
สรุปแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖



สรุปประเด็นพิจารณาที่ใชพิจารณาใหระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 (1) อาน เขียน ส่ือสาร คิดคํานวณ      

1.1 (2) คิดวิเคราะห แกปญหา    

1.1 (3) นวัตกรรม    

1.1 (4) การใชเทคโนโลยี    

1.1 (5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

1.1 (6) ทักษะการทํางาน    

1.2 (1) คุณลักษณะ คานิยม      

1.2 (2) ภูมิใจในทองถ่ิน    

1.2 (3) การยอมรับความแตกตาง    

1.2 (4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม      



สรุปประเด็นพิจารณาที่ใชพิจารณาใหระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารฯ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน      

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ      

2.3 ดําเนินการพัฒนางานวิชาการ    

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร    

2.5 จัดสภาพแวดลอม    

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี    



สรุปประเด็นพิจารณาที่ใชพิจารณาใหระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูฯ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.1 การจัดการเรียนรู      

3.2 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ      

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียน      

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู    



สรุปประเด็นพิจารณาที่ใชพิจารณาใหระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารฯ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน      

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ      

2.3 ดําเนินการพัฒนางานวิชาการ    

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร    

2.5 จัดสภาพแวดลอม    

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี    



การเทียบเคียงคําอธิบายระดับคุณภาพ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.4 : พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 

ระดับคุณภาพ คําอธิบายระดับคุณภาพตามประเด็นพิจารณา 

กําลังพัฒนา 

ปานกลาง 

ดี พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศกึษา 

และจัดใหมชีมุชนการเรียนรูทางวิชาชพีเพื่อพัฒนางาน 



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

          ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 

          “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ

ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

และสาธารณชนวาสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงค

ของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 

          “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดย

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ

ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว

จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง 

ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป) 

          เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ

แนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ขอ ๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓ แลวใหหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและ

การติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแก

สํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

          ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและ

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

          ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน

ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได 

          ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ันติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 



กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงน้ี 

 

                                   ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                            ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป 

                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



กําหนดมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ดําเนินงาน 
ตามแผน ประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

ติดตามผล 
การดําเนินการ 

จัดสงรายงาน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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แนวทางปฏิบัติฯแนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 แนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศกึษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน    
  โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับโรงเรียน 

     ๒.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ( Self-Assessment Report : SAR )             
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป 

    ๒.๗ พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง              
( Self-Assessment Report : SAR ) และตามคําแนะนําของหนวยงานตนสังกัด หรือกรมสงเสริม   
การปกครองทองถ่ิน เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธฺภาพและพัฒนา     
อยางตอเนื่อง 



                                ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

มาตรฐานที่………………………………… 
มาตรฐานสถานศกึษา 

……………………………………………………………………………………… 
วธีิดาํเนินการ 

………………………………………………………………………………………      

ผลการดําเนินงาน 

……………………………………………………………………………………… 
หลักฐานสนับสนุน 

……………………………………………………………………………………… 

 

                สรุปผลการดําเนินงาน …………………………………… 
 

 

 

 

 

 



การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีใช 

          ผูเรียนรอยละ  57  มีระดับผลการเรียนตั้งแต ระดับ 3 ขึ้นไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

• รายหอง 

• รายวิชา 
ผูสอน 

• รายวิชา 

• ระดับช้ัน 

กลุม
สาระการ
เรียนรู 

• ระดับช้ัน 

• กลุมสาระ
การเรียนรู 

สถาน 
ศึกษา 



การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีใช 

          ผูเรียนรอยละ  57  มีระดับผลการเรียนตั้งแต ระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวน 

วิชา 

จํานวน 

นักเรียน 

ท่ีเรียน 

จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน รวม 

(0-4) 
 `X S.D. ร/มส. 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 22 4,859 953 669 725 662 547 465 805 29 4,855 2.591 1.0690 4 

