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รายงานเลมนี้จัดทำขึ้นจากการสังเคราะหเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึ
กษา
กงานเขตพืงเคราะห์
น้ ทีก่ ารศึเอกสารรายงานผลการประเมิ
กษาประถมศึกษายะลา เขต น1
รายงานเล่
มนี้จสััดงกัทดาขึสำนั
้นจากการสั
เพื่อคนหาขอสรุปและให
งบริห้นารจั
ดการให
กับผูบริหการสถานศึ
กษา1
ตนเองของสถานศึ
กษา สังขกัอดเสนอแนะเชิ
สานักงานเขตพื
ที่การศึ
กษาประถมศึ
ษายะลา เขต
ในสังกัดและผูเกี่ยวของทั่วไป ซึ่งกอประโยชนตอการดำเนินงานตามระบบประกัน
เพื่อค้นหาข้อสรุปและให้ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาใน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป
สั งกั ดและผู
้เกีณ
่ยวข้
องทั่วบไปุคลากรและผู
ซึ่ งก่อประโยชน์
่ อการดาเนิ
นงานตามระบบประกั
ขอบคุ
คณะครู
บริหตารสถานศึ
กษาในสั
งกัดทุกคนที่ตั้งใจน
คุปฏิ
ณบภาพภายในสถานศึ
ษาต่อไป ก ฐานที ่ เ ป น ประโยชน ต  อ การประเมิ น ภายใน
ั ต ิ ง านอั น เป น ร อกงรอยหลั
คณะครู
้บริหารสถานศึ
งกัดทุกคนที่ตั้งใจ
ของสถานศึขอบคุ
กษาซึณง่ เป
นแหลงบุขคอลากรและผู
มูลสำคัญของการศึ
กษาครัง้กนีษาในสั
้
ปฏิ บั ติ งาน
อั นณเป็คณะทำงานและผู
นร่ องรอยหลั กฐานที
ป็ นอประโยชน์
นภายในของ
ขอบคุ
เกี่ย่ เวข
งทุกคนทีต่ช่ อวการประเมิ
ยเหลือในการวิ
เคราะห
และบันทึกกษาขอซึมู่งลเป็ทำให
การจั
มนีส้ ำเร็
จดวยดี
สถานศึ
นแหล่
งข้อดมูทำรายงานเล
ลสาคัญของการศึ
กษาครั
้งนี้
คุณ
ประโยชน
ของเอกสารเล
อื คุอณงทุคกาของท
ง้ หลาย
ขอบคุ
ณคณะท
างานและผูมเ้ กีนี่ยค้ วข้
คน ทีา่ชนทั
่วยเหลื
อในการวิเคราะห์และ
บันทึกข้อมูลทาให้การจัดทารายงานเล่มนีส้ าเร็จด้วยดี
นางสาวอรวรรณ ปลองไหม
คุณประโยชน์ของเอกสารเล่มนีค้ ือคุณค่าของท่านทั้งหลาย
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
องไหม
ผูนางสาวอรวรรณ
ร บั ผิดชอบและจัดปล้
ทำรายงาน
ศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ผูร้ ับผิดชอบและจัดทารายงาน
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ตอนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 กล่าวถึงการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาว่าประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกั น
คุณภาพภายนอก ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ในกรณีที่ผลการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการดังกล่าวให้
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQAas) จึงเป็นกลไกของ
การสร้างความมั่นใจ (Assure) ให้แก่ผู้รับบริการทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด โดยดาเนินการ
ตามหลักการที่สาคัญ 3 ประการคือ การกระจายอานาจ (Decentralization) การมีส่วนร่วม
(Participation) และการตรวจสอบได้ (Accountability) นอกจากนี้ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการดาเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 กระบวนการ คือ การประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment : QA) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit : QA) และการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC)
การประเมินภายในจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สถานศึกษาต้องดาเนินการภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้
สถานศึกษาประเมินตนเองเป็นประจาทุกปี

2
การประเมินตนเอง (Self-Assessment) อาจเรียกว่า การตรวจประเมินภายใน (Internal
Quality Audit: IQA) เป็นการประเมินว่าผลงานหรือการปฏิบัติงานมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่ มีการอธิบายจุดแข็งหรือจุดอ่อนสาหรับปรับปรุงการปฏิบัติงาน
มักดาเนินการระหว่าการทางาน (Formative Assessment) มากกว่าการประเมินหลังเสร็จสิ้น
การทางานที่เป็นการประเมินรวบยอด (Summative Assessment)
การตรวจประเมินภายในเป็นภารกิจของบุคลากรทุกคน ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้นา มีการเตรียมความพร้อม มีการจัดตั้งทีมงาน มีแบบตรวจสอบ มีการตรวจสอบ และมี
การสรุ ป ว่ า การท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ของสถานศึ ก ษานั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาหรือไม่ มีจุดบกพร่องในเรื่องใด การตรวจสอบนีเ้ ป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส
เป็นกัลยาณมิตรที่มคี วามจริงใจต่อการวิพากษ์วจิ ารณ์ให้คาแนะนา
เมื่อตรวจสอบประเมินเสร็จสิ้น สถานศึกษาต้องจัดทาและส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อ
จัดส่งให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สาหรับ
ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงนับได้ว่าการตรวจประเมินภายในเป็นกระบวนการสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกาหนดให้มีการ
ดาเนินการในสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงสาหรับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
ดั ง นั้ น รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประจาทุกปีจึงเป็นแหล่างข้อมูลสาคัญที่น่าสนใจ เมื่อ
นามาสังเคราะห์การดาเนินงานประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาแล้ว ข้อสรุปน่าจะเป็น
องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ต่ า งๆ เพื่ อ น าไปใช้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป

2. วัตถุประสงค์
การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้
1) เพื่อศึกษาระดับผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2) เพื่อศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
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3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ประชากร
การศึกษาได้กาหนดเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปีการศึกษา
2560 รวมจานวนทั้งสิน้ 111 เล่ม ซึ่งเป็นประชากร
2. เนือ้ หา
การศึกษากาหนดเนื้อหาสาหรับการสังเคราะห์ไว้ 2 ประเด็น คือ
1) ผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สภาพการดาเนินการเพื่อยกระดับแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ระยะเวลาดาเนินการ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2561)
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1) การสังเคราะห์ หมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งบรรยาย
สรุปเชิงเนือ้ หาเกี่ยวกับประเด็นที่ค้นพบจากเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2) การประเมินตนเอง หมายถึง การตรวจสอบประเมินภายใน (Internal Quality
Audit) ของสถานศึกษา ซึ่งดาเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง มาตรฐานการศึกษาตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีจานวน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
4) สถานศึก ษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 111 โรงเรียน
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4. ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
1) ผลการศึก ษาท าให้ท ราบข้ อมูลเกี่ย วกั บ ระดับ คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2) ผลการศึกษาทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
แต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3) เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ
สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
4) ผลการศึ ก ษาเป็ น แนวทางในการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้วิจัย ทั่ว ไป สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกั ดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา
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ตอนที่ 2
หลักการและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายในของสถานศึกษา
1. ความสาคัญของการประเมินภายใน
“ ดีชั่วเพราะตัวทา สูงต่าอยู่ท่ที าตัว ” เป็นคำกล่ำวสะท้อนกำรประพฤติ กำรปฏิบัติ
ของคนที่เป็นเหตุให้คนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่ว กำรที่จะเป็นคนดีหรือคนชั่วมำกน้อยขึ้นอยู่กับ
กำรกระทำนัน้ ถูกต้องและเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด
“จงเตือนตนของตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
ตนแชเชือนใครจะช่วยให้ป่วยการ”
กำรพิจำรณำกำรกระทำของตนเองจึงเป็น กำรประเมินภำยใน ที่เป็นกำรตรวจสอบว่ำ
ได้ปฏิบัติถูกต้องหรือเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด
กำรประเมินภำยในเป็นกำรตรวจสอบและค้นหำข้อมูล ข้อดีหรือข้อบกพร่องของตนเอง
ซึ่งก่อให้เกิดแรงกระตุ้น 4 ประกำร ดังนี้
1) ควำมมำนะพยำยำม
2) กำรยอมรับผลกำรกระทำของตนเอง
3) กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และกำรพัฒนำ
4) เต็มใจพัฒนำตนเองทีส่ ่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
กำรพัฒนำตนเองจำกกำรประเมิน ภำยในเป็นกระบวนกำรสร้ำงให้เห็นคุณค่ำตนเอง
(Self-Esteem) ตำมขั้นตอนดังนี้
1) กำรทบทวนไตร่ตรองกำรปฏิบัติงำน (Revise)
2) กำรสะท้อนควำมคิด (Reflection)
3) กำรนำไปสู่กำรพัฒนำ (Improvement) ภำระหน้ำที่ของตนอย่ำงต่อเนื่อง
สถำนศึกษำจึงเป็นองค์กรที่ต้องรู้จักประเมินภำยใน เพื่อเปลี่ยนกำรดำเนินงำน ตำม
บทบำทและภำรกิจให้ถูกต้องและเหมำะสมอันก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

6

2. การประเมินภายในกับการประกันคุณภาพการศึกษา
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และมำตรำ 47 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้
กล่ำวถึงกำรประเมินภำยในของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้ มีสำระสำคัญดังนี้
1) ให้สถำนศึกษำประเมินตนเอง จัดทำและส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจำทุกปี
2) เมื่อหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำได้รับก็จัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวพร้อมกับประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบ ซึ่ง
รวบรวมได้จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแห่งนั้นให้แก่
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
3) เมื่อสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
ดำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบดังกล่ ำว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถำนศึ ก ษำและหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงำนที่ ก ำกั บ ดู แ ลสถำนศึ ก ษำนั้ น ๆเพื่ อ ให้
สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
4) หลังจำกนั้นให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นติดตำม
ผลกำรดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะ เพื่อ
นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป
เห็นได้ว่ำกำรประเมินภำยในของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวเป็นขั้นตอนที่
นำไปสู่ก ำรประเมินคุ ณภำพภำยนอกจำกส ำนัก งำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุ ณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งนำไปสู่กำรร่วมกัน ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

3. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กำรประกันคุณภำพภำยใน (Internal Quality Assurance) เป็นกลไกสำคัญในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกำรสร้างความมั่นใจ (Assure) ให้แก่ผู้รับบริกำร ทั้งผู้เรียน
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ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคมว่ำสถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำให้มคี ุณภำพได้ตำมมำตรฐำนที่
กำหนด
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำยึดหลักกำร 3 ประกำร ดังนี้
1. การกระจายอานาจ (Decentralization) เพื่อให้สถำนศึกษำมีอิสระ คล่องตัว และ
สำมำรถตัดสินใจดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้ผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนให้
ผูเ้ รียนบรรลุผลตำมจุดหมำยของหลักสูตรและสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
2. การมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพผูเ้ รียน โดยร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และติดตำมตรวจสอบกำร
ดำเนินงำน ตลอดจนร่วมภำคภูมใิ จในควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ
3. การตรวจสอบได้ (Accountability) เพื่อแสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำย (Goals) ซึ่ง
บ่งชี้ให้เห็นว่ำสถำนศึกษำมีมำตรฐำนตำมที่กำหนดไว้ ผู้รับ บริกำรและสังคมจึง ต้องได้รับ รู้
ติดตำมตรวจสอบได้ ร่วมทั้งมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ำยได้รับรู้ เพื่อเป็นสัญญำประชำคมให้
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีทิศทำงกำรทำงำนร่วมกันสู่เป้ำหมำยเดียวกัน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนที่สัมพันธ์กัน 3 กระบวนกำร
ซึงแสดงด้วยภำพประกอบได้ดังนี้
การประเมิน
คุณภาพภายใน

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน

การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา

ภาพประกอบที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
1. การประเมินภายใน เป็นกำรประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำที่สถำนศึกษำกำหนด ซึ่งดำเนินกำรโดยสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ
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หน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำนศึกษำนั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วำงแผนพัฒนำกำรทำงำนของ
สถำนศึกษำ
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึก ษา เป็นกำรติด ตำมกำรดำเนินงำนว่ำ
เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ เพื่อตรวจสอบความก้ าวหน้า ในกำรดำเนินงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำกำรทำงำน ทุกคนใน
สถำนศึกษำต้อง “มีจติ สานึก” และ “รับผิดชอบ” ร่วมกัน ต้องบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลที่ดี เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

3. การประเมินภายในสถานศึกษา
กำรประเมินภำยใน (Internal Evaluation) เป็นกระบวนกำรประเมิน กำรดำเนินงำน
เพื่อให้ได้ข้อมูลมำใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
และให้ถือ ว่ำเป็นกำรตรวจสอบกำรทำงำนของตนเอง (Self-Assessment) และถือว่ำเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องของสถำนศึกษำ
1) วัตถุประสงค์การประเมินภายในสถานศึกษา
1.1) เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
1.2) เพื่อรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.3) เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกจำกองค์กรภำยนอก
2) คุณสมบัติท่ดี ีของผู้ประเมินภายในสถานศึกษา
1.1) มีทักษะในกำรพูด กำรเขียน และสื่อสำรกับผูอ้ ื่นได้ดี
1.2) มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
1.3) มีควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรตรวจสอบและกำรประเมินภำยในเป็นอย่ำงดี
1.4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีหลักกำร มีเหตุผล
3) ปัจจัยความสาเร็จของการประเมินภายในสถานศึกษา
3.1) ควำมเป็นผูน้ ำฝ่ำยบริหำรของสถำนศึกษำ
3.2) ควำมสมบูรณ์ของหลักฐำนต่ำงๆ
3.3) ควำมเป็นอิสระของผูป้ ระเมิน
3.4) ควำมร่วมมือของสถำนศึกษำ
3.5) ควำมถูกต้อง ชัดเจนของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน
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4) ลักษณะการตรวจประเมินที่ดี
4.1) ผูป้ ระเมินเข้ำใจวัตถุประสงค์กำรประเมิน
4.2) มีกำรวำงแผนและเตรียมตัวกำรประเมินที่ดี
4.3) มีกำรแจ้งกำหนดกำรประเมินไว้ล่วงหน้ำก่อนประเมิน
4.4) ผูป้ ระเมินเป็นกลำงและเป็นอิสระ
4.5) ผูป้ ระเมินมีไหวพริบและวำงตัวเหมำะสม
5) มารยาทของผู้ตรวจประเมิน
5.1) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงบริสุทธิใจ
5.2) ให้เกียติผรู้ ับกำรประเมิน
5.3) สร้ำงบรรยำกำศเป็นกันเองและไม่รู้สกึ ว่ำกำลังถูกจับผิด
5.4) ฟังคำอธิบำยของผู้รับกำรประเมินทีพ่ ิสูจน์ด้วยหลักฐำน
5.5) ตรงต่อเวลำตำมนัดหมำยและรักษำคำพูด
6) ขัน้ ตอนการดาเนินการ
กำรประเมิ นตนเอง (Self-Assessment) เป็ นกำรประเมิ นว่ ำผลงำนหรื อกำรปฏิ บั ติ ง ำน
มีคุณสมบัติได้ตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่กำหนดหรือไม่ ที่มีกำรอธิบำยจุดแข็งหรือจุดอ่อน
ส ำหรั บ ปรั บ ปรุ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำน มั ก ด ำเนิ น กำรประเมิ น ระหว่ ำ งกำรท ำงำน (Formative
Assessment) มำกกว่ำกำรประเมินรวบยอด (Summative Assessment) หลังกำรท ำงำน
มีขนั้ ตอนดำเนินกำรดังนี้
6.1) แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุกมำตรฐำนและ
ทุกตัวบ่งชี้
6.2) แต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็น
ประธำน บุ ค ลำกรจำกทุ ก ฝ่ ำ ยของโรงเรี ย นเป็ น กรรมกำร และเลื อ กบุ ค ลำกรผู้ ห นึ่ ง เป็ น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.3) อบรม/ทำควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่เกี่ยวกับประเมินตนเอง เช่น วิธีกำร
ประเมิน กำรใช้เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนกำรสรุปผลกำรประเมิน
6.4) วำงแผนและกำหนดระยะเวลำในกำรประเมินตนเองตลอดปี
6.5) จัดเตรียมเอกสำร อุปกรณ์ และเครื่องมือประเมินตำมที่กำหนด และควรแจ้ง
ผูร้ ับกำรประเมินล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
6.6) ดำเนินกำรประเมิน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกลงในเครื่องมือที่
กำหนดขึ้น
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6.7) วิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมิน
6.8) เขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
6.9) จัดส่งรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงำนต้นสังกัด และสำธำรณชน
7) เครื่องมือการประเมิน
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำนิยมใช้เครื่องมือ 6 ประเภท คือ มำตรส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) แฟ้มผลงำน (Portfolios) แบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) อนุทิน
(Journal) แบบสอบถำมปลำยเปิด (Open-end Questionnaire) และ กำรให้คะแนนแบบรูบริคส์
(Scoring Rubrics)
กำรให้คะแนนแบบรูบริคส์ มีกำรกำหนดเกณฑ์สำหรับกำรประเมิน ประกอบด้วย
รำยกำรประเมินและระดับคุณภำพรำยกำรประเมิน ซึ่งอำจใช้เป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนได้
อีกด้วย ผลกำรประเมินช่วยให้ผู้รับกำรประเมินรู้ข้อผิดพลำด มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
ร่วมกันได้ดี ข้อดีอีกประกำร คือ ใช้งำนได้ง่ำย อธิบำยเหตุผลได้ชัดเจน ตั้งเป้ำหมำยงำนที่ทำได้
ชัดเจน วิเครำะห์งำนได้อย่ำงละเอียด แม่นยำ ยืดหยุ่นได้
กำรกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน (Scoring Rubrics) มี 2 แบบ คือ
(1) กำรกำหนดเกณฑ์โดยภำพรวม (Holistic Score) กำรประเมินผลงำนออกมำ
เป็นระดับที่บอกผลตำมระดับกำรให้คะแนนเดียว เช่น กำรเล่ำนิทำน ผู้เรียนทำได้ผลในระดับดี
มำก พอใช้ หรือต้องปรับปรุง เป็นต้น
(2) กำรกำหนดเกณฑ์โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อย (Analytic Score) กำรประเมินจะ
แบ่งแต่ละประเด็นแสดงให้เห็นคุณภำพของผลงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรใช้จุดสร้ำงภำพ จะดู
คุณภำพของงำนจำกควำมมีระเบียบ ควำมสะอำด ควำมประณีต สื่อสำรตรงประเด็น มีวัสดุ
ตำมโจทย์กำหนด เป็นต้น
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ตอนที่ 3
การดาเนินการศึกษา
การศึกษาเป็นการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีขนั้ ตอนดาเนินการตามลาดับที่แสดงด้วยภาพประกอบ
ได้ ดังนี้
1. การกาหนดหัวข้อปัญหา
2. การกาหนดแหล่งข้อมูล
3. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
4. การนาเสนอ
ภาพประกอบที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการดาเนินการศึกษา

1. การกาหนดหัวข้อปัญหา
การศึกษาได้กาหนดประเด็นปัญหาและนิยามของปัญหาที่ตอ้ งการหาคาตอบเกี่ยวกับ
การประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) คาถามหลัก มีดังนี้
สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างไร
2) คาถามรอง มีดังนี้
2.1) สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับใด
2.2) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาอย่างไร
การศึกษาหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดเป็นแนวคิดสาหรับ
ดาเนินการสังเคราะห์ที่แสดงด้วยภาพประกอบได้ดังนี้
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เอกสาร
รายการผล
การประเมิน
ภายใน
ของสถานศึกษา

การพิจารณา
ระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของสถานศึกษา
การพิจารณา
 จุดเหมือน
 จุดต่าง
กิจกรรมการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา

ผลการสังเคราะห์
มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา

ภาพประกอบที่ 3 แสดงกรอบความคิดของการดาเนินการศึกษา

2. การกาหนดแหล่งข้อมูล
1) แหล่งข้อมูล
ข้อมูลของการศึกษาเพื่อสังเคราะห์ คือ เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจาปีการศึกษา
2560 จานวน 111 เล่ม
2) การได้มาของข้อมูล
ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) มีการจัดกระทาเพื่อให้ได้
ข้อมูลมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อปัญหาของการสังเคราะห์อย่างถูกต้องและ
ครบถ้ว น โดยจัด ให้มีการประชุมชี้ แจงผู้บ ริหารสถานศึก ษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมรายา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ
การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง และได้กาหนดให้โรงเรียนส่งเอกสารรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ในวันที่
4 พฤษภาคม 2561
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โครงสร้างของเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีหัวข้อดังนี้
(1) ปก
(2) คานา
(3) สารบัญ
(4) ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
(5) ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(6) ส่วนที่ 3 สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
(7) ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

3. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
การศึกษาเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (Qualitative synthesis) ที่จัดกระทาข้อมูล
ในส่วนเนือ้ หาสาระเฉพาะจากส่วนที่ 2 และ 3 ของเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ซึ่งดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) รวบรวมและลงรหัสเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2) สร้างฟอร์ม (Form) กรอกข้อมูลในโปรแกรม MS Excel 2007
3) คัดเลือก แต่งตั้ง และจัดประชุมปฏิบัติการคณะทางานเพื่อฝึกการบันทึกข้อมูล เมื่อ
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) ฝึกอ่านเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content Analysis) เป็นส่วนๆ ตามฟอร์มกรอกข้อมูล
(2) ลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในฟอร์ม
(3) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
(4) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจงนับและจัดกลุ่มข้อความตามเนือ้ หาที่เหมือนกันและ
ต่างกัน
(5) ลงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนเรียบเรียงบรรยายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามประเด็นปัญหาของการศึกษา
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4. การนาเสนอ
ผลการสังเคราะห์มีการนาเสนอรายละเอียดของการดาเนินการ ข้อสรุปที่ค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
1) ปก
2) คานา
3) สารบัญ
4) ตอนที่ 1 บทนา
5) ตอนที่ 2 หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
6) ตอนที่ 3 การดาเนินการศึกษา
7) ตอนที่ 4 ผลการสังเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) ตอนที่ 5 ผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
9) ตอนที่ 6 จุดเด่น จุดที่ควรแก้ไข และแนวทางปรับปรุง
10) ตอนที่ 7 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
11) เอกสารอ้างอิง
12) ภาคผนวก
13) ผูจ้ ัดทา
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ตอนที่ 4
ผลการสังเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. ผลการสังเคราะห์ภาพรวมรายมาตรฐาน
ตารางที่ 1 จำนวนสถำนศึกษำที่มีระดับคุณภำพตำมรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ
จานวนสถานศึกษาที่มรี ะดับคุณภาพตามรายมาตรฐาน
มาตรฐาน

ดีเยี่ยม

1.คุณภำพผู้เรียน
2.กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่
มีประสิทธิผล

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

38

34.23

75

67.57

0

0

0

0

64

57.66

47

42.34

0

0

0

0

47

42.34

64

57.66

0

0

0

0

45

40.54

65

58.56

1

0.90

0

0

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน สถำนศึกษำส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.57) มีระดับคุณภำพระดับดี
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่
(ร้อยละ 57.66) มีระดับคุณภำพดีเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถำนศึกษำส่วนใหญ่
(ร้อยละ 57.66) มีระดับคุณภำพดี
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล สถำนศึกษำส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.56)
มีระดับคุณภำพดี
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2. ผลการสังเคราะห์ในภาพย่อยของแต่ละมาตรฐาน
ตารางที่ 2 จำนวนสถำนศึกษำที่มีระดับคุณภำพต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนย่อยที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียนตำมมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
จานวนสถานศึกษาที่มรี ะดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานย่อยที่ 1.1
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

14

12.61

86

77.48

11

9.91

0

0

15

13.51

73

65.77

21

18.92

2

1.80

26

23.42

77

69.37

8

7.21

0

0

19

17.12

85

76.57

7

6.31

0

0

10

9.01

44

39.64

38

34.23

19

17.12

65

58.56

46

41.44

0

0

0

0

1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน
กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
พัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัด
ระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ
กำรฝึกงำนหรือกำรทำงำน

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ มำตรฐำนย่อยที่ 1.1 ตำมมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น มีสถำนศึกษำจำนวนมำกสุด (ร้อยละ 77.48) ที่มีคุณภำพระดับดี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ มีสถำนศึกษำจำนวน
น้อยสุด (ร้อยละ 39.64) ที่มีคุณภำพระดับดี และพบว่ำ ตัวบ่งชี้เดียวที่มีถำนศึกษำจำนวนร้อยละ 17.12 มีระดับ
คุณภำพปรับปรุง
ตารางที่ 3 จำนวนสถำนศึกษำที่มีระดับคุณภำพต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนย่อยที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตำมมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
จานวนสถานศึกษาที่มรี ะดับคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานย่อยที่ 1.2

ตัวบ่งชี้

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

89

80.18

22

19.82

0

0

0

0

86

77.48

25

22.52

0

0

0

0

75

67.57

36

32.43

0

0

0

0

71

63.96

40

36.04

0

0

0

0

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดตี ำมที่
สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ควำมภูมใิ จในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะ
จิตสังคม

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ มำตรฐำนย่อยที่ 1.2 ตำมมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
สถำนศึกษำจำนวนมำกที่สดุ (ร้อยละ 80.18) มีคุณภำพระดับดีเยีย่ มของตัวบ่งชี้ 1) กำรมีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่ดตี ำมที่สถำนศึกษำกำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
สถำนศึกษำจำนวนรองลงมำ (ร้อยละ 77.48 , ร้อยละ 67.57) มีคุณภำพระดับดีเยี่ยมของตัวบ่งชี้
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย และ ตัวบ่งชี้ 3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4 จำนวนสถำนศึกษำที่มีระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จานวนสถานศึกษาที่มรี ะดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2

ตัวบ่งชี้
1) กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

87

78.38

24

21.62

0

0

0

0

38

34.23

72

64.87

1

0.90

0

0

70

63.06

38

34.24

3

2.70

0

0

47

42.34

59

53.15

5

4.51

0

0

71

63.96

39

35.14

1

0.90

0

0

82

73.87

29

26.13

0

0

0

0

51

45.95

60

54.05

0

0

0

0

2.1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบ
ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย และดำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม
2.2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำมเชีย่ วชำญทำงวิชำชีพ
2.3) กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
2.4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัด
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3) กำรมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
4) กำรกำกับ ติดตำมประเมินผล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ สถำนศึกษำจำนวนมำกที่สดุ (ร้อยละ 78.38) มีคุณภำพระดับดีเยีย่ มของตัวบ่งชี้ 1 กำรมีเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถำนศึกษำกำหนดชัดเจน สถำนศึกษำจำนวนรองลงมำ (ร้อยละ 73.87 , ร้อยละ 63.96) มีคุณภำพระดับ
ดีเยีย่ มของตัวบ่งชี้ 3) กำรมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน และ ตัวบ่งชี้ 2.4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรูอ้ ย่ำงมีคุณภำพ
ตำมลำดับ
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ตารางที่ 5 จำนวนสถำนศึกษำที่มีระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
จานวนสถานศึกษาที่มรี ะดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้

ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

1) กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีสว่ นร่วม

49

44.14

62

55.85

0

0

0

0

2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

46

41.44

62

55.85

3

2.70

0

0

3) กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ

37

33.33

73

65.77

1

0.90

0

0

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ สถำนศึกษำจำนวนมำกที่สดุ (ร้อยละ 65.77) มีคุณภำพระดับดีของตัวบ่งชี้ 3)
กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิ ทธิภำพ รองลงมำ (ร้อยละ
55.85 ,ร้อยละ 55.85) มีคุณภำพระดับดีของตัวบ่งชี้ 1) กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ตัวบ่งชี้ 2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ตำมลำดับ
ตารางที่ 6 จำนวนสถำนศึกษำที่มีระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ที่มีประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้

