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ตอนที่ 2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1) ปัจจุบันสถานศึกษาจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  

 2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดค ำนวณ รวมทั้ง             

มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง และกำรมีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน 
เจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ มีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล มี
ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและกำรท ำงำนเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน ผลผลิต
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
จำกพ้ืนฐำนเดิมในด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำง ๆ รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบ
ระดับชำติหรือผลกำรทดสอบอ่ืน ๆ มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนในกำรจัดกำร เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น กำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 



 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด และมีสุขภำวะทำง

ร่ำงกำย และสังคม มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ มีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของ
ควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญำ ผู้เรียนยอมรับกำรอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน เพศ วัย เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรม ประเพณี มีกำร
รักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์ และสังคม แสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย สำมำรถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่นและไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อื่น 

  

2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สถำนศึกษำมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถำนศึกษำ พัฒนำศักยภำพให้เป็นสถำนศึกษำแห่งควำมสุข (School of Happiness)  ตำมควำมต้องกำร
ชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนสุริยวงศ์ ปีกำรศึกษำ 2562 ถึง 2565 แผนปฏิบัติกำรโรงเรียน      
สุริยวงศ์ ปีกำรศึกษำ 2563 ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนสุริยวงศ์ ปีกำรศึกษำ 2563 โดยวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือทรำบปัจจัยที่เป็นโอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน วิเครำะห์
มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. และน ำมำบูรณำกำรเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำชำติ และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และใช้กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรระบบกลไกงำนประกันคุณภำพภำยในด้วยเกณฑ์ IQA (Internal Quality Assurance ) ซึ่งเป็นกำร
ประเมินคุณภำพโดยสถำนศึกษำเอง ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ซึ่งมีหน้ำที่ก ำกับ  ดูแล 
และสนับสนุน ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโดย IQA จะพิจำรณำสถำนศึกษำจำกบริบท ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input) เช่น ครู เครื่องมือ สิ่งสนับสนุนต่ำง ๆ กระบวนกำร (Process) จะพิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ และผลผลิต (Output) ของสถำนศึกษำ 

 

2.3  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถำนศึกษำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบ CCT Thinking School SW Model ที่สำมำรถน ำไปจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมได้จริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง



เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 3)  สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน กิจกรรม
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระฯ 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 โครงกำรที่ 3 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน กิจกรรมมุ่ง
สู่รำงวัลในระดับจังหวัด และระดับภำค  

 แผนปฏิบัติงำนที่ 4 โครงกำรที่ 1 พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี และกิจกรรมจิตอำสำ   

 แผนปฏิบัติงำนที่ 5 โครงกำรที่ 2 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม
อบรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.ปลำย ( ม.6 ) 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 6 โครงกำรที่ 3 พัฒนำผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม
ชุมนุม และชมรม 

 

                                   3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน กำรพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ กำรจัดสภำพแวดล้อมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ก ำหนดให้ครูและบุคลำกรได้ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิและศักยภำพในกำรจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  ส่งเสริมครูในด้ำนกำรท ำวิจัย            
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ โดยกำรน ำผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอน และพัฒนำสถำนศึกษำ สนับสนุน ส่งเสริม กำรนิเทศติดตำมอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำร จัดระบบสำรสนเทศในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ ให้สะดวกต่อกำรใช้งำน สนับสนุน ส่งเสริม กำร
พัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเชื่อโยงควำมรู้กับชีวิตจริงให้มำกยิ่งขึ้น ส่งเสริม
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มีโอกำส ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของ
กำร ประชุม อบรม และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ ให้มีควำมปลอดภัย และเอ้ือต่อกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียนทั้งในเรื่องของห้องปฏิบัติกำร 
ห้องเรียน และห้องสมุด โดยได้ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนไว้ 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำเปเหมำยวิสัยทัสน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน กิจกรรมส่ง้สริมประสิทธิภำพ ระบบดูแลกำรช่วยเหลือนักเรียน 



 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 โครงกำรที่ 1 พัฒนำวิชำที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรมพัฒนำกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้รียนรอบด้ำน 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 3 โครงกำรที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดเก็ยข้อมูลพ้ืนฐำน
ของสถำนศึกษำ 

 

    3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
  จัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำกำรใช้สื่อและอุปกรณ์ 
ICT ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสู่ห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และน ำไปใช้จริง 
พัฒนำสภำพแวดล้อม ห้องปฏิบัติกำร แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ ติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตให้
เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ส่งเสริม ให้ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดแผนปฏิบัติงำนไว้ 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงกำรที่ 1 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำ
ผลมำพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธืภำพงำนวัดผลและประเมินผล  

 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 โครงกำรที่ 1 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมเปิดโลกค่ำยวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

  แผนปฏิบัติงำนที่ 3 โครงกำรที่ 1 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษำ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
 

 
 
 