คณิตศาสตร 44 5,919 548 443 597 745 859 780 1,910 35 5,917 2.061 1.0232 2 

วิทยาศาสตร 55 5,790 1,092 851 1,125 927 649 454 675 16 5,789 2.711 0.9806 1 

สังคมศึกษาฯ 49 13,693 3,451 1,488 1,826 1,703 1,555 1,265 2,330 72 13,690 2.636 1.1079 3 

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 7,934 3,449 1,381 1,014 654 454 341 605 35 7,933 3.193 0.9800 1 

ศิลปะ 49 7,387 2,888 1,320 1,234 811 457 275 393 8 7,386 3.198 0.8900 1 

การงานอาชีพฯ 46 10,387 4,209 1,549 1,456 910 738 540 958 25 10,385 3.095 1.0169 2 

ภาษาตางประเทศ 51 11,056 3,987 1,551 1,555 1,161 993 626 1,159 23 11,055 2.988 1.0379 1 

รวม 350 67,025 20,577 9,252 9,532 7,573 6,252 4,746 8,835 243 67,010 2.845 1.0764 15 

รอยละ 
30.71 13.81 14.22 11.30 9.33 7.08 13.18 0.36 99.98 0.02 

58.74 40.90 0.36 100.00 



การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐานของสถานศึกษา 

          ผูเรียนรอยละ  57  มีระดับผลการเรียนตั้งแต ระดับ 3 ขึ้นไป 

วิธีดําเนินการ 

          สถานศึกษาไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน ใหมีระดับผลการเรียนท่ีสูงขึ้น โดยมีกิจกรรมซอมเสริม  กิจกรรมเพื่อน

ชวยเพื่อน  กิจกรรมทบทวนความรู ................... 

ผลการดําเนินการ 

          จากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตางๆ  จึงทําใหผูเรียนมีระดับผลการเรียนตั้งแต

ระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 58.74  ซึ่งผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว 

ดังรายละเอียดตารางสรุปผลการเรียนของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 



ตารางแสดงระดับผลการเรียนของโรงเรียน................ 
จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา 2561 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวน 

วิชา 

จํานวน 

นักเรียน 

ท่ีเรียน 

จํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 
รวม 

(0-4) 
 `X S.D. ร/มส. 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 22 4,859 953 669 725 662 547 465 805 29 4,855 2.591 1.0690 4 

คณิตศาสตร 44 5,919 548 443 597 745 859 780 1,910 35 5,917 2.061 1.0232 2 

วิทยาศาสตร 55 5,790 1,092 851 1,125 927 649 454 675 16 5,789 2.711 0.9806 1 

สังคมศึกษาฯ 49 13,693 3,451 1,488 1,826 1,703 1,555 1,265 2,330 72 13,690 2.636 1.1079 3 

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 7,934 3,449 1,381 1,014 654 454 341 605 35 7,933 3.193 0.9800 1 

ศิลปะ 49 7,387 2,888 1,320 1,234 811 457 275 393 8 7,386 3.198 0.8900 1 

การงานอาชีพฯ 46 10,387 4,209 1,549 1,456 910 738 540 958 25 10,385 3.095 1.0169 2 

ภาษาตางประเทศ 51 11,056 3,987 1,551 1,555 1,161 993 626 1,159 23 11,055 2.988 1.0379 1 

รวม 350 67,025 20,577 9,252 9,532 7,573 6,252 4,746 8,835 243 67,010 2.845 1.0764 15 

รอยละ 
30.71 13.81 14.22 11.30 9.33 7.08 13.18 0.36 99.98 0.02 

58.74 40.90 0.36 100.00 



ประเด็นพิจารณา 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานของสถานศึกษา ผลการ

ดําเนินการ 

สรุปผลการดําเนินการ 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1)  ผูเรียนรอยละ 57  มีระดับผลการเรียน ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 58.74  
2)  ผูเรียนรอยละ 63  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ตั้งแต T-Score 40 ขึ้นไป 62.15  

สรุปผลการดําเนินการตามประเด็นพิจารณา  



ประเด็นพิจารณา 1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานของสถานศึกษา ผลการ