จานวนสถานศึกษาที่มรี ะดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

จำนวน

%

45

40.54

65

58.56

1

0.90

0

0

กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ สถำนศึกษำจำนวนมำกสุด (ร้อยละ 58.56) มีคุณภำพระดับดี รองลงมำ (ร้อยละ
40.54) มีคุณภำพระดับดีเยีย่ ม และมีเพียง 1 โรงเรียนเท่ำนัน้ ที่มีระดับคุณภำพพอใช้
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ตอนที่ 5
ผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
สถานศึก ษาส่วนใหญ่พั ฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน และการสื่อสาร โดยให้
นักเรียนอ่านนิทาน อ่านบทความ เล่านิทาน จัดมุมนิทาน บันทึกการอ่าน ท่องบทอาขยาน แข่งขัน
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน บางแห่งให้ครูจัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมเกี่ยวกับการอ่าน
มีการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน ให้ครูประจาชั้นใช้แบบคัดกรองของเขตพื้นที่ การศึกษา
ประเมินการอ่านเขียนนักเรียนทุกเดือน เพื่อคัดกรองนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน นักเรียนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้มีการเขียนตามคาบอกในชั่วโมงแรกของการเรียน นักเรียนชั้น ป.1-6 มีบันทึกพัฒนาการ
อ่านและเขียน สอนซ่อมเสริมโดยพี่สอนน้อง มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาและกลุ่มที่
ต้ อ งส่ ง เสริ ม บางโรงเรี ย นแบ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น กลุ่ ม อ่ า นเขี ย นคล่ อ งและกลุ่ ม อ่ า นเขี ย นไม่ ค ล่ อ ง
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการยืมหนังสือ ห้องสมุด
3 D ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เล่าขานนิทานสนุก
กิจกรรมเสียงตามสาย การประกวดบันทึกการอ่านทุกภาคเรียน
ส่ว นการพั ฒ นาการคิ ด ค านวณ มี ก ารจั ด กิ จกรรมคิ ด เลขเร็ ว ให้ นัก เรี ย นท่ อ งสู ต รคู ณ
บางแห่ ง ให้ท่ อ งสูต รคู ณก่ อ นกลั บ บ้า นทุ ก วั น และมี ก ารตั้ งชุ ม นุม คณิ ตศาสตร์ เ พื่ อฝึ ก นั ก เรี ย น
เกี่ยวกับการคิดคานวณในลักษณะต่างๆ
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2) การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาการคิดในลักษณะต่างๆ เช่น พัฒนา
กระบวนการคิด ทักษะการคิด การใช้คาถามพัฒนาการคิด ผ่านการทาโครงงานให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ทากิจกรรมกลุ่มที่เป็นการระดมสมองแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การจัดลาดับเพื่อเล่า
เรื่องราว ให้สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และฝึกให้พูดนาเสนอโดยมีเหตุผลประกอบ และ
สรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ให้สร้างแผนผังความคิด
บางแห่งจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญ หา เช่น การเลือกตั้งสภานักเรีย น จัด เวทีใ ห้นัก เรียนได้แสดงความคิดเห็นวิเ คราะห์
สถานการณ์จากโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนจัด วิเคราะห์โฆษณา วิเคราะห์ข่าว กิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือเนตรนารีทาให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทางาน วางแผนการอยู่ร่วมกัน ในการทากิจกรรม
ต่างๆ
3) การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนมีผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ ครูมี ประเมินความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ครู จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ให้ฝึกสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทาชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของนักเรียน ฝึกนาเสนอหน้าชั้น โดยใช้โปรแกรมนาเสนอ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ICT
โดยการเรียนรู้เป็นฐานแต่ละระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT บางแห่งมีสื่อเพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียน มีห้องสมุด E-Library เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนทากิจกรรมเสียงตามสายเพื่อฝึกพูดสื่อสาร
4) การพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดทา
กาหนดการสอน แผนจัดการเรียนรู้ บางแห่งให้ครูสายชั้นเดียวกันร่วมกันจัดทาแผนจัดการเรียนรู้
มีโครงการพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลั กสูตรท้องถิ่น และติด ตามการใช้
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หลักสูตร พัฒนานักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่ ไปกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลมีทั้งประเมินสภาพจริง ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหา และผลงานของนักเรียน
สถานศึกษาหลายแห่งจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ในการคิด ร่วมปรับปรุงพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน มีการกาหนด
แผนงาน กิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนัก เรียน มีแผนปฏิบัติงานประจาปีเพื่อ พัฒนา
นักเรียนที่หลากหลาย และบางแห่งจัดท าโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผน
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร เลือกใช้วธิ ีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบและนาไปวิเคราะห์หาค่าการพัฒนา
ของนักเรียน และมีการรายงานผลต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5) การพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ บางแห่งติวเข้มนักเรียนชั้น ป.6
ตามตารางที่กาหนดโดยครูประจาวิชาวิเคราะห์ข้อสอบ มีการจัดสื่อต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการติว
มีการเตรียมเนื้อหาเพื่อสอนนักเรียนในสาระที่มีการจัดสอบ ONET จัดทารายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติและผลการประเมินต่างๆ เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ผล มีการศึกษา
นักเรียนเป็นรายบุคคล นาแบบทดสอบระดับชาติให้นักเรียนได้ฝึกทาหลังจากการเรียนจบเรื่อง
นั้นๆ เพื่อเป็นการเตรียมให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับข้อสอบระดับชาติ ติดตามผลระหว่างเรียนเพื่อดู
การพัฒนาการเรียนและซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีการจัดทาแบบทดสอบอิงมาตรฐาน
จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรูแ้ ละยกตัวอย่างข้อสอบที่นักเรียนจาเป็นต้องมีทักษะเพื่อ
ใช้ในการสอบ และบางแห่งบริหารจัดการทางวิชาการโดยหลักการบริหาร 4 M คือ วางตัวบุคคล
ให้ตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ บริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม อานวยความสะดวกสื่อประกอบการสอนให้คณะครูอย่างทั่วถึง และจัดตั้งงบประมาณ
ตามโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้มีการนาผล
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การทดสอบของปีที่ผ่านๆ มา เพื่อ นามาวิเ คราะห์ วางแผน ออกแบบ และพั ฒนาการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์
ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น ครูได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบ BBL แบบ
พัฒนากระบวนการคิด แบบใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา แบบโครงงาน และเน้นการอ่านการเขียน
ของนักเรียน
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ยังเป็น กิจกรรมสาคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดั บ ชาติ ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาหลายๆ แห่ ง จึ ง จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ อ่ า นออกเขี ย นได้
พัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องในชั้น ป.4-6 ทักษะการสื่อสารทั้งด้ านการพูด การเขียน การ
นาเสนอและการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยให้นักเรี ยนทาแบบฝึกและการแก้โจทย์ปัญหา ให้นักเรียนได้
รู้จักคิดตามโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน บันทึก สรุปเรื่องจาก
การอ่าน และนาเสนออภิปรายได้ สร้างสถานการณ์สมมุติ ให้มีการสื่อสารและนาสื่อดิจิตอลมาให้
นักเรียนได้ดูเพื่อให้จดจาศัพท์และมีการร้องเพลงจากสื่อ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ทาโครงการแนะแนว มีการแนะแนวการศึกษาต่อและงานอาชีพจัดให้
มีครูแนะแนวเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แนะแนวนักเรียนด้านการศึกษาต่อ ให้สามารถ
เลือกศึกษาต่อโรงเรียนที่สนใจ และสามารถเลือกอาชีพ ตามความสนใจความถนัดของตนเอง
รวมถึงการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ได้เข้ามาแนะแนวด้านการศึกษาต่อ มีการ
แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีสว่ นร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาหลายแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทางาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต โดยการจั ด
กระบวนการเรียนรู้การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพ
ต่างๆ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรียนรู้เรื่องงานอาชีพ โดยการเข้าไปศึกษากับภูมิ ปัญญา
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ในชุมชน เช่น การทาขนมพิมพ์ การทาส้มตา หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน
การปลูกผัก ปลูกดอกดาวเรือง เลี้ยงปลา ส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้กับนักเรียนนาจาหน่ายใน
ตลาดชุมชน การทาขนมไทย การตอนกิ่ง การเลี้ยงปลาดุก การทาน้ายาล้างจาน ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ เพาะเห็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศกึ ษาและนาความรูไ้ ปปฏิบัติหารายได้เสริมระหว่างเรียน
การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมต่างๆ ได้สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพที่สุจริต ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ซึ่งคณะครู ผูป้ กครอง นักเรียนร่วมกันนาผลผลิตมา
จาหน่าย ซึ่งสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและค้นหา
อาชีพที่ตนเองสนใจ นักเรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก รู้คุณค่าและภูมใิ จในท้องถิ่นของตนเอง
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เน้นให้นักเรียนมีวินัย
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ บางแห่งได้เชิญผู้นาทางศาสนามาให้ความรู้นักเรียนในวัน
ศุกร์ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ มีการพัฒนาคุณธรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง
นอกจากนี้ มีก ารจั ด กิ จ กรรมอื่น ๆ อี ก เช่น โครงการเสริม สร้า งค่า นิย ม 12 ประการ โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี โครงการเด็กดี โครงการศาสนสัมพันธ์
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมบันทึกความดี โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ความดี เป็นต้น
2) การสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตที่พอเพียง
ตามสภาพของท้องถิ่น เช่น การทาสบู่ส้มแขก ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิ ถีพุทธ นักเรียนร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญทางพุทธศาสนา มีการสวดมนต์ กิจกรรมอบรมมารยาทไทย โครงการวิถี
อิสลาม มีก ารนานัก เรีย นไปละหมาดวันศุกร์ กิจกรรมรอมฎอนสั มพั นธ์ กิ จกรรมกวนอาซูรอ
กิจกรรมเปิดปอซอ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไทย สลามได้ไหว้สวย กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทาขนม
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โรตี ปังกรอบ ขนมปั้นสิบ ขนมบอระเพ็ด การทาข้าวต้มใบพ้อ ขนมดอกจอก รามโนราห์ รากลอง
ยาว อนุ รั ก ษ์ วั ฒนธรรมการแสดงศิ ล ปพื้ น บ้า น นอกจากนี่ ทุก วั น ศุก ร์ ส ถานศึก ษาส่ ว นใหญ่ ใ ห้
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่น
3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ สู่ โ ลกกว้ า ง ได้ น านั ก เรี ย นไปทั ศ นศึ ก ษา
ยังต่างจังหวัดให้ได้เห็นได้เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง มี ระบบแนะแนว ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน บางแห่งจัดกิจกรรมวันสาคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัดให้มโี ครงการค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปรับตัวในการใช้
ชีวติ อยู่ร่วมกันในการทากิจกรรมต่างๆ
4) การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โครงการคุณธรรมนาชีวิต โครงการวิถีพุทธ โครงการวิถีอิสลาม ค่ายคุณธรรม มีการจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม บันทึกคุตบะห์วันศุกร์ การออมทรัพย์ การฝึกสมาธิหน้าเสาธง แต่บาง
แห่งจัดกิ จกรรมปลอดขยะ บางโรงเรีย นจัด ท าหลั ก สู ตรพลเมืองดี หลั ก สู ตรสื่อมวลชนศึก ษา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันสาคัญ กิ จกรรมประชาธิป ไตยในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมโฮมรูม และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายนั้น สถานศึกษาส่วนใหญ่มีโ ครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ กีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมให้ความรู้ดา้ นยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ตรวจร่างกาย บริหารร่างกายด้วย
แม่ไม้มวยไทย กิจกรรมแปรงฟัน การแข่งขันกีฬาสี การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีการจัด
กิจกรรมที่เน้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้แก่ "วอลเล่ย์เด่น เน้นสลาม" แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหาร การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันที่ถู ก สุ ขอนามัย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนัก เรีย น
ภาคเรีย นละ 1 ครั้ง มีก ารประเมิ นและได้ นาข้อมูล ที่ได้จากการทดสอบมาควบคุมพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและส่งเสริมการออกกาลังกาย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษาส่วนใหญ่กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม
ประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา หลายแห่งมีการจัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา มีการวางแผนร่วมกันเพื่อกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
กาหนดพันธกิจและกลยุทธ์สาหรับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้องและตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา มี การแต่งตั้ง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางแห่งมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทารายวิชา
เพิ่มเติมภายใต้สัดส่วนเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร มีการปฏิบัติสู่หลักสูตรสถานศึกษา มีการ
สารวจข้อมูลผู้เรียนเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บางแห่งนา PDCA มาใช้ดาเนินการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ผลจากการนิเทศ ติดตาม โดย
จัดประชุมวางแผนกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการ โดยมีการประชุมครูเพื่อ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและกาหนดเป้าหมาย พัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้ชัดเจน วิเคราะห์หลักสูตร จัดทากาหนดการสอน แผนการสอน วิเคราะห์ผู้เรียน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟ้าหลังฝน เรียนรู้สู่โลกกว้ าง นิเทศภายใน พัฒนาสื่อ ห้องสมุดมีชีวิต
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
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2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่วนใหญ่พัฒนาครูและบุคลากรด้วยการสนับสนุนให้เข้าอบรมที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ้น เช่น PLC มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเล่านิทานสาหรับครูปฐมวัย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ความรู้ในการปฏิบัติงานสาหรับ เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ การควบคุมภายใน เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ หลังอบรมให้สรุปรายงานผู้บริหารและเผยแพร่ความรูใ้ ห้ครูในโรงเรียนด้วย
บางแห่งจัดทาโครงการพัฒนาครูไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี เช่น โครงการพัฒนาครู
สู่มอื อาชีพ โดยมีกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรี ย นรู้ กิ จ กรรมผลิ ต สื่ อ ประกวดสื่ อ ท าแผนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การวิ จั ย
นอกจากนี้ มีการจัดอบรมบุคลากรในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูมกี ารวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
รวมถึงการประเมินผลโครงงานและทักษะในการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้ครูจัดทาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่ได้มาตรฐาน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การใช้สื่อ ICT ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ ในจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้
บางแห่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการนาไปศึกษาดูงานเพื่อนามาปรับใช้ให้ เหมาะสม
กับนักเรียนและโรงเรียน เช่น ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ การใช้กระบวนการ PLC
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน
พร้อมใช้งาน มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์พัฒนางานให้พร้อมใช้งาน มีแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
บางแห่งมีโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยจัดให้มีงานต่างๆ ดังนี้ 1) งานระบบเครือข่าย
(Network Administration) 2)งานซ่อมบารุง (PC Support and Maintenance) 3)งานสารสนเทศ
(Information and Application Development) 4)งานพัฒนาเวปไซต์ มีการสอบถามความพึงพอใจใน
การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
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4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
มีป้ายคาศัพท์ภาษาอังกฤษ คาคม สุภาษิต บริเวณโรงเรียน มีโรงฝึกงาน สนามกีฬา สนามฟุตบอล
หลายแห่งจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการโลกสวยด้วยมือเรา นาวัสดุในชุมชนมาแปรรูป
เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวน สนามเด็กเล่ น จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน บางโรงเรียน
จัดประกวดห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนตกแต่งอย่างสวยงามแต่ละห้องเรียนต้องมีมุมเสริมความรู้
8 กลุ่มสาระ มุมอาเซียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน
ติดผลงานนักเรียนโดยจัดให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งของวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน
บางแห่งจัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมโรงเรียน
น่ามองห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรมขยะให้คุณ กิจกรรมพั ฒนาแหล่งเรียนรู้ และมีก ารจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพของนัก เรียน โดยการติดตั้ง DLIT พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้สบื ค้นข้อมูลต่างๆและมีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคม รู้จักปรับตัวร่วมทากิจกรรมในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น โครงการกีฬาสีสัมพัน ธ์
โครงการร้อยดวงใจนักเรียน ครูและผูป้ กครอง โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี โครงการ
วันสาคัญ โครงการแหล่งเรียนรู้ที่หนู อยากเห็น โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการใจประสานใจ โครงการธนาคารความดี โครงการอาหารกลางวัน และ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชัน้ ป.6 เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วม
รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลายแห่งมีการระดมทรัพยากรจากเครือข่ายเพื่อให้การ
สนับสนุนเรื่องสื่อการเรียนการสอน การจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
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ระดับชั้นเรียนชั้นละ 4 คน ทาหน้าที่ช่วยดูแลและติดตามนักเรียนขาดเรียนร่วมกับครูประจาชั้น และ
ร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทาหน้าที่
กากับ ติดตาม และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บางแห่งยัง
เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อการเกษตร มีกานัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการแสดงความคิดเห็น วางแผน ดาเนินการและแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการควบคุมกากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ในการทากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ วนร่วมกากับ
ติดตามการทางานอย่างเป็นระบบ มอบหมายงานในรูปของคาสั่ง เช่น การแต่งตั้งคณะทางานใน
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา บางแห่งมีการสารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการของสถานศึกษา
จากผู้เกี่ยวข้อง มีการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นต้น

