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สรุปผลการประเมนิในภาพรวม 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 - ๒๕60 
ตารางที่ 36 แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 - ๒๕60 

           ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐาน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา 2559 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา 2560 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก ดีเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดีมาก  

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

ดี ดีเย่ียม 
  

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีมาก ดีเย่ียม  

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีมาก ดีเย่ียม 
 

๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี ดีเย่ียม 
 

๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี พอใช้  
 

๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีเย่ียม ดีมาก 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ดีเย่ียม ดีเย่ียม  

 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
           ทางวิชาชีพ  

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

     ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
           การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล 
    การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

2559 

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

2560 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 

 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ย่ิงข้ึน 
ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ  ๕  คุณภาพดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนปราจีนกัลยาณีจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบความส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ท้ังนี้มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ๔  คุณภาพดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับ ๕  คุณภาพดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับ 4  คุณภาพดีเยี่ยม  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ใน
ระดับ 4  คุณภาพดีเย่ียม 
 

 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และสภาพชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการพัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ดี มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ รวมท้ังค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ ปรากฏอย่างชัดเจน เช่น “รางวัลระดับประเทศ” การแข่งขันคีตะมวยไทย มหกรรมทักษะวิชาการ
และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งท่ี ๕ ชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์จินตนาการอนาคตหัวข้อเครื่องมือเครื่องใช้ในอีก 30 
ปีข้างหน้า รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น ได้รับโล่ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานและได้ไปแสดงผลงานในระดับนานาชาติ  จาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาดาวน์ฮิลล์ (หญิง) ชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย การแข่งขันแม็กพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์
เยาวชนนานาชาติ รุ่น ม.ปลาย ประเภทค าคม รางวัลอันดับ ๗ จากสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รายการสมรภูมิไอเดียทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รอบชิงชนะเลิศ ดัง
ปรากฏผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียนและตารางท่ี 35 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลต้ังแต่
ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน 815 รางวัล 
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ตารางท่ี 37    แสดงจ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวลัต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับรางวัล  
รวม ระดับ

นานาชาติ 
ระดับประเทศ ระดับ 

ภูมิภาค 
ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
ระดับ
จังหวัด 

ภาษาไทย - ๑ ๓ ๑๖ - ๒๐ 
คณิตศาสตร์ - - ๙ ๙๐ - ๙๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๓ ๓ ๒๖ ๑๗ ๕๐ 
สังคมศึกษา - ๑๑ ๑๒ ๔๖ - ๖๙ 

ศิลปะ - - ๔๓ ๗๔ - ๑๑๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 39 16 10 32 118 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - 16 53 - 69 

ภาษาต่างประเทศ - 1 9 33 - 43 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - 230 230 

รวม 22 55 111 348 279 815 
 
 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน มีผลประเมินในมาตรฐานอยู่ในระดับ ๕ คุณภาพดีเยี่ยม โดยมี
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับองค์กรภายในจังหวัดและภายนอก ได้แก่ ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน
แบบทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ห้อง ๙ 
และ ห้อง ๑๐  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเข้าร่วม
เป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันภาษามีเดีย
คิดส์ นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
กลุ่มบริหารทั่วไปจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจุบันครอบคลุม โครงการโรงเรียนสีเขียวภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส้วมสะอาดและโรงเรียนภาชนะปลอดโฟม 100%  โดย
ส านักงานสาธารณสุข  จังหวัดปราจีนบุรี  มีผู้บริหารของโรงเรียน  นางมณฑา  เรืองฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  รับโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  
โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักด์ิมูลนิธิ กลุ่มบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล มีการสนับสนุนครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล เกียรติยศ คือ รางวัล “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน”  และรางวัล “ครูดี ศรีปราจีน” ผลการด าเนินงานท้ังหมดมาจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ัง
คณะครู  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ท าให้ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  ประสบความส าเร็จด้าน
กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล 815 รางวัล คิดเป็น 
ร้อยละ 34.43 
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 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ คุณภาพดีเยี่ยม มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณีมีนโยบายให้ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง และแต่ละภาคเรียน เมื่อเสร็จส้ินการสอบกลางภาค/ปลายภาค ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาและ
เป็นไปตามหลักสูตร และบริบทของโรงเรียน มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือการ
จัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนในรูปแบบโครงงาน การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน เป็น
ต้น มีการตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลมากมาย เช่น นายสมบัติ  เสริมศิลป์ ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ สาขาวิชา
ภาษาไทย ครูได้รับรางวัลต่างๆ ต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ จ านวน 293 รางวัล 
 

ตารางท่ี 38 ตารางแสดงจ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับรางวัลต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
ภาษาไทย ประเทศ 1 

ภาค 1 
เขต 24 
จังหวัด - 
รวม 27 

คณิตศาสตร์ ประเทศ - 
ภาค - 
เขต 25 
จังหวัด - 
รวม 25 

วิทยาศาสตร์ นานาชาติ 1 
ประเทศ 4 
ภาค 1 
เขต 37 
จังหวัด - 
รวม 43 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเทศ 2 
ภาค 5 
เขต 22 
จังหวัด - 
รวม 29 

ศิลปะ ประเทศ - 
ภาค 14 
เขต 35 
จังหวัด - 
รวม 49 
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ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับรางวัล จ านวนรางวัล 
สุขศึกษาและพลศึกษา นานาชาติ 9 

ประเทศ 9 
ภาค 2 
เขต 5 
จังหวัด 6 
รวม 31 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประเทศ - 
ภาค 16 
เขต 28 
จังหวัด 2 
รวม 46 

ภาษาต่างประเทศ ประเทศ 2 
ภาค 13 
เขต 22 
จังหวัด - 
รวม 37 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเทศ - 
ภาค - 
เขต - 
จังหวัด 6 
รวม 6 

รวม  293 รางวัล 
 
 โรงเรียนปราจีนกัลยาณีมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิผล ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๕ คุณภาพดีเยี่ยม โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างดียิ่ง     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ส่งผลให้คณะครูได้รางวัล จ านวน 815 
รางวัล และนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ท้ังระดับจังหวัดจนถึงระดับนานาชาติ จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43 

 


