
(Self - Assessment Report : SAR)

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านค�ำนวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน

ปีการศึกษา
๒๕๕๗
๕๓.๗๗
๔๕.๑๔
๕๑.๑๗
๕๐.๐๔

ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๔๙.๗๖
๔๑.๗
๕๑.๗๕
๔๗.๗๔

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
-๔.๐๑
-๓.๔๔
๐.๕๘
-๒.๓๐

๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จ�ำแนกตามร้อยละ
ของระดับคุณภาพ

ความสามารถด้ า นภาษา (Literacy)

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
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แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

๘
1.5
บชาติของผู
เ้ รียน บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑.๖ผลการทดสอบระดั
ผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
1) ผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
(O-NET)
ประจํ
าปีการศึประจ�
กษาำ2559
กษาระดั
บชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑) ผลการทดสอบทางการศึ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึ
ษาระดับบชาติ
ชาติขขั้นั้นพืพื้น้นฐาน
ฐาน (O-NET)
(O-NET) ปีปีกการศึ
กษาปี
ที่ 6ที่ ๖
ผลการทดสอบทางการศึ
กกษาระดั
ารศึกกษาษา2559
๒๕๕๘ชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึ
กษาปี
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
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
๕๑.๗๖
๔๙.๓๓
๔๓.๔๗
๔๒.๕๙
๔๙.๑๘
๔๐.๓๑
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิท ยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.

สั ง ค ม ศึ กษา

๔๐.๙๕
๔๐.๙๕
๓๑.๘๙
๓๑.๘๙
๒๙.๓๑
๒๙.๓๑
๒๗.๔๖
๒๗.๔๖

ค ณิตศาสตร์

๕๔.๑๙
๕๔.๑๙
๔๙.๙๓
๔๙.๙๓
๔๖.๗๓
๔๖.๗๓
๔๖.๗๙
๔๖.๗๙

ภาษาไทย

๓๙.๐๗
๓๙.๐๗
๓๘.๖๒
๓๘.๖๒

๓๔.๗๘
๓๔.๗๘
๓๗.๘๑
๓๗.๘๑
๓๐.๖๑
๓๐.๖๑
๒๙.๖๕
๒๙.๖๕

๔๙.๗๑
๔๙.๗๑

๓๙.๙๘
๓๙.๙๘
๓๗.๗๕
๓๗.๗๕
๓๕.๐๕
๓๕.๐๕
๓๕.๒๐
๓๕.๒๐

คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย่ย

๗๓.๐๔
๗๓.๐๔

ผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ขั้นขพืั้นพื้น้นฐาน
2559 ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๓ี่ 3
ผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ฐาน(O-NET)
(O-NET) ปีปีกการศึ
ารศึกษา ๒๕๕๘

ภาษาอัง ก ฤ ษ

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ทั้งหมด และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓๘.๔๖
๓๙.๓๑
๔๑.๘๙

ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

๔๖.๙๕
๔๖.๗๙
๔๖.๗๓
๔๙.๙๓

๓๘.๗๙
๓๙.๔๕
๔๐.๙๓
๔๔.๑๙

วิทยาศาสตร์

๖๔.๑๙

๓๑.๒๕
๓๒.๖๑
๓๗.๘๑
๓๐.๗๘
๓๕.๒๐
๓๖.๐๕
๓๕.๗๕
๓๒.๙๘
คะแนนเฉลี่ย

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

หมายเหตุ : คะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ ทุกระดับ

๒) เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจา
ประจ�ำปีกปีารศึ
กษากษา๒๕๕๗
การศึ
2557- ๒๕๕๘
- 2558
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ผลการทดสอบทางการศึกระดั
ษาระดั
ชาติขั้นพืก้นษาปี
ฐานที่ ปี๖การศึกษา 2557-2558
บชั้นบประถมศึ
๔๘.๐๙
๓๙.๖๐

๔๗.๒๓

๓๗.๕๓

๔๐.๘๒
๔๐.๐๒

๓๕.๕๔

๓๓.๕๕

๓๑.๖๘
๓๒.๒๑

ปี ๒๕๕๗
ไทย
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ปี ๒๕๕๘
คณิต

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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อังกฤษ

๑๒

๑๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔๑.๕๓

๔๐.๒๒

๓๒.๘๘

๓๗.๘๙
๓๒.๖๗

๓๑.๑๕

๒๗.๗๕

๒๖.๙๐

๒๗.๔๖

๒๖.๒๙

ปี ๒๕๕๗
ไทย

ปี ๒๕๕๘
คณิต

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

อังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔๒.๘๑

๑๑

๔๑.๓๘
๓๖.๐๒

๓๒.๐๓

๓๐.๔๐

๒๙.๒๔

๒๑.๖๗

๑๘.๙๐

๒๐.๑๕

๑๗.๑๙

ปี ๒๕๕๗
ไทย

ปี ๒๕๕๘
คณิต

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

อังกฤษ

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาแตกต่างจากระดับชาติไม่เกิน 1 หน่วย
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาตํากว่าระดับชาติมากกว่า 1 หน่วย
ไม่มีข้อมูล

๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 255๙
๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จํจ�าำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๕๕๙
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐

๓๕

๒๐๐

๗๖

๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

๖๗

๘๘

๒๔
๑๕
๓๓

๕๕

๕๐

๓๐

๕๐

๖๐

ชั้น ป. ๑
ห้องสมุด

ชั้น ป. ๒
ห้องวิทยาศาสตร์

๔๗

๗๗

๔๕

๒๔

๓๔

๗๘

๖๖

๖๗

๕๕
ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

แปลงเกษตร

๗๖

๕๖

๖๘

๓๕

๒๕

๘๗

๘๙

๘๐

๙๐

ชั้น ป. ๕
สวนพฤกศาสตร์

ชั้น ป. ๖
ห้องสหกรณ์

จ�ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ตัวอย่างส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้ เ ป็ น ไปตามศั ก ยภาพของผู ้ เรี ย น และเป็ น ไปตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง แบบร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู ้ แบบใช้ ก ระบวนการคิ ด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน�ำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E – Library
ครู ใ นสายชั้ น เดียวกันร่วมกันก�ำหนดแผนการจั ดการเรี ย นรู ้ การวั ดและประเมิ นผลแบบ
บูรณาการ ครูเน้นการใช้ค�ำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง “อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง
สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน
ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร
โตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว
และการดูแลสุขภาวะจิต น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา
จัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น�้ำหวาน
น�้ำอัดลม ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อยพวงมาลัย
การผลิตของใช้ กระทงใบตอง เป็นต้น
๒. ผลการด�ำเนินงาน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่าน
คล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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15