ดําเนินการ 

สรุปผลการดําเนินการ 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1)  ผูเรียนรอยละ 57  มีระดับผลการเรียน ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 58.74  
2)  ผูเรียนรอยละ 63  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ตั้งแต T-Score 40 ขึ้นไป 63.15  

สรุปผลการดําเนินการตามประเด็นพิจารณา  



การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา   1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1) ผูเรียนรอยละ 57  มีระดับผลการเรียน ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 
2) ผูเรียนรอยละ 63  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต T-Score 40 ขึ้นไป 
วิธีดําเนินการ 

          สถานศึกษาไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน ใหมีระดับผลการเรียนท่ีสูงขึ้น โดยมีกิจกรรมซอมเสริม  กิจกรรมเพื่อน

ชวยเพื่อน  กิจกรรมพี่ชวยนอง กิจกรรมทบทวนความรู ................... 

ผลการดําเนินการ 

          จากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตางๆ  จึงทําใหผูเรียนรอยละ 58.74 มีระดับผล 

การเรียนตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป และผูเรียนรอยละ 63.15 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ซึ่งผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว ตามตารางดังน้ี 



แนวทางการสรุปผลการดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

ประเด็นพิจารณา 

ขอ 1 

ขอ 2 

ขอ 3 

ประเด็นพิจารณา 
ขอ 1 

ประเด็นพิจารณา 

ขอ 1 

ขอ 2 



การใหระดับคุณภาพ...ดานผูเรียน 



การใหระดับคุณภาพ...ดานผูเรียน 



การใหระดับคุณภาพ...ดานผูเรียน 



การใหระดับคุณภาพ...ดานผูเรียน 



การใหระดับคุณภาพ...กระบวนการบริหารและการจัดการ 



การใหระดับคุณภาพ...กระบวนการบริหารและการจัดการ 



การใหระดับคุณภาพ...กระบวนการบริหารและการจัดการ 



การใหระดับคุณภาพ.. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  



การใหระดับคุณภาพ.. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  



การใหระดับคุณภาพ.. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สวนที่ 1 :  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สวนที่ ๒ :  ผลการประเมินตนเอง 

     ขอมูลพื้นฐาน  

     สรุปผลการประเมินตนเอง 

     มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผูเรียน  

     มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ

     มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น  



ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษา...................................... 
มาตรฐานที ่1 : ..............................................................................ระดับคุณภาพ .............................. 
  

วิธีดําเนินการพัฒนา : 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
ผลการดําเนินงาน : 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

หลักฐานสนับสนุน 
........................................................................................................................................ 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 



ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษา...................................... 
มาตรฐานที ่๒ : ..............................................................................ระดับคุณภาพ .............................. 
  

วิธีดําเนินการพัฒนา : 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
ผลการดําเนินงาน : 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

หลักฐานสนับสนุน 
........................................................................................................................................ 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 



ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษา...................................... 
มาตรฐานที ่๓ : ..............................................................................ระดับคุณภาพ .............................. 
  

วิธีดําเนินการพัฒนา : 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
ผลการดําเนินงาน : 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

หลักฐานสนับสนุน 
........................................................................................................................................ 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 



 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ

ผลสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับ.............. ทั้งนี้ เพราะ 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน         อยูในระดับ.......... 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   อยูในระดับ............  

  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับ............ 

 เนื่องดวยสถานศึกษาไดพิจารณาจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานขางตนแลวพบวา................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

 ทั้งนี้สถานศึกษาไดกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังน้ี 

 1. ............................................................................................................................ 

 2. ............................................................................................................................  

 3. ........................................................................................................................... 

 4. ........................................................................................................................... 



 มุงเนนตอบคําถามดังนี ้

1) คุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพใด                

มีคุณภาพอยางไร  

2) สถานศึกษารูไดอยางไรวาตนเองมคีุณภาพในระดับนัน้        

มีขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษอะไรบางที่จะสนับสนุน 

3) สถานศึกษามีจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ   

เพื่อการพัฒนาคุณภาพใหดีขึน้กวาเดิมอยางไร  

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (self assessment report: SAR)  
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