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมงานอาชีพ เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด กิจกรรมชุมนุมให้เลือกตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่าย ค่ายคุณธรรม ลูกเสือเนตรนารี
สภานักเรียน มีการให้นักเรียนสรุปองค์ความรูด้ ้วยตนเอง
หลายๆ แห่งจัดกิจกรรมฝึกการแสดงออก มีการนาเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ แสดง
ความคิดเห็น เช่น การเล่าเรื่อง การวิเคราะห์ข่าว การเล่าข่าวหน้าเสาธง บางแห่งจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติ ให้นักเรียนร่วมจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรีย นและสถานที่ต่างๆ ใน
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บริเวณโรงเรียน และอีกหลายๆ แห่งที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด มีการให้นักเรียนทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่น กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเพื่อศึกษาธรรมชาติในชุมชน การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาจัดทาทะเบียนภูมิปัญญา ส่งเสริมให้นาวัสดุและพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
บางแห่งมีชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมตาม
หลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมตามรอยพ่อ รามโนราห์ รากลองยาว สานตะกร้าจาก
เศษวัสดุ ทาน้าหมักชีวภาพ เพาะเห็ดนางฟ้า นอกจากนี้มีสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนด้วย
หลักสูตรอิสลามแบบเข้มซึ่งสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้นักเรียนมีสว่ นร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมกาหนด
เกณฑ์การประเมินผลงาน ครูตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวัดและประเมินผลที่เน้น
การพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน มีการนาผลวิจัย
ไปพัฒนาการเรียนการสอนของครู หลายแห่งใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ผลการประเมินของครูได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน การปฏิบัติการทดสอบ
ในด้านความสามารถ การทดสอบความรู้ และการสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็น มีการ
ให้ นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง จนสรุ ป ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง บางแห่ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคล แล้วนาผลจาการวิเคราะห์มาออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดยี ิ่งขึ้น
สถานศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน
8 องค์ประกอบ คือ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
มีก ารวิเ คราะห์ วางแผน ก าหนดค่ าเป้า หมายในปีก ารศึก ษาใหม่ น าข้ อเสนอแนะหรื อผลการ
ประเมินภายนอกมาใช้วางแผนโครงการ/กิจกรรม บางแห่งมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากรายงานประจาปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นที่ควรพัฒนา บางแห่งนาผล
จากการประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินมาตรฐานในปีก ารศึกษาที่ผ่านมา มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน เพื่อกาหนดค่าเป้าหมายในปีการศึกษาใหม่พร้อม
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศใช้
ในการทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ได้เผยแพร่มาตรฐาน
การศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บางแห่งมีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของสถานศึ กษา โดยใช้ข้อเสนอแนะหรือผลประเมินภายนอก
รอบ3 มาใช้วางแผนเพื่อจัดทาและดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผ่าน Website Google Drive ของโรงเรียน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

32
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ติดตาม ประเมิน
และสรุปผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ได้สารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดาเนินงาน
จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หลังจากนั้น มีการทาเอกสารรายงานประจาปี
จากการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่เป็นรายงานประจาปีของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด
คณะครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาสาหรับ จัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีต่อไป
นอกจากนี้ บางแห่งได้จัดทาโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ยึดหลักการ 3 อย่าง คือ การกระจายอานาจ การเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมในการทางาน การแสดงภาระความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีการประชุมสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินการตามระบบงานประกันคุณภาพ
ให้คณะครู บุคลากรของสถานศึกษา
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ตอนที่ 6
จุดเด่น จุดที่ควรแก้ไข และแนวทางปรับปรุง
1. จุดเด่น
1.1 ด้านผู้เรียน
ตารางที่ 7 ร้อยละสถานศึกษาทีม่ ีจุดเด่นด้านต่างๆ ของผู้เรียน
จุดเด่นต่างๆ ด้านผู้เรียน
เคารพกฎระเบียบ
มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร
ปฏิบัติตามศาสนาที่นับถือ
มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
มีสัมมาคารวะ
รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จานวนสถานศึกษา
ความถี่
ร้อยละ
63
56.76
13
11.71
12
10.81
6
5.41
5
4.50
3
2.70
3
2.70
3
2.70
3
2.70

จากตารางที่ 7 พบว่า สถานศึกษามี จานวนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.76) มีจุดเด่นด้าน
นักเรียน คือ การเคารพกฎระเบียบ รองลงมา (ร้อยละ 11.71 และ ร้อยละ 10.81) มีจุดเด่นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือ ตามลาดับ
1.2 ด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ 8 ร้อยละสถานศึกษาทีม่ ีจุดเด่นด้านต่างๆ ของการบริหารจัดการ
จุดเด่นต่างๆ ด้านการบริหารจัดการ
บริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่
ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ใช้หลักการบริหารแบบ PDCA
การมีภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา

จานวนสถานศึกษา
ความถี่
ร้อยละ
98
88.29
18
16.22
10
9.01
3
2.70
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จากตารางที่ 8 พบว่า สถานศึกษาจานวนเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 88.29) มีการบริหารโดยให้
ทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มตามบทบาทหน้ า ที่ รองลงมา (ร้ อ ยละ 16.22 และ ร้ อ ยละ 9.01) ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการบริหารแบบ PDCA
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 9 ร้อยละสถานศึกษาทีม่ ีจุดเด่นด้านต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน
จานวนสถานศึกษา
จุดเด่นต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ความถี่
ร้อยละ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัย
39
35.14
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ปฏิบัติจริง
16
14.41
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
6
5.41
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิ่น
5
4.50
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
3
2.70
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ O-net
3
2.70
จากตารางที่ 9 พบว่า สถานศึกษาจานวนร้อยละ 35.14 มีจุดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน
การสอน คือ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการวิจัย จานวนสถานศึกษารองลงมาร้อยละ 14.41 และ
ร้อ ยละ 5.41 มี จุด เด่น คือ จั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้ ใ ห้ผู้เรียนมี ส่ว นร่ว มและได้ป ฏิ บัติจ ริง และจั ด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ตามลาดับ
1.4 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตารางที่ 10 ร้อยละสถานศึกษาทีม่ ีจุดเด่นด้านต่างๆ ของการประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่นต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดาเนินการ 8 องค์ประกอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดาเนินงาน
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ใช้คณะกรรมการในทุกระดับของการดาเนินงาน