๓๖.๗๖
๖๓.๒๔

๕๕.๗๔
๔๐.๙๘ ๓.๒๘

๕๑.๗๙
๕๔.๕๕
๔๘.๒๑
๔๕.๔๕
๓๖.๗๖
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

ร้อยละ

ร้อยละ

หรื อ วิ พ ากษ์ ไ ด้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล หรื อ แสวงหาความรู ้ จ ากสื่ อ เทคโนโลยี ไ ด้
ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ�ำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส�ำคัญ จ�ำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน
สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก�ำลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา
ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล๒๒
และระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด�ำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒๒
ประเด็น
ผลการประเมิน
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถในการ
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ร้
อ
ยละของจ�
ำนวนนักกเรีษาปี
ยผลการประเมิ
นทีท่มี่ ๑ีผลการประเมิ
ความสามารถ
น บดีนเความสามารถ
อ่าน (ป.๑ ประเด็
– ป.๔)น
ชั้นประถมศึ
– ๔ (ระดั
ยี่ยม)
ในการอ่
า
นชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
๑
–
๔
จ�
ำ
แนกตามระดั
ในการอ่
า
น
ความสามารถในการ
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักบเรีคุยณนภาพ
– ป.๔)
๖๓.๒๔กษาปีที่ ๑ – ๔ (ระดับดีเยี่ยม)
อ่า(ป.๑
น (ป.๑
– ป.๔)
ชั้นประถมศึ
๕๕.๗๔
๕๑.๗๙
๕๔.๕๕
๔๘.๒๑
(ระดับดีเยี่ยม)
๔๕.๔๕
๔๐.๙๘

ชั้น ป. ๑ ๓.๒๘
ชั้น ป. ๒ ๐.๐๐
ชั้น ป. ๓ ๐.๐๐ชั้น ป. ๔ ๐.๐๐
ชั้น ป. ๑ดีเยี่ยมชั้น ป.ดี๒

ต้อชังปรั
้น ป.บ๓ปรุง ชั้น ป. ๔

ความสามารถในการสื
่อสาร
คํา่มนวณ
และคิ
เคราะห์
ความสามารถในการ
ร้อยละของจ�ำนวนนั
ีคดี วามสามารถในการสื
สารกเรียน
ความสามารถ
ดีกเยีเรี่ยคิยมดนที
ต้องปรัดบวิปรุ
ง ข่อองนั
ประถมศึ
ษาปีที่ชั๑้นประถมศึ
– 6 (ระดั
บดี)ที่ ๑ – ๖
สื่อสารในการสื
คิดคํานวณ
คิดค�ำนวณชั้นและคิ
ดวิเกคราะห์
กษาปี
่อสาร
ความสามารถในการสื
อ
่
สาร
คิ
ด
คํ
า
นวณ
และคิ
ด
วิเคราะห์ของนักเรียน
ความสามารถในการ
๔๙.๔๓
และคิดคิวิดเค�คราะห์
จ�
ำ
แนกตามระดั
บ
คุ
ณ
ภาพ
ำ
นวณ
ชั้นประถมศึ
สื่อสาร คิดคํานวณ
๔๑.๖๗
๔๑.๖๗ กษาปีที่ ๑ – 6 (ระดับดี)
๓๘.๘๙
๓๕.๗๑
๓๗.๖๖
และคิ
ด
วิ
เ
คราะห์
๔๙.๔๓
๓๔.๗๒
และคิดวิเคราะห์
๓๔.๕๒ ๓๒.๒๒
๓๔.๔๘
๓๕.๐๖
(ระดับดี)
๔๑.๖๗
๔๑.๖๗
๓๘.๘๙
๓๕.๗๑
๒๕.๐๐
๒๕.๐๐

๓๔.๗๒

๓๔.๔๘

ร้อยละ

๒๕.๐๐

๘.๓๓

๒๕.๐๐ ๑๓.๗๙

๘.๓๓

๒.๓๐๑๓.๗๙
๒.๓๐

๓๗.๖๖
๓๔.๕๒๒๓.๘๑
๓๒.๒๒ ๒๐.๐๐
๑๘.๐๖๓๕.๐๖ ๑๘.๑๘

๕.๕๖๑๘.๐๖
๕.๕๖

๒๓.๘๑
๙.๐๙
๑๘.๑๘ ๕.๙๕
๙.๐๙

๕.๙๕

๘.๘๙๒๐.๐๐
๘.๘๙

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖
ชั้น ป. ๑ ดีชัเ้นยี่ยป.ม ๒ ชัดี้น ป. ๓พอใช้
ชั้น ป. ๔ต้องปรั
ชั้นบป.ปรุ๕ง ชั้น ป. ๖
ดีเยี่ยม ดี เทคโนโลยี
พอใช้ ขต้องนั
องปรักบเรีปรุยงน
ความสามารถในการใช้
ชัความสามารถในการใช้
้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –เทคโนโลยี
6 (ระดับขดีองนั
เยี่ยกม)เรียน

ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการ

้นประถมศึกษาปี
(ระดับดีเยี่ยม)
ใช้เทคโนโลยี
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินชัตนเองของสถานศึ
กษาที่ ๑ – 6 ๕๓.๕๗
16
๔๘.๙๑
๔๘.๗๒
(Self - Assessment Report : SAR)
๔๖.๕๘
๔๑.๖๗

๔๕.๒๔

๕๓.๕๗

ประเด็น
ความสามารถในการ
ความสามารถ
ใช้เทคโนโลยี
ในการใช้
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการประเมิ
น
๕.๕๖

