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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

มาตรฐาน 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา 2559 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา 2561 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา 2561 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก ดีเยี่ยม(88.19) ดีเยี่ยม(87.52) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีมาก ดีมาก (79.72) ดีมาก (81.78) 

 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

 ดีมาก ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 84.58)   

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 84.46)   

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 ดีมาก ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 91)   

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 88.75)   

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 89.91) 

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 99.70)   

๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีมาก ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 88.63) 

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 84.82)   

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ปรับปรุง พอใช้  
(ร้อยละ50.53) 

ปรับปรุง 
(ร้อยละ 32.95) 

๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีมาก ดีมาก 
(ร้อยละ 73.64) 

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 100)   

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม(96.66) ดีเยี่ยม(93.25) 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 86.63) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 99.90)   
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

(ร้อยละ 100) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 90)   
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.1)   
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีมาก ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 90) 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

     ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล 
    การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ80.34) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 96) 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 96) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม ดี 

(ร้อยละ 63.33) 
ดีเยี่ยม 

(ร้อยละ 90) 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 81.70) 

ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 97.99) 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  โรงเรียน
ก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โรงเรียน
ก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนก าหนดร้อยละ 90 อยู่ในระดับ 4 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับ
คุณภาพด ี
 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 
3 ระดับคุณภาพดี 
 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างานโรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 

 1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 7) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
     และวัฒนธรรมอันดขีองสังคม โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 8) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 9) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4    
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 10) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

- ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็ง โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ    
ดีเยี่ยม 

- ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอ โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

- ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก โรงเรียนก าหนดร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4    
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

- ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม โรงเรียนก าหนด
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แบบสรุปผลการอ่าน   
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
ชิ้นงานผลงานนักเรียน บันทกึการอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน รอ่งรอยการจัดกิจกรรม โครงการ 
เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
 - สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด เช่น การเข้าแถว การแสดง
ความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ ฯลฯ และพฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   
การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เกิดเป็นคนใน
ท้องถิ่นน้ี นักเรียนภูมิใจในสิ่งใดบ้างในท้องถิ่น นักเรียนชอบหรือไม่ชอบ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4          

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ     

ดีเยี่ยม 
3. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนก าหนดอยู่ใน 

ระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 5.  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4  
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

6. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียน
ก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 7. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 8. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบรหิารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผล
ของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น  กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ท าอย่างไรบ้าง 
มีขั้นตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการ
ด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
สถานศึกษาแบง่บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการ
ด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครอืข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงานใดบ้างและมีส่วนร่วม
อย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและวิธีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา    
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4  

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  โรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับ 4  

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนก าหนด

อยู่ในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หลกัสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสาร
หลักฐานการวดัและประเมินผล เครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ชิ้นงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
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 - สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่นการใช้ค าถามที่หลายหลายระดับเพื่อส่งเสริม
การคิดขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้เรียน เช่น ความเป็นกันเองของ
ครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน การ
มีส่วนร่วมของผู้เรียน ความในใจในการร่วมกิจกรรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
จริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การประเมินงาน/ชิ้นงานต่าง ๆ หรือร่วมประเมินผลการเรียน
หรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
ด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ 
 