จานวนสถานศึกษา
ความถี่
ร้อยละ
48
43.24
27
24.32
22
19.82
11
9.91

จากตารางที่ 10 พบว่า สถานศึกษาจานวนเกือบครึ่ง (ร้อยละ 43.24) มีจุดเด่นด้านการประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา คือ ด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบอย่า งเป็น ระบบและต่อ เนื่อ ง
รองลงมา (ร้อยละ 24.32 และ ร้อยละ 19.82) คือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดาเนินงาน
และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุ คลากร ตามลาดับ แต่มีโ รงเรีย นเพีย งจานวนร้อยละ 9.91
เท่านั้นที่ใช้คณะกรรมการในทุกระดับของการดาเนินงาน
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2. จุดที่ควรแก้ไข
ตารางที่ 11 ร้อยละสถานศึกษาทีม่ ีจุดควรแก้ไขในด้านต่างๆ
จุดที่ควรแก้ไขด้านต่างๆ
ด้านนักเรียน
พัฒนาการนาเสนอ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความเห็น
ของผู้เรียน
ฝึกทักษะการพูดภาษาไทยผู้เรียน
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
พัฒนาด้านใช้สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้เรียน
พัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน
ด้านผู้สอน
ครูเปิดโอกาสให้ผปู้ กครองให้ความคิดเห็นการพัฒนาผู้เรียน
ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นรายบุคคลเพื่อติดตามช่วยเหลือ การคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียน
ด้านการบริหารจัดการ
ประเมินครูเป็นรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพของครูด้านการทางานวิจัย
นิเทศติดตามเพื่อนาผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จานวนสถานศึกษา
ความถี่
ร้อยละ
92

82.88

77
66
36
26
12

69.37
59.46
32.43
23.42
10.81

61
37

54.95
33.33

52
27

46.85
24.32

26
20
10

23.42
18.02
9.01

จากตารางที่ 11 พบประเด็นที่เป็นจุดควรแก้ไขดังนี้
1) มีสถานศึกษาจานวนมากกว่าครึ่งควรแก้ไขผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้ คือ การพัฒนาการนาเสนอ
การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้เรียน การฝึกทักษะการพูดภาษาไทยของผู้เรียน และ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน
2) มี ส ถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ค วรแก้ ไ ขผู้ ส อนเรื่ อ งต่ อ ไปนี้ ต ามล าดั บ คื อ ให้ ค รู เปิ ด โอกาสให้
ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นการพัฒนาผู้เรียน และให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นรายบุคคลเพื่อติดตาม
ช่วยเหลือการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน
3) มีสถานศึกษาจานวนมากกว่าครึ่งควรแก้ไขการบริหารจัดการในเรื่องการประเมินครูเป็น
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง
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3. แนวทางปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ตารางที่ 12 ร้อยละสถานศึกษาทีม่ ีแนวทางปรับปรุงในด้านต่างๆ
แนวทางปรับปรุง
ด้านการจัดการเรียนการสอน
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรูไ้ ด้เต็มตามศักยภาพ
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีทักษะและความสามารถ
สร้างข้อสอบที่สอดคล้องการประเมิน O-net และ PISA
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ เ น้ น การพั ฒ นาของผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคล
ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน
พัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เน้นครู ผู้เรียนและผู้บริหาร
โรงเรียน
ปรับ ปรุง และพั ฒนาหลั ก สู ต รให้ ต รงตามมาตรฐานและตั ว ชี้วั ด ของ
หลักสูตรแกนกลาง