๒.๓๐

๕.๙๕

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป.ชั้น๓ประถมศึ
ชั้น ป.
๔ ที่ ชั6้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖
กษาปี

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ผลการประเมิน

ต้องปรับปรุ๗๙.๙๓
ง

๕๙.๐๗ ความสามารถในการใช้
๖๒.๘๕ของนักเรียน
เทคโนโลยี
๖๒.๒๖
๕๑.๔๓
๕๙.๐๗
๕๔.๔๑
๕๓.๑๓ำนวนนั๕๐.๘๗
ร้อยละของจ�
ก
เรี
ย
นที
ม
่
ค
ี
วามสามารถในการใช้
เ
ทคโนโลยี
๕๓.๕๓
๕๒.๖๗
๔๖.๕๖
ชั้นประถมศึ
กษาปีที่ ๑ – 6 (ระดับ๔๙.๑๘
ดีเยี่ยม) ๕๑.๗๖
๔๙.๓๓
๔๙.๒๐
ชั้นประถมศึกษาปี๔๓.๔๗
ที่ ๑ – ๖ ๔๕.๙๗
จ�๔๒.๕๙
ำแนกตามระดับคุณภาพ ๔๐.๓๑
๕๓.๕๗
๔๘.๙๑
๔๘.๗๒
๔๖.๕๘
๔๕.๒๔
คะแนนเฉลี่ย

ประเด็น
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

๔๑.๖๗

ร้อยละ

๒๕.๐๐
๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗

๓๔.๕๒

๓๔.๒๕

๓๒.๖๑
๑๓.๐๔
๕.๔๓

๓๒.๐๕

๒๗.๓๘

๑๖.๔๔

๑๔.๒๙

๒.๗๔

๕.๙๕

๑๗.๘๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจั๑.๑๙
งหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

๑๖.๖๗
๒.๕๖

ชั้น ป. ๑ ชั้น ป. ๒ ชั้น ป. ๓ ชั้น ป. ๔ ชั้น ป. ๕ ชั้น ป. ๖
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยระดัดีบเยีประเทศ

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความ
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตร
สามารถพื
้นฐานของผูก้เษาขั
รียนระดั
บชาติ
ชั้นประถมศึ
แกนกลางการศึ
้นพื้นฐาน
(NT)(NT)
ชั้นประถมศึ
กษาปีทกี่ ๓ษาปีที่ ๓
ประจ�ประจํ
ำปีกาารศึ
กษา
แนกตามระดั
บภาพ
คุณภาพ
ปีการศึ
กษา๒๕๕๘
๒๕๕๙ จํจ�าำแนกตามระดั
บคุณ
๔๔.๑๗
๔๑.๖๗
๓๗.๕๐
๓๒.๕๐ ๓๖.๖๗
๓๕.๐๐

๘.๓๓

๙.๑๗

ปรับปรุง

๑๗.๕๐๑๖.๖๗
๑๔.๑๗
๖.๖๗

พอใช้
ด้านภาษา

ดี
ด้านคํานวณ

ดีมาก
ด้านเหตุผล

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
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๒๓
ประเด็นน
ประเด็

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมินน
ผลการประเมิ
ร้อผลการทดสอบทางการศึ
ยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติปีขกั้นารศึ
พื้นกฐาน
(O-NET)
กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ษา 2559
ชั้นกประถมศึ
กษาปีจ�ทำแนกตามระดั
ี่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึ
ษา ๒๕๕๘
บคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย

๗๙.๙๓
๖๒.๘๕
๕๙.๐๗๕๓.๑๓ ๖๒.๒๖
๕๙.๐๗
๕๔.๔๑
๕๐.๘๗
๕๒.๖๗
๕๓.๕๓
๔๖.๕๖
๔๙.๒๐
๔๙.๓๓
๔๙.๑๘
๔๕.๙๗
๔๓.๔๗
๔๒.๕๙

๕๑.๔๓
๕๑.๗๖
๔๐.๓๑

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรี ยน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทังหมด
้

ประเด็น
คุณลักษณะทีพ่ ึง
คุณขลัองผู
กษณะ
ประสงค์
้เรียน
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

๒๔

คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิ
นนที
นั่มกีผ่มเรีลการประเมิ
นด้านคุนผลสั
ณธรรม
จริยธรรม จริกสูยตธรรม
ร้อยละของจ�
ีผยลการประเมิ
นมด้ฤทธิ
านคุ
ร้อยละของจํำานวนนั
นวนนักกเรีเรียยนที
์ผู้เรีณยนตามหลั
ร
ของนั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
ประถมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
๑
–
๖
ชั้นแกนกลางการศึ
ประถมศึกษาปี
ที่ ้น๑พื้น–ฐาน
๖ จ�(NT)
ำแนกตามระดั
บคุณที่ ภาพ
กษาขั
ชั้นประถมศึกษาปี
๓
ชั้น ป. ๖

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๔

๕๒.๙๔

๔๗.๐๖

๗๑.๔๓ ๔๔.๑๗๒๘.๕๗
๔๑.๖๗

๓๗.๕๐
๓๖.๖๗
๔๒.๘๖
๓๒.๕๐

๕๗.๑๔

ชั้น ป. ๓

๗๕.๗๖

๒๔.๒๔

ชั้น ป. ๒

๗๗.๕๕

๒๒.๔๕

๘.๓๓ ๙.๑๗

ชั้น ป. ๑

ปรับปรุง

๖.๖๗
๖๐.๖๑

พอใช้

ดีเยี่ยม

๓๕.๐๐

ดี

๑๗.๕๐ ๑๖.๖๗
๑๔.๑๗

๓๙.๓๙

ดี

ดีมาก

ผลการประเมินนักเรียนด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษณ์ธรรมชาติ
ด้านภาษา
านคํานวณกษาปีด้ทานเหตุ
ของนั
กเรียนชัน้ ด้ประถมศึ
ี่ ๑ –ผ๖ล
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๐.๐๐
๓๔.๗๘
ชัน้ ป. ๖
๖๕.๒๒
๐.๐๐
๓๑.๘๒
ชัน้ ป. ๕
๖๘.๑๘
๐.๐๐
๔๕.๖๕
ชัน้ ป. ๔
๕๔.๓๕
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึ
ก๒๖.๙๗
ษา
๐.๐๐
ชัน้ ป. :๓SAR)
(Self - Assessment Report
๗๓.๐๓
๐.๐๐
๒๘.๒๑
ชัน้ ป. ๒
๗๑.๗๙

