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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
  

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปผลได้
ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร มีความสามารถ
ในการค านวณ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี มีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดดังที่ปรากฏใน 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษามีการ
วางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามท่ีแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและ
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา มีการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งครูได้มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์และออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้ังนี้สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมือ
ในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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 จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินภาพรวมจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
        ผู้เรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถเขียนสื่อความ
น าเสนองานวิจัยต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี 
และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมีจิตสาธารณะดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณที่รับผิดชอบในโรงเรียน และ
ภายนอกโรงเรียน 
         นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยการจัดสอบนักธรรมตรี โท เอก 
ให้กับนักเรียนทุกคนและครูตามความสมัครใจ 
 มีการจัดค่ายคุณธรรมทุกระดับชั้น กิจกรรมพบ
พระ กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทาง
ศาสนา ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอย่างของ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เรียกว่า
“เบญจวิถีกาญจนา”  
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการจัด
หลักสูตรบูรณาการฐานการเรียนรู้ 
 เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

     ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาโดยการสอนเสริม
ให้กับนักเรียนที่เป็นเลิศและนักเรียนที่ต้องการ
พัฒนา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอน
รูปแบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสนุกกับการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ จัดท าข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 
4 .ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ ปัญหา 
อุปสรรค ได้ร่วมแก้ไข รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
 

  
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาที่หลากหลายขึ้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
กว่าเดิม 
 
๒. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ระดับต่าง ๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษา เพ่ือเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึด 
หลักธรรมมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ 
7. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งระดับโรงเรียน 
ท้องถิ่น และระดับสูงขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
และมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้อบรมพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้พัฒนาเพ่ิมวิทยฐานะให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับจงัหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 
โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ส่งเสริม
เบญจวิถ ี
ส่งเสริมด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงออกให้มากข้ึน 
จากการท ากิจกรรมทั้งสิ้น ส่งผลให้ ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีห้องเรียน
ที่บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอน เทคนิค โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้แบบหลากหลายและ
เหมาะสมกับตนเอง ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดง
ถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ของผู้เรียน และครูผู้สอนมีการศึกษา ค้นคว้า 
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

1. จัดครูให้สอนตรงตามสาขาวิชา 
2. ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนหรือพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นให้มากข้ึน รวมทั้งเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

 
 
 
 
 