จานวนสถานศึกษา
ความถี่
ร้อยละ
56
53
40
26

50.45
47.75
36.04
26.42

97
55
22

87.39
49.55
19.82

18
14

16.22
12.61

13

11.71

จากตารางที่ 11 พบว่า สถานศึกษามีแนวทางปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่(ร้อยละ 50.45) มีแนวทาง
สาหรับ ดาเนินการ คือ การจั ดทาวิจั ยในชั้นเรีย นเพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ไ ด้เต็ม ตามศั กยภาพ
รองลงมา (ร้อยละ 47.75) คือ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีทักษะและความสามารถ
ตามลาดับ
2) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.39) มีแนวทางสาหรับ
ดาเนินการ คือ การพัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ รองลงมา (ร้อยละ
49.55) คือ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน ตามลาดับ
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ตอนที่ 7
บทสรุปสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. บทสรุปจำกกำรค้นพบ
ด้ำนคุณภำพมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
1) สถานศึกษาจานวนร้อยละ 67.57 มีมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียนอยู่ในระดับดี
2) สถานศึกษาจานวนร้อยละ 57.66 มีมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
3) สถานศึกษาจานวนร้อยละ 57.66 มีมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับดี
4) สถานศึกษาจานวนร้อยละ 58.56 มีมาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับดี
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1) การพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน
และการสื่อสาร โดยให้นักเรียนอ่านนิทาน อ่านบทความ เล่านิทาน จัดมุมนิทาน บันทึกการอ่าน
ท่องบทอาขยาน แข่งขันตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
1.2) การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้เน้นพัฒนา
การคิดลักษณะต่างๆ เช่น พัฒนากระบวนการคิด ทักษะการคิด การใช้คาถามพัฒนาการคิด
ผ่านการทาโครงงาน ให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบัติจริง ทากิจกรรมกลุ่มที่เป็นการระดมสมองแก้ปัญหา
การเปรียบเทียบ การจัดลาดับเพื่อเล่าเรื่องราว ให้สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และฝึก
ให้พูดนาเสนอโดยมีเหตุผลประกอบ และสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ให้ทาสร้างแผนผัง
ความคิด
1.3) การพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานศึกษา
ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ ครูมีประเมินความสามารถในการใช้
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คอมพิวเตอร์ ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้ฝึกสืบค้น
ข้อมูล ทางอินเตอร์เ น็ ต ท าชิ้ นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เ หมาะสมกั บ ระดั บ ชั้น ฝึ ก
นาเสนอหน้าชั้น โดยใช้โปรแกรมนาเสนอ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ICT โดยการเรียนรู้เป็น
ฐานแต่ละระดับชั้น ส่งเสริมให้ครูใช้ส่อื เทคโนโลยี DLIT
1.4) การพั ฒนาความก้ าวหน้ าการเรี ยนตามหลั กสู ตรสถานศึ กษา สถานศึ กษาส่ วนใหญ่
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดทากาหนดการสอน แผนจัดการเรียนรู้
1.5) การพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ติวเข้มผู้เรียน ชั้น ป.6
ตามตารางที่กาหนด โดยครูประจาวิชาวิเคราะห์ข้อสอบ จัดสื่อสาหรับ การติว มีการเตรียม
เนื้อหาเพื่อสอนผู้เรียนในสาระที่มีการจัดสอบ ONET จัดทารายงานผลการทดสอบระดับชาติ
และผลการประเมินต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ผล มีก ารศึกษาผู้เ รียนเป็น
รายบุคคล นาแบบทดสอบระดับชาติให้ผู้ เรียนได้ฝึกทาหลังจากการเรียนจบเรื่องนั้นๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมให้ผเู้ รียนคุ้นเคยกับข้อสอบระดับชาติ มีการติดตามผลระหว่างเรียนเพื่อสังเกต
พัฒนาการของผู้เรียนและมีการซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง
1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน สถานศึกษาส่วนใหญ่ทา
โครงการแนะแนว มีการแนะแนวการศึกษาต่อและงานอาชีพ จัดให้มีครูแนะแนวเฉพาะผู้เรียน
ชั้น ป. 6 แนะแนวด้านการศึกษาต่อเพื่อให้เลือกศึกษาต่อโรงเรียนที่สนใจ และเลือกอาชีพตาม
ความสนใจความถนัดของตนเอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล
ได้เข้ามาแนะแนวด้านการศึกษาต่อ มีการแนะแนวการศึ กษาสู่อาชีพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนจัดการ
เรียนการสอน
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1) การพัฒนาคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เน้นให้นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
2.2) การสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สถานศึกษาส่วนใหญ่จัด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตที่พอเพียงตามสภาพของท้องถิ่น เช่น
การทาสบู่ส้มแขก ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิถีพุทธ ผู้เรียนร่ วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา มีการสวดมนต์ของศีลและเจริญภาวนา กิจกรรมอบรมมารยาทไทย โครงการวิถี
อิสลาม มีการนาผู้เรียนไปละหมาดวันศุกร์ กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ กิจกรรมกวนอาซูรอ
กิจกรรมเปิดปอซอ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไทย สลามได้ไหว้สวย กิจกรรม
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ศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทา
ขนมโรตี ปังกรอบ ขนมปั้นสิบ ขนมบอระเพ็ด การทาข้าวต้มใบพ้อ ขนมดอกจอก รามโนราห์
รากลองยาว อนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงศิลปะพืน้ บ้าน นอกจากนี่ทุกวันศุกร์ให้ผู้เรียนแต่งกาย
ด้วยชุดท้องถิ่นอีกด้วย
2.3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดกิจกรรมเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ได้นาผู้เรียนไปทัศนศึกษายังต่างจังหวัด
ให้ได้เห็นได้เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง มีระบบแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการเยี่ยมบ้านของนักเรียน
2.4) การพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาส่วนใหญ่จัด
ให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการคุณธรรมนาชีวิต
โครงการวิถีพุทธ โครงการวิถีอิสลาม ค่ายคุณธรรม มีการจั ดกิจกรรมอบรมคุณธรรม บันทึก
คุตบะห์วันศุกร์ การออมทรัพ ย์ การฝึก สมาธิหน้าเสาธง ส่วนของการพัฒนาสุขภาวะทาง
ร่า งกายนั้น สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่จั ดให้มี โ ครงการโรงเรีย นส่ งเสริ มสุ ขภาพ กี ฬาสีภ ายใน
โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมให้ความรู้ ด้าน
ยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ตรวจร่างกาย บริหารร่างกายด้วยแม่ไ ม้มวยไทย
กิจกรรมแปรงฟัน การแข่งขันกีฬาสี การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีการจัดกิจกรรมที่
เน้นอัตลั ก ษณ์ของสถานศึก ษา ได้แก่ "วอลเล่ย์เ ด่น เน้นสลาม" แปรงฟั น หลั งรับ ประทาน
อาหาร การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัย ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการประเมินและได้นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาควบคุมพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและส่งเสริมการออกกาลังกาย
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สถานศึกษาส่วนใหญ่
ก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา และผลการจั ด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการ
ศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึก ษาและแผนปฏิบัติก ารประจาปีใ ห้ส อดคล้องกั บ สภาพปัญ หาความ
ต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีการแต่งตั้งผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
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ระดั บ และหัว หน้ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ
บางแห่งมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทารายวิชาเพิ่มเติ มภายใต้สัดส่วนเวลา
เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร มีการปฏิบัติสู่หลักสูตรสถานศึกษา มีการสารวจข้อมูลผู้เรียน
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ สถานศึกษาส่วนใหญ่พัฒนาครูและบุคลากรด้วยการสนับสนุนให้เข้าอบรมที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัดขึ้น เช่น PLC มีการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเล่านิทานสาหรับครู
ปฐมวั ย การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ มี แ ละเลื่ อ น
วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ ความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และพั ส ดุ
การควบคุมภายใน เทคนิ คการสอนภาษาอัง กฤษ หลังอบรมให้ ส รุป รายงานผู้บ ริห ารและ
เผยแพร่ความรูใ้ ห้ครูในโรงเรียนด้วย
2.3) การวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สถานศึกษา
ส่วนใหญ่มกี ารจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมใช้งาน มีการนา
ข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ พั ฒนางานให้ พ ร้อ มใช้ งาน มีแ ผนบริห ารจั ดการสารสนเทศ บางแห่ ง มี
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยจัดให้มีงานต่างๆ ดังนี้ 1) งานระบบเครือข่าย(Network
Administration) 2)งานซ่อมบารุง(PC Support and Maintenance) 3)งานสารสนเทศ(Information
and Application Development) 4)งานพัฒนาเวปไซต์ มีการสอบถามความพึงพอใจในการนา
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้
2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาส่วนใหญ่ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีป้ายคาศัพท์ภาษาอังกฤษ คาคม สุภาษิตบริเวณโรงเรียน มีโรงฝึกงาน สนาม
กีฬา สนามฟุตบอล หลายแห่งจัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการโลกสวยด้วยมือเรา
นาวัสดุในชุมชนมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสวน สนามเด็กเล่น จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรียน
3) การมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมรับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลายแห่งมีการระดมทรัพยากรจากเครือข่าย
เพื่อให้การสนับสนุนเรื่องสื่อการเรียนการสอน การจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการคัดเลือก
ตัวแทนผู้เรียนระดับชั้นเรียนชั้นละ 4 คน ทาหน้าที่ช่วยดูแลและติดตามผู้ขาดเรียนร่วมกับครู
ประจาชั้น และร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัด กิจกรรมของโรงเรีย น ส่วนคณะกรรมการ
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สถานศึ ก ษาให้ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ติ ด ตาม และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า งๆของสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
4) การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษาให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารของโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่ว นร่วมกากับ ติดตามการทางานอย่า งเป็นระบบ มอบหมายงานในรูปของ
ค าสั่ ง เช่ น การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานในการตรวจสอบ ติ ด ตามและประเมิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายในสถานศึกษา บางแห่งมีการ
สารวจความพึงพอใจการบริหารจัดการของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้อง มีการสารวจความ
พึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นต้น
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สถานศึกษา
ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
กิจกรรมงานอาชีพ เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด กิจกรรมชุมนุมให้เลือกตามความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่าย ค่ายคุณธรรม ลูกเสือเนตรนารี สภานักเรียน มีการให้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น สถานศึกษาส่วนใหญ่
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเดินทางไกล
ของลู ก เสื อ เพื่ อ ศึ ก ษาธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน การส ารวจภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาจั ด ท าทะเบี ย น
ภูมปิ ัญญา ส่งเสริมให้นาวัสดุและพืชที่มอี ยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
3) การตรวจสอบและประเมิน ความรู้ ความเข้า ใจของผู้ เ รี ย นอย่า งเป็ นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ผู้เรียนมีส่วนในการวัดและประเมินผล เช่น ร่วมกาหนด
เกณฑ์การประเมินผลงาน ครูตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวัดและประเมินผล
ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ ผู้เรียน นาผล
วิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของครู หลายแห่งใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม ผลการประเมินของครูได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ชิ้นงาน ผลงาน รายงานการปฏิบัติ
การทดสอบในด้านความสามารถ การทดสอบความรู้ และการสอบถามความพึงพอใจและ
ความคิด เห็น มี ก ารให้ ผู้เ รีย นลงมือ ปฏิบั ติจริ งจนสรุป ความรู้ ไ ด้ด้ วยตนเอง บางแห่ง มีก าร
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลจาการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
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มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึน้
สถานศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน 8
องค์ประกอบ คือ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
มุ่งเน้ นคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึก ษา จั ด ระบบบริห ารและสารสนเทศ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมกั น
มีการวิเคราะห์ วางแผน กาหนดค่าเป้าหมายในปีการศึกษาใหม่ นาข้อเสนอแนะหรือผลการ
ประเมินภายนอกมาใช้ว างแผนโครงการ/กิ จกรรม บางแห่งมีการวิเ คราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากรายงานประจาปีของปี การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นที่ควรพัฒนา
บางแห่งนาผลจากการประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินมาตรฐานในปีก ารศึก ษา
ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน เพื่อกาหนดค่าเป้าหมายใน
ปีการศึกษาใหม่พร้อมขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศใช้
การท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษามุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ได้ เ ผยแพร่
มาตรฐานการศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน บางแห่ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา โดยใช้
ข้อเสนอแนะหรือผลประเมินภายนอกรอบ 3 มาใช้วางแผนเพื่อจัดทาและดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ผ่าน Website Google Drive ของโรงเรียน
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษา มีก ารแต่ง ตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ติดตาม ประเมิน
และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการต่ า งๆ ได้ ส ารวจความพึ ง พอใจและประเมิ น ผล
การด าเนิ นงานจากนั ก เรีย น ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึก ษา หลัง จากนั้ นมี ก ารท า
เอกสารรายงานประจาปีจากการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่เป็นรายงานประจาปีของ
สถานศึก ษาให้หน่วยงานต้นสังกั ด คณะครู ผู้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึก ษา เพื่อใช้
วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาสาหรับจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตอ่ ไป
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2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหำรจำกข้อค้นพบ
เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ได้วา่
“...ระบบประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง...”

การสังเคราะห์เอกสารผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจาปี 2560 มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นเพื่อให้
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารไว้ดังนี้
ข้อค้นพบ 1 :
ในภาพรวม สถานศึกษาส่วนใหญ่มีมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียนอยู่ในระดับดี มีมาตรฐาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม มีมาตรฐานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับดี และมีมาตรฐานด้าน
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี
การประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
พบว่า สถานศึกษามีมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึน้ ไป ซึ่งแสดงถึงระดับที่นา่ พอใจ
ข้อค้นพบ 2 :
ในภาพรวม สถานศึกษาส่ว นใหญ่มี การดาเนินการมากมายหลายอย่าง และพิจารณา
กิจกรรมเหล่านั้นแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนา
ตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงการดาเนินงานของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพย่อมส่งให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นคุณภาพของการศึกษาจากมาตรฐาน
คำถำมจำกข้อค้นพบ :
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ” มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นผลการพิจารณาจากข้อมูล
การทดสอบ ONET และ NT ที่ใช้ข้อทดสอบกลาง กลับพบว่ามีสถานศึกษามากกว่าครึ่งที่มี
คุณภาพไม่น่าพอใจ
ผลการศึกษาทาให้เกิดคาถามขึ้น 2 ประเด็น คือ
คำถำมประเด็นที่ 1 :
ใช่หรือไม่ว่า “ประสิท ธิผล (มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน) เป็นผลจากการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา) การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของครูผู้สอน (มาตรฐาน
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ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ) และการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล)
คำถำมประเด็นที่ 2 :
ใช่หรือไม่ว่า “การประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้ดาเนินการอย่างดี ซึ่งสามารถนาผลไปใช้สาหรับปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาได้”
ข้อเสนอแนะเชิงบริหำรจำกคำถำมของข้อค้นพบ :
1. สร้างภาวะผู้นา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาในการนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่
มุ่งประโยชน์ของผูเ้ รียนและชุมชนเป็นสาคัญ
3. สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทางานที่ดีในสถานศึกษา
4. สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าปฏิบัติงานที่ดี เป็นการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
5. สร้างความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งตอบผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
และมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในระดับห้องเรียน
6. สร้างระบบและโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้คณะทางานช่วยขับเคลื่อนการทางานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
7. สร้างระบบการประเมินตนเองภายใน เพื่อให้ ทุก คนในสถานศึก ษามุ่งมั่ นและตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
8. สร้างการติดตาม เพื่อกระตุ้นให้การปฏิบัติงานของทุกคนในสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
9. สร้ า งความภาคภู มิ ใ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความภู มิ ใ จอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านที่ บ รรลุ
เป้าหมายร่วมกัน
10.สร้างคุ ณค่า เพื่อ ให้ผู้เ รีย น ผู้ป กครอง ชุมชนและสั งคมยอมรับ การปฏิ บัติง านที่ไ ด้
มาตรฐานของทุกคนในสถานศึกษา

45

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา.ม.ป.ป.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. แนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ (ร.ส.พ.),2545
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2554
นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช, การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาว่าด้วย
การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา.กรุงเทพฯ : สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี,2545
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สานักงาน.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2547
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ. การสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติดีสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สานักทดสอบทางการศึกษา, ม.ป.ป.
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/10/Ministry-ofeducation-Announcement-11_10_2016-1.pdf

46

ภาคผนวก

47
ผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บ้านกรงปินัง
บ้านกูวา
บ้านโฉลง
บ้านตะโละซูแม
บ้านแบหอ
บ้านปุโรง
บ้านลือมุ
บ้านสะเอะ
บ้านสะเอะใน
สันติวทิ ยา
บ้านจือนือแร
บ้านท่าสาป
บ้านบูเกะคละ
บ้านบุดี
บ้านรัว้ ตะวัน
บ้านลิมุดฯ
บ้านสาคอ
ไทยรัฐวิทยา 24 ฯ
บ้านธารน้้าผึ้ง
บ้านนิบงพัฒนา