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

ประเด็น

๗๕.๗๖
๗๗.๕๕
๗๗.๕๕
๖๐.๖๑
๖๐.๖๑

๒๔.๒๔
๒๒.๔๕
๒๒.๔๕
๓๙.๓๙
๓๙.๓๙

ดีเยี่ยม

ดี

ผลการประเมิ
ดีเยี่ยม นดี
ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ผลการประเมิ
นนักเรีรยักนด้
านการมีสชั่ว้นนร่
วมในการอนุ
ในการอนุ
ษ์ธรรมชาติ
ประถมศึ
กษาปีทรี่ ๑กั ษณ์
– ๖ธรรมชาติ
ผลการประเมินของนั
นักเรียกนด้
า
นการมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในการอนุ
ร
ก
ั
ษณ์
เรีจ�ำยแนกตามระดั
นชัน้ ประถมศึบคุกณษาปี
ภาพที่ ๑ – ๖ ธรรมชาติ

ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ชั้น ป. ๖
ชัชั้น้น ป.
ป. ๕๖
ชัชั้น้น ป.
ป. ๕๔
ชัชั้น้น ป.
ป. ๔๓
ชัชั้น้น ป.
ป. ๓๒
ชัชั้น้น ป.
ป. ๑๒
ชั้น ป. ๑

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐๑๐.๖๔
๑๐.๖๔

พอใช้
พอใช้

๓๔.๗๘
๖๕.๒๒
๓๔.๗๘
๓๑.๘๒
๖๕.๒๒
๖๘.๑๘
๓๑.๘๒ ๔๕.๖๕
๕๔.๓๕ ๖๘.๑๘
๔๕.๖๕
๒๖.๙๗
๕๔.๓๕
๗๓.๐๓
๒๖.๙๗
๒๘.๒๑
๗๓.๐๓
๗๑.๗๙
๒๘.๒๑๓๖.๑๗
๗๑.๗๙
๕๓.๑๙
๓๖.๑๗
๕๓.๑๙

ดี
ดี

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมิ
นนักเรีกยเรีนด้
นไทย
ร้อยละของจ�ำนวนนั
ยนทีานความภาคภู
่มีผลการประเมิมนิใจในความเป็
ด้านความภาคภู
มิใจ
ผลการประเมิ
นนักกเรีเรีนยยนชั
นด้น้ าชันความภาคภู
มิใทจในความเป็
ของนั
ประถมศึ
กษาปี
ี่ ท๑ี่ ๑– –๖ ๖ นไทย
ในความเป็
ไทย
้นประถมศึ
กษาปี
ของนักเรีจ�ำยแนกตามระดั
นชัน้ ประถมศึบคุกณษาปี
ภาพที่ ๑ – ๖
ชั้น ป. ๖
ชั้น ป. ๖
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๕
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๔
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๓
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๒
ชั้น ป. ๑
ชั้น ป. ๑

๑๑.๗๖
๑๑.๗๖
๗.๖๙

๗.๖๙
๗.๔๑
๗.๔๑
๔.๔๑
๔.๔๑
๓.๔๕
๓.๔๕
๐.๐๐
๐.๐๐

ดี
ดี

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๘๘.๒๔
๘๘.๒๔
๙๒.๓๑
๙๒.๓๑
๙๒.๕๙
๙๒.๕๙
๙๕.๕๙
๙๕.๕๙
๙๖.๕๕
๙๖.๕๕
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๑๙



๙๒.๘๖
๗๑.๔๓
๗๘.๕๗
๖๔.๒๙

๘๓.๓๓
๙๑.๖๗
๙๖.๖๗
๙๑.๖๗

๘๘.๒๔
๘๘.๒๔
๙๕.๕๙
๘๕.๒๙

๙๖.๔๙
๙๔.๗๔
๙๖.๔๙
๙๔.๗๔

ชัน้ ป. ๑

ชัน้ ป. ๓

ชัน้ ป. ๔

ชัน้ ป. ๕

ชัน้ ป. ๖

๕๐.๐๐

๘๓.๓๓
๗๕.๐๐
๖๖.๖๗
๕๘.๓๓

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

๙๓.๓๓
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐

ผลการประเมินน
ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
นนักเรียนนด้นักาเรีนการยอมรั
บความคิบดความคิ
เห็นของผู
ื่น สุข้อภาวะ
ร้อยละผลการประเมิ
ยนด้านการยอมรั
ดเห็น้อของผู
ื่น
ทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ

ประเด็
น น
ประเด็

ชัน้ ป. ๒

ǆŝƐdŝƚůĞ
การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ นื

สุขภาวะทางจิต

มีภูมิค้ มุ กันตนเอง

คานึงถึงความเป็ นธรรมต่ อสังคม

ร้อยละของจ
กเรี่เข้ยนที
าร่วมโครงการส่
งเสริ
ร้อยละของจ�
ำนวนนัานวนนั
กเรียนที
าร่ว่เข้มโครงการส่
งเสริ
มคุมณธรรม
คุณจริ
ธรรม
จริยธรรม
ยธรรม
๙๘.๒๔
๙๓.๓๓

๙๒.๘๖

๙๓.๓๓

ชั้น ป. ๒

ชั้น ป. ๓

ชั้น ป. ๔

๙๖.๔๙

๘๓.๓๓

ชั้น ป. ๑

ชั้น ป. ๕

ชั้น ป. ๖

๔. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ทุแนวทางการเขี
กกลุ่มสาระทีย่มนรายงานการประเมิ
ีการทดสอบและต่นอตนเองของสถานศึ
เนื่องมาโดยตลอด
กษา
20ผู้เรีย(Self
นมีสุข- ภาพร่
างกายแข็
งแรง: มีSAR)
สมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
Assessment
Report
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ

๓. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่อง
มาโดยตลอด
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน�้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
๔. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน�ำเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี
ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท�ำให้ลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวอย่างที่ ๑
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ด�ำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ
ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก�ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด�ำเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ มีการด�ำเนินการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมิน
ผลการด�ำเนินงาน และสรุปผลการด�ำเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการก�ำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต�ำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น�ำ
ไปประยุกต์ใช้ได้ ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
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๒.๖ สถานศึ ก ษามี รู ป แบบการบริ ห ารและการจั ด การเชิ ง ระบบ โดยทุ ก ฝ่ า ย
มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึ ก ษามี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจาก
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา

ผลการพัฒนา
จ�ำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบมรมพัฒนาทางวิชาชีพ

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จ�ำนวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การจัดหาทรัพยากร

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึ ก ษาทั้ ง ในรู ป ของงบประมาณ และบุ ค ลลที่ เ ป็ น
ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๒๔
วิธีการพัฒวินาธีการพัฒนา
กับ ติดตาม
การนิเทศ กํากัการนิ
บ ติเดทศตามก�ำและ
ประเมินผล และประเมินผล

ผลการพัฒฒนานา
ผลการพั

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และ

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู้บริหาร
ประเมินผลจากผู้บริหาร

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
๓. จุดเด่น ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
โรงเรีกลุย่มนมีเพืก่อารบริ
ห ารและการจัด การอย่า งเป็ น ระบบ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
หลากหลายวิธปรัี เช่บนแผนพั
การประชุ
ส่วนร่ดวการศึ
ม การประชุ
มระดมสมอง
การประชุ
่ม เพื่ออให้
ฒ นาคุมณแบบมี
ภาพการจั
ก ษา แผนปฏิ
บั ติ ก ารประจ�
ำ ปี มทีกลุ
่ ส อดคล้
งกัทบุกผลฝ่าย
มีส่วนร่วมในการกํ
หนดวิกสษา
ัยทัศสภาพปั
น์ พันธกิ
จ เป้ความต้
าหมายองการพั
ที่ชัดเจน
ารปรับแผนพัฒนาคุรูปณการศึ
ภาพการจั
การจัดาการศึ
ญหา
ฒนามีกและนโยบายการปฏิ
กษา ด
การศึกษา แผนปฏิ
ิการประจํ
าปีผู้เรีทีย่สนมี
อดคล้
องกับผลการจัดการศึกษา
ความต้กอษา
งการ
ที่มุ่งเน้บนัตการพั
ฒนาให้
คุณภาพตามมาตรฐานการเรี
ยนรูสภาพปั
้ตามหลัญกสูหาตรสถานศึ
พัฒนา และนโยบายการปฏิ
รูปดการศึ
นการพั
ฒนาให้
ผู้เรีำยเนินมีนการนิ
คุณภาพตามมาตรฐานการ
ครูผู้สอนสามารถจั
การเรีกยษา
นรูที้ได้่มอุ่งย่เน้างมี
คุณภาพ
มีการด�
เทศ ก�ำกับ ติดตาม
เรียนรู้ตามหลัประเมิ
กสูตรสถานศึ
ก
ษา
ครู
ผ
้
ู
ส
อนสามารถจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
ไ
ด้
อ
ย่
า
งมี
ค
ุ
ณ
ภาพ
การดํ
เนินการ
นผล การด�ำเนินงาน และจัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียมีนได้
ใช้การะบวน
นิเทศ กํากับ วิติจดัยตาม
ประเมินผลอมูการดํ
และจัดทํารายงานผลการจั
ดการศึกกษาษาและโรงเรียน
ในการรวบรวมข้
ล เพืา่อเนิ
ใช้เนป็งาน
นฐานในการวางแผนพั
ฒนาคุณภาพสถานศึ

ได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๔. จุดควรพัฒนา
๔. จุดควรพัฒนา ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ
1. เปิศึดกโอกาสให้
ู้ปกครองได้
ษาเพื่อพัฒผนาผู
้เรียน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ให้สร้มาีคงเครื
อข่มาแข็
ยความร่
มมืวอมรัของผู
ีส่วนเกี
่ยวข้องในการจั
การศึและการขั
กษาของโรงเรี
นให้ณมภาพ
ีความ
วามเข้
ง มีส่ววนร่
บผิด้มชอบต่
อผลการจั
ดการศึกดษา
บเคลื่อยนคุ
เข้มแข็ง มีส่วนร่
วมรัดการศึ
บผิดชอบต่
การจั
กษา อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
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ตัวอย่างที่ ๒
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีด�ำเนินการและผลการพัฒนา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา

วิธีด�ำเนินการพัฒนา
ผลการพัฒนา
โรงเรียนได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ ๑. สถานศึกษามีการก�ำหนดเป้าหมาย
สภาพปั ญ หา ผลการจั ด การ วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง
ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา โดยการศึ ก ษา กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ข้ อ มู ล สารสนเทศจากผลการ ของสถานศึ ก ษา นโยบายการ
นิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น การ ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ
จั ด การศึ ก ษาตามนโยบายการ ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม แนวทางการปฏิ รู ป ตามแผนการ
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากร ศึกษาชาติ
ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ วางแผน ๒. แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การ
ร่วมกัน ในการก�ำหนดเป้าหมาย ศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี
ปรั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ก� ำ หนดพั น ธกิ จ สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนา ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
คุ ณ ภาพจั ด การศึ ก ษา แผน ต�ำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ปฏิบัติการประจ�ำปีที่สอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น�ำไป
กับสภาพปัญหา ความต้องการ ประยุ ก ต์ ใช้ ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
พั ฒ นาและนโยบายการปฏิ รู ป อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
การศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง จั ด หา สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
มอบหมายงานให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนา
ด�ำเนินการพัฒนาตามแผนงาน คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ปฏิบัติการประจ�ำปี ให้สอดคล้อง
มี ก ารด� ำ เนิ น การนิ เ ทศ ก� ำ กั บ กั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการ
ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการ
และจั ด ท� ำ รายงานผลการจั ด ศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
การศึกษา
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มาตรฐาน
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วิธีด�ำเนินการพัฒนา