มาตรฐาน 1
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน4
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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ที่

โรงเรียน

21
22

บ้านเบอเส้ง
อนุบาลยะลา

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

นิบงชนูปถัมภ์
บ้านกะตูปะ
บ้านบันนังบูโย
บ้านพงยือไร
ประชาอุทิศ
บ้านคลองทราย
บ้านจาหนัน
บ้านตาเซะ
บ้านตาสา
บ้านทุ่งเหรียง
บ้านบาโด
บ้านเบญญา
บ้านพร่อน
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
วังธราธิปวิทยา
วัดชมพูสถิต
ศรีพัฒนาราม
บ้านต้นหยี
บ้านตลาดล้าใหม่
บ้านตาโละ
บ้านทุ่งคา
บ้านบาตันฯ
บ้านบุรินทร์ฯ

มาตรฐาน 1
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน4
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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ที่

โรงเรียน

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

บ้านปอเยาะ
บ้านป่าพ้อ
บ้านเหนือฯ
วัดล้าพะยา
วัดล้าใหม่
คุรุชนพัฒนา
บ้านบันนังลูวา
บ้านไทรงาม
บ้านปาโจ
บ้านยะลา
วัดหน้าถ้้า
สลากกินแบ่งฯ
สามแยกบ้านเนียงฯ
บ้านบือยอง
บ้านปูลัย
บ้านพอแม็ง
บ้านรามัน
บ้านละแอ
พัฒนาบาลอ
บ้านกอตอตือระ
บ้านกาดือแป
บ้านกาลูปัง
บ้านโกตาบารู
บ้านคูวอ
บ้านนาเตย

มาตรฐาน 1
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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ที่

โรงเรียน

71
72
73
74
75
76
77
78
79

บ้านบาโงย
บ้านยือโระ
บ้านกือแล
บ้านเกียรติ
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ
บ้านบูเกะจือฆา
บ้านไม้แก่น
บ้านวังพญา
บ้านอูเป๊าะ

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

บือดองพัฒนา
บ้านกือเม็ง
บ้านจะรังตาดงฯ
บ้านจ้าปูน
บ้านตะโละสดาร์
บ้านโต๊ะพราน
บ้านบูเกะบือราแง
บ้านพรุ
บ้านสะโต
วัดรังสิตาวาส
คุรุประชาสรรค์
บ้านก้าปงบือแน
บ้านเกะรอ
บ้านบึงน้้าใส
บ้านบือเล็ง
บ้านปาดาฮัน

มาตรฐาน 1
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน 4
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
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ที่
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

โรงเรียน
บ้านปาแตรายอ
บ้านพะปูเงาะ
บ้านแหลมทราย
บ้านตะโละหะลอ
บ้านต้นแซะ
บ้านจะกว๊ะ
คีรบี ูรวัฒนา(ตีบุ)
ธารแร่
บ้านกาลอ
บ้านเจาะบือแม
บ้านตะโละ
บ้านบือมัง
บ้านปงตา
บ้านมาแฮ
บ้านยะต๊ะ
บ้านอาเหอูโต๊ะ

มาตรฐาน 1
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน 4
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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การจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ละการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

73

65.76

การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

61

54.95

ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้

33

29.72

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียน

26

23.42

การส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์

8

7.20

การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน

7

6.30

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา
จัดการเรียนรูท้ ี่พัฒนากระบวนการคิด

38

34.23

จัดการเรียนรูท้ ี่พัฒนาทักษะการคิด

21

18.92

จัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นการใช้ค้าถามเพื่อพัฒนาการคิด

14

12.61

จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O NET และ NT

9

8.11

จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน

7

6.31

พัฒนาการวัดและประเมินผล

5

4.50

จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบฐานการเรียนรู้

5

4.50

จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

4

3.60

จัดโครงการผลิตสื่อการสอน

4

3.60

53

โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
กิจกรรมห้องสมุดบริการการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาทักษะการใช้ ICT ให้กบั ครูและนักเรียนทุกคน
กิจกรรมเสียงตามสาย
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครู
4. ความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

65
21
6
5
3
3

58.56
18.92
5.41
4.50
2.70
2.70

จัดกระบวนการเรียนรูเ้ ป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตาม

39

35.14

26

23.42

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

8

7.21

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ

4

3.60

โครงการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

3

2.70

โครงการนิเทศภายใน

2

1.80

โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ

2

1.80

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
35

29.73

มาตรฐานและตัวชีว้ ัดของหลักสูตรสถานศึกษา
วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชีว้ ัดของหลักสูตร

พัฒนาผู้เรียนให้อา่ นออกเขียนได้ พัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง

9

8.11

จัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย

6

5.41

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

4

3.60

จัดการเรียนรูเ้ น้นการปฏิบตั ิ

3

2.70

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

2

1.80

พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้

2

1.80
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โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

กิจกรรมแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

31

27.93

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

15

13.51

กิจกรรมเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท้างาน

6

5.41

กิจกรรมศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

5

4.50

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

4

3.60

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

4

3.60

โครงงานอาชีพ

3

2.70

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ

2

1.80

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

1. คุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

72

64.86

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

48

43.24

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

41

36.94

โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

16

14.41

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

16

14.41

กิจกรรมออมทรัพย์

15

13.51

โครงการเด็กดี

13

11.71

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

6

5.41

โครงการศาสนสัมพันธ์

6

5.41

กิจกรรมบันทึกความดี

3

2.70
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โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

74

66.66

โครงการวันส้าคัญทางศาสนา

65

58.56

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

59

53.15

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

13

11.71

โครงการวิถีอิสลาม

11

9.91

โครงการวิถีพุทธ

7

6.31

ศาสตร์พระราชา

5

4.50

ส่งเสริมการแต่งกายชุดท้องถิน่ ในวันศุกร์

5

4.50

กิจกรรมเรียนรูส้ ู่โลกกว้าง

58

52.25

ระบบการแนะแนว

51

45.94

จัดการเรียนการสอนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

49

44.14

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

41

36.94

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

20

18.01

กิจกรรมวันส้าคัญ

11

9.91

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

10

9.01

ค่ายคุณธรรม

8

7.21

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

6

5.40

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์

57

51.35

กิจกรรมวันส้าคัญ

53

47.75

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

32

28.83

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

28

25.22

กิจกรรมให้ความรูต้ ้านยาเสพติด

26

23.42

2. ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

56
จานวนโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ความถี่

ร้อยละ

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

25

22.52

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

22

19.82

โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน

21

18.92

ค่ายคุณธรรม

18

16.22

ส่งเสริมการออกก้าลังกาย

15

13.51

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษา

83

74.77

79

71.17

17

15.31

95

85.59

72

65.86

19

17.12

ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อ
วางแผนร่วมกันในการก้าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก้าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ก้าหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาชาติ
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรับแผนปฏิบัติการประจ้าปี
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการพัฒนา

57

โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

จัดโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้

7

6.31

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

4

3.60

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารวิชาการเพื่อ

4

3.60

3

2.70

ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมและได้แสดงความสามารถตาม
ความถนัด
มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ

1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ

14

12.61

โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาครู

7

6.31

จัดโครงการศึกษาดูงาน

7

6.31

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นโรงเรียน

4

3.60

2) วางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ

14

12.61

โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาครู

7

6.31

จัดโครงการศึกษาดูงาน

7

6.31

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นโรงเรียน

4

3.60

ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมใช้

61

54.95

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

8

7.21

จัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ฝ่ายงาน

7

6.31

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

4

3.60

3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

58
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้

62

55.85

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

10

9.01

จัดท้าโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน

9

8.11

พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน

8

7.21

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูใ้ นโรงเรียนและแหล่งเรียนรูน้ อกโรงเรียน

4

3.60

จัดโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้

4

3.60

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาสถานศึกษาร่วมวางแผน
รับทราบ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

73

65.76

ใช้รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

50

45.04

ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย

27

24.32

สร้างเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7

6.31

เปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องมีส่วนร่วม มีการก้ากับติดตามอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

63

56.75

ส้ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อสถานศึกษา

20

18.02

ก้ากับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด้าเนินงาน

11

9.90

ส้ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา

8

7.21

3. การมีของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน

4. การกากับ ติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

59
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

1. การมีระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมเสริมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิตามความ

105

94.59

จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นทักษะการคิด

69

62.16

นักเรียนร่วมจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม

66

59.46

ฝึกทักษะการแสดงออก น้าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น

66

59.46

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ

18

16.22

จัดกิจกรรมเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมิปัญญาท้องถิ่น

94

84.68

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการสอน

25

22.52

จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม

10

9.01

ต้องการและความสนใจ

2. จัดการเรียนการสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล

59

53.15

ครูมีขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ

50

45.04

ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

48

43.24

ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง

39

35.13

ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด

35

31.53

วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

34

30.63

ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนทีใ่ ช้

7

6.31

60
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โครงการ/กิจกรรม

จานวนโรงเรียน
ความถี่

ร้อยละ

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่งิ ขึ้น
ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

97

87.39

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

97

87.39

ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

96

86.49

ท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

95

85.58

จัดระบบบริหารและสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วย

94

84.68

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

93

83.78

จัดท้ารายงานประจ้าปีท่เี ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

92

82.88

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง

92

82.88

ด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

80

72.07

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภายใน 8 องค์ประกอบ

61
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นางจรรยา โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ
นางรูสนานี มะติ
นางสาวนูรไอนี มูซอ
นางคอมสีย๊ะ ดาหะซี
นางณภัทร เบลเลอร์

ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปอเยาะ
ครูโรงเรียนบ้านสาคอ
ครูโรงเรียนบ้านบูเกะคละ
ครูโรงเรียนบ้านโฉลง
ครูโรงเรียนบ้านไม้แก่น
ครูโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ครูโรงเรียนบ้านพรุ
ครูโรงเรียนบ้านปาโจ
ครูโรงเรียนบ้านปอเยาะ
ครูโรงเรียนบ้านบาโงย
ครูโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ
ครูโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ
ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู
ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู

ผู้สังเครำะห์และเขียนรำยงำน
นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม

ศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