ผลการพัฒนา
๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่าย
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๕. สถานศึ ก ษามี ก ารนิ เ ทศ ก� ำ กั บ
ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
จัดการศึกษา
๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหาร
และการจั ด การเชิ ง ระบบโดยทุ ก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา
ผูเ้ รียนตามแนวทางปฏิรปู การศึกษา
๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครื อ ข่ า ยอุ ป ถั ม ภ์ ส่ ง ผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๒. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ�ำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด�ำเนินการนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล การด�ำเนินงาน
และจัดท�ำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓. จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ตัวอย่างที่ ๑
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
โดยการด�ำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ
ภาระงาน ชิ้ น งาน โดย ทุ ก ระดั บ ชั้ น จั ด ท� ำ หน่ ว ยบู ร ณาการอาเซี ย น เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย
ก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบ
หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค�ำแนะน�ำโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. ผลการด�ำเนินงาน
จากการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่
ในระดับดีเยี่ยม
๓. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ
ประเมินพร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
ควรน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน�ำไปใช้พัฒนาตนเอง
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ได้
แ
ก่
ได้แาก่งห้างห้
๑.๑. โครงการสร้
เป็นสาคัญางหลากหลาย
โครงการสร้
องมัอลงติมีเดีย
เป็เป็
นสนาคั
ญ
๑.
โครงการสร้
า
งห้
อ
งมั
ล
ติ
ม
ีเดีย
สาคัญ ๑. โครงการสร้
มัลติมีเาดีงห้ย องมัลติมีเดีย
๒. โครงการครูยุคใหม่สร้างสื่อ

๒.๒.โครงการครู
ยุคยใหม่
เทคโนโลยี
โครงการครู
ุคใหม่สร้สาร้งสื
างสื่อ่อ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
๒. โครงการครูยุคใหม่

สร้างสื่อเทคโนโลยี

๓. โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม

๓.๓.โครงการผลิ
โครงการผลิตสืต่อสืนวั
่อนวัตตกรรม
กรรม

๓. โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรม
๒. จุดเด่น
1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒.๒.จุดจุเด่ดเด่
นน
ัยนาการสอน
ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้คาแนะนา
่ง่นมัในการพั
่นในการพัฒฒจนาการสอน
1.1.ครูครู
ตั้งตใจั้งใจมุ5.่งมุมัคณะกรรมการวิ
ที
ค
่
รู
ส
ามารถพั
ฒ
นาต่
อ
ยอดได้
เ
ป็
นอย่างดี
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู
้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
นเรีักเรียนมี
่วนร่วมในการจั
วมในการจัดดบรรยากาศ
บรรยากาศสภาพแวดล้
สภาพแวดล้ออมที
มที่เ่เอือื้อ้อต่ต่ออการเรี
การเรียนรู้
3.3.ครู๓.ครู
ให้จุในห้ดักควรพั
ฒยนมี
นาส่วสนร่
ควรนนาภูักนมเรี
่น้โให้
เข้ามามี
จกรรมให้
นักเรียนได้งเรี
เรียยนรู
จ1.กรรมให้
ักิปเรียัญนเรี
ยญาท้
นเรียนรู
ยองถิ
นรู้โดยการคิ
ดยการคิ
ารและแหล่
นรู้ ้ที่หลากหลาย
4.4.ครูครู
จัดจกิัดจกิกรรมให้
ดดสได้่วได้นร่
ปปฏิวฏิมในการจั
บบัตัติจิจริริงงด้ด้ดวกิวยวิยวิ
ธธีกีการและแหล่
แนวทางการเขี
ย
นรายงานการประเมิ
น
ตนเองของสถานศึ
กคษา
2. ควรให้จขัยจ้อตรวจประเมิ
ลย้อนกลับแก่นนนผลงานวิ
ักผลงานวิ
เรียนทันจทีจัยเัยในชั
พืในชั
่อนั้นก้นเรีเรีเรียยนน
าไปใช้พัฒททนาตนเอง
คณะกรรมการวิ
ัยมูตรวจประเมิ
ยนของครู
นของครู
คน พร้
พร้Report
าแนะน29
า
5.5.คณะกรรมการวิ
ุกุกคน
ออมทั้งให้
(Self
- Assessment
: SAR)
สามารถพั
นาต่อยอดได้
อยอดได้เป็เนป็อย่
นอย่างดี
างดี
ที่คทีรู่คสรูามารถพั
ฒฒ
นาต่

๒. จุดเด่น
๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี
๓. จุดควรพัฒนา
๑. ควรน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน�ำไปใช้พัฒนาตนเอง
ตัวอย่างที่ ๓
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการและผลการด�ำเนินงาน
โรงเรี ย นด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น ส� ำ คั ญ
โดยการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
โครงการ
ตัวชี้วัด
๑. โครงการพั ฒ นา จ� ำ นวนสื่ อ ร้ อ ยละ ๘๐ ที่
สื่ อ ผ่ า นกระบวน ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย มี
คุ ณ ภาพและปริ ม าณที่ มี
การวิจัย
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
๒. โครงการพั ฒ นา ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐
ศักยภาพครู และ มี ค วามสามารถในการใช้
บุคลากรทางการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศึ ก ษาในการใช้ เบื้องต้นในระดับ A๒ ตาม
ภาษาอังกฤษเพื่อ เกณฑ์ CEFR
การสื่อสาร
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ผลการด�ำเนินงาน
สื่อร้อยละ ๘๕ ที่ผ่านกระบวนการวิจัย
มีคุณภาพและปริมาณที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๖ มีความ
สามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ
การสื่อสารเบื้องต้นในระดับ A ๒ ตาม
เกณฑ์ CEFR

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)

โครงการ
๓. กิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วย
โครงงาน

ตัวชี้วัด
๑. ครูร้อยละ ๙๐
จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรียนรู้ร่วมกัน
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และน�ำ
เสนอผลงาน
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน
ระดับดีมากขึ้นไป

ผลการด�ำเนินงาน

๒. จุดเด่น
๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี
๓. จุดควรพัฒนา
๑. ควรน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน�ำไปใช้พัฒนาตนเอง

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ตัวอย่างที่ ๑
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่
๑) ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ๓) จั ด การและบริ ห ารข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบโดยใช้
เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ด�ำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด�ำเนินการพัฒนา
คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจั ด ประชุ ม คณะครู ผู ้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานรายงานประจ�ำปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ�ำปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น
จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา และจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ต ามจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา ประกอบด้ ว ย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดท�ำโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท�ำเครื่องมือ
ให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง
ที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด�ำเนินงานตามมาตรฐานและ
สรุปผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด�ำเนินงาน ปรับปรุงการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท�ำ
แบบส�ำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. ผลการด�ำเนินงาน
โรงเรียนมีการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
ศึกษา อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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๓. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วย
เหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
ตัวอย่างที่ ๒
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการและผลการด�ำเนินงาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๔
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล

กระบวนการพัฒนา
- โรงเรียนด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท�ำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
๔) จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
๕) ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ
ศึ ก ษา ๖) ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน
๘) โรงเรียนด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ผลการด�ำเนินงาน
- โรงเรียนมีการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจั ด การศึ ก ษาอย่ า ง
เป็นระบบ
- ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมีระดับคุณภาพดี
- ผลการประเมิ น ความ
พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการสถานศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ชุมชนในการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
ศึกษาอยู่ในระดับดี

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มาตรฐาน
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กระบวนการพัฒนา
ต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาน�ำเสนอผลการ
ด�ำเนินงานรายงานประจ�ำปีของสถานศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา วิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ�ำปี
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา และจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึ ก ษา โดยเน้ น ที่ ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท�ำโครงการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรม
ให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ ค รู ทุ ก คนใน
โรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะ
กรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท�ำเครื่อง
มือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้
ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเองที่ ว างไว้ คณะกรรมการประกั น
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน
เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตลอดปี ก ารศึ ก ษา
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม
สรุปผลการด�ำเนินงานปรับปรุงการท�ำงาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท�ำ
แบบส�ำรวจความพึงพอใจ และประเมินผล
การด� ำ เนิ น งานของโรงเรี ย นจากนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ผลการด�ำเนินงาน

๒. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด�ำเนินการในรูปของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๓. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตาม
ไขหน้ายนรู
๓๕้ข(องนั
เติมกราฟ)
ช่วยเหลือด้าแก้นการเรี
กเรียนเป็นรายคน
ตัวอย่างที่ ๓ตัวอย่างที่ ๓
ระดับ: คุดีณภาพ : ดี
ระดับคุณภาพ

๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน

๑. กระบวนการและผลการด�
ำเนิฒนา
นงาน
กระบวนการพั

กระบวนการพั
สถานศึกษาประเมิฒ
นคุนา
ณภาพภายใน

ตามระบบการประกั
นคุณภาพ
สถานศึกษาประเมิ
นคุณภาพภายในตามระบบ
กษา ๘ ประการ
การประกันคุการศึ
ณภาพการศึ
กษา ๘ ประการ
๑) ก� ำ หนดมาตรฐานการศึ
ก ษาของสถาน
๑) กาหนดมาตรฐานการศึ
กษาของ
ศึกษา สถานศึกษา
๒) จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
คุณภาพตามมาตรฐาน
มุ่งเน้นหคุณารข้
ภาพตามมาตรฐาน
๓) จั ด การและบริ
อ มู ล สารสนเทศ
ที่เป็นระบบ
๓) จัดการและบริหารข้อมูล
๔) จัดท�ำแผนพัสารสนเทศที
ฒนาการจั่เป็ดนการศึ
ระบบกษา
๕) ด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การศึกษา
๖) ประเมิน๕)คุดณาเนิ
ภาพภายในตามมาตรฐาน
นการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึคุกณษา
ภาพการศึกษา
๗) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นการประเมิน
๖) ประเมินคุณภาพภายในตาม
คุณภาพภายใน
มาตรฐานของสถานศึกษา
๘) ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพภายใน

ผลการดาเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ๒ ปีการศึกษา

๘) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.00
4.67

๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นประเมินคุณภาพ
ภายใน

5.00
5.00

๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา

5.00
4.50

๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

5.00
5.00
4.50
4.50

๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

3.50
3.33

๓) จัดบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ

4.00
3.64

๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน

4.50
4.00

๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

0.00

2.00

๒๕๕๘
ปีปี2558

๒๕๕๙
ปี 2557

4.00

6.00
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๓๔



กระบวนการพั
กระบวนการพัฒฒนา
นา

ผลการด�
เนินนงาน
งาน
ผลการดำาเนิ

ส่วนร่
บผิดชอบของ
ความพึ
งพอใจต่อผลการจั
อผลการจัดดการศึ
การศึกกษาของโรงเรี
การมีส่วการมี
นร่วมรั
บผิวดมรัชอบของผู
้เกี่ยวข้อง
ความพึ
งพอใจต่
ษาของโรงเรียนยน
ผู
เ
้
กี
ย
่
วข้
อ
ง
ทุ
ก
ฝ่
า
ยร่
ว
มรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับคุณภาพการจัด
ที่มีคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
สิ่งอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
โรงเรียน

75.00
81.00
85.00

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนของนักเรียน

75.00
82.00
84.00
87.00

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเขียนของนักเรียน
ความสามารถในการอ่านของ
นักเรียน

85.00
80.00

๒. จุดเด่น
๒.โรงเรี
จุดเด่นยนให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
เน้นการสร้
า
งความเข้
าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทีที่เ่ชกีัด่ยเจน
วข้อเป็งนทีประโยชน์
่ชัดเจน ในการพั
เป็นประโยชน์
ในการพักฒษานาคุการด
ณภาพการศึ
กษานคุการด�
ำเนินงาน
ฒ นาคุณภาพการศึ
าเนินงานประกั
ณภาพภายในของ
ประกันคุโรงเรี
ณภาพภายในของโรงเรี
นเน้นาเนิ
การมี
ส่วนร่ปวมของคณะกรรมการ
โดยด�ำเนินการในรู
ย นเน้ น การมี ส่ ว นร่ว มยโดยด
น การในรู
สร้าปงวัของคณะกรรมการ
ฒ นธรรมการประกั น
ณภาพภายในของสถานศึ
กษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกษาให้
ระดับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
สร้างวัฒคุนธรรมการประกั
นคุณภาพภายในของสถานศึ
๓. จุดควรพัฒนา
๓. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ ครูประเมินตนเองรายบุ คคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ ยังขาดการให้ ข้อมูล
ย้อโรงเรี
นกลับยแก่นจั
ครูดในการพั
ฒนาตนเองในการจั
ดกิจกรรมการเรีคยคลตามแผนพั
นรู้ เพื่อยกระดับฒ
คุณนาตนเอง
ภาพของนักเรีแต่
ยนยังนัขาด
กเรียน
ระบบให้
ครูประเมินตนเองรายบุ
มีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่กย็ ังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓ ดี
จากผลการด�ำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๔ ระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน
ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค�ำนวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก�ำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด�ำเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด�ำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก
สภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด�ำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
โดยสถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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ตัวอย่างส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส�ำคัญที่สถานศึกษา
จะต้องน�ำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน�ำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส�ำเร็จ
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน�ำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา สามารถ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
●

38

จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
มีผลการประเมินระดับชาติและระดับ
ท้ อ งถิ่ น สู ง ขึ้ น ทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส
สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก�ำหนด
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง
รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความ
รู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับ
ชาติและมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
๕๐ ทุกกลุ่มสาระฯ ที่มีการทดสอบและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด
๓) ผู ้ เ รี ย นมี สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง
มี ส มรรถภาพทางกายและน�้ ำ หนั ก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ
มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม
เช่น การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
เป็นต้น
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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จุดควรพัฒนา

●

จุดเด่น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น
มี ห ลั ก การบริ ห าร และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี
ในการบริ ห ารงาน สามารถเป็ น แบบ
อย่ า งที่ ดี ใ นการท� ำ งาน และคณะ
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และ
มี ค วามพร้อมในการปฏิบัติห น้าที่ตาม
บทบาท
๒) โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การ
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค
การประชุ ม ที่ ห ลากหลายวิ ธี เช่ น
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุ ม กลุ ่ ม เพื่ อ ให้
ทุ ก ฝ่ า ยมี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดวิ สั ย
ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ�ำปีที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด�ำเนินการ
นิ เ ทศ ก� ำ กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การด�ำเนินงาน และจัดท�ำรายงานผล
การจั ด การศึ ก ษา และโรงเรี ย นได้ ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

●

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป กครองได้
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียนมากขึ้น
๒) ควรสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มี ส ่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการ
จั ด การศึ ก ษา และการขั บ เคลื่ อ น
คุณภาพการจัดการศึกษา
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●

40

จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา
และความสามารถ
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนรู้
๔) ครู จั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู ้ จ าก
การคิ ด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๕) ผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ทุ ก คน
ได้รับการตรวจประเมินและค�ำแนะน�ำ
จากคณะกรรมการวิจัย

●

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ให้สามารถ
น�ำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม
๓) ครู ค วรจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
ในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ให้มีพฤติกรรม
ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต ่ อ ค ว า ม เ ป ็ น ไ ท ย
ไม่ ห ลงใหลกั บ ค่ า นิ ย มต่ า งชาติ
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท�ำให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี
การที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตั ว ชี้ วั ด ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นได้ คิ ด วิ เ คราะห์
หาความรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู ้ สื่ อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติ
การให้ อ ยู ่ ใ นสภาพดี แ ละพร้ อ มใช้
งานเสมอ
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จุดเด่น

●

ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี
ประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
เน้ น การสร้ า งความเข้ า ใจและให้ ค วามรู ้
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากั บ
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรี ย นเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม
โดยด� ำ เนิ น การในรู ป ของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึ ก ษาให้ กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกระดับ

●

จุดควรพัฒนา
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม
สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา
๖) ครูควรน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทั น ที เ พื่ อ นั ก เรี ย นน� ำ ไปใช้ พั ฒ นา
ตนเอง
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี
ประสิทธิผล
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมิน
ตนเองรายบุ ค คลตามแผนพั ฒ นา
ตนเอง แต่ ยั ง ขาดการให้ ข ้ อ มู ล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
การจัดท�ำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตามผลการน�ำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน
O-NET และ PISA
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ�ำเป็น

ตัวอย่างส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
สถานศึกษาน�ำเสนอหลักฐานข้อมูลส�ำคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆ
___________________________
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
นายการุณ
ดร.บุญรักษ์
ดร.วิษณุ

สกุลประดิษฐ์
ยอดเพชร
ทรัพย์สมบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
นางสุอารีย์
ชื่นเจริญ
นายภัทรแสน แสนยะมูล
		
ผู้ยกร่าง
ดร.วิษณุ
ทรัพย์สมบัติ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
ดร.ลาวัลย์

พิชญวรรธน์

ผู้จัดท�ำคู่มือ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
ดร.ลาวัลย์

พิชญวรรธน์

นายสมโภชน์ หลักฐาน
		
นางอภิวันทน์ พินทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการ สพฐ.
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการ สพฐ.
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
		
นางน�้ำค้าง
โตจินดา
นางโสภา

ชวนวัน

ดร.อนุสรณ์

เกิดศรี

นางสาวถวิล

จันทร์สว่าง

บรรณาธิการกิจ
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
ดร.วิษณุ
ทรัพย์สมบัติ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
ดร.ลาวัลย์
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พิชญวรรธน์

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครูปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม
จังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการ สพฐ.
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ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

