
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  ของโรงเรียนนาน้อย 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  37  ปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวนทั้งหมด 3 มาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยจัดท า

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ ส่งเสริม
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดท าโครงการรักการอ่าน จัดค่ายบูรณาการการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 84 ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 81 ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

79 ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 87 ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 87 ดีเลิศ 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 84 ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 85 ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 89 ดีเลิศ 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 91 ยอดเยี่ยม 



ฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูมีการท าวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีและมี
พัฒนาการทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะชีวิตนักเรียนทุกระดับชั้น  โดย
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการเวทีประชาธิปไตย  เพ่ือฝึกให้นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม  เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาสังคมรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผิดชอบ  เป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดย พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันดูแล
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนในการด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดและเขียน 
สามารถพิจารณาเรื่องราว วิเคราะห์เหตุและผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่อ่านได้ สามารถคิดเป็นระบบและน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าเสนอเรื่องราวด้วยการเขียนได้อย่างเหมาะสมโดยมอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการก าหนดเรื่องให้นักเรียนอ่าน แล้ววิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้โดยการท าเป็น
แผนผังความคิด เขียนสรุปความ และเชื่อมโยงประสบการณ์กับเรื่องที่อ่าน และน าแนวคิดที่ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ เช่น การท ารายงาน การเขียน
เรียงความ ท าสมุดเล่มเล็ก สมุดนิทาน การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการก ากับติดตาม ประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความทุกวิชา เมื่อสิ้น
ภาคเรียน และน าผลไปพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

จัดกิจกรรมปลูกฝังระเบียบวินัย ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น  
กิจกรรมหน้าเสาธงที่ปฏิบัติคือ เคารพชาติร้องเพลงชาติ ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาเจริญ
สมาธิ  จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้มีจิตใจเข้มแข็งมีสมาธิในการเรียน  มีความขยันหมั่นเพียร    
มีจิตส านึกในความเป็นไทย  มีความซื่อสัตย์  มีความสนใจใฝ่รู้  มีความอดทน  มุ่งมั่นในการเรียนและการ
ท างานให้เกิดผลส าเร็จ  มีจิตสาธารณะ  มีสัมมาคารวะรู้จักปฏิบัติตนได้ จัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัยด้านความประพฤติ จัดกิจกรรมบูรณาการด้านความกตัญญูกตเวที  ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  บิดา  มารดา บุพการี และผู้มีอุปการคุณ  ในกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯ
โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและ
มีจิตสาธารณะ  มีความกตัญญู ได้รับรางวัลและประกาศ เกียรติคุณดีเด่นด้านต่างๆ และมอบทุนการศึกษา  
และโครงการส่งเสริมนักเรียนดีเด่นของระดับชั้น ม.6 โดยการมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความ
ประพฤติดีในด้านต่างๆ  และจัดมอบรางวัลให้ในโอกาสวันอ าลาสถาบันของนักเรียนระดับชั้น ม.6  เพ่ือให้



นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นคนดีในสังคม  จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะชีวิต
นักเรียนทุกระดับชั้น  โดยกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร จัดโครงการเวทีประชาธิปไตย  เพ่ือ ฝึกให้
นักเรียนสามารถท างานเป็นทีม  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชน  ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันดูแลสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่นักเรียนในการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนใน
ชุมชน มาร่วมคิด ร่วมวางแผนในการพัฒนาชุมชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  โดยจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือชี้แจงระเบียบ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองรับรู้ตรงกัน 
และประสานความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับชั้นคอยสอดส่องดูแล แก้ไข
พฤติกรรมผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ การดูแลสุขภาพ  ส่วนบุคคล รู้รักการออกก าลังกายการมี
น้ าหนัก และส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพ จัด
สนามแบ่งตามประเภทกีฬา เช่น สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล ดูแลควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ให้ผู้เรียนใช้ด้วยความปลอดภัย พัฒนาระบบการดูแลศูนย์อาหาร ตรวจสอบคุณภาพอาหารและผู้ประกอบ
อาหารเพื่อให้ครู นักเรียน ได้บริโภคอาหารดี  มีคุณภาพและ ถูกสุขลักษณะ  

ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา การออกก าลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จัดมีการ
แข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน กรีฑาสีภายใน ระหว่างโรงเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ  
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  การชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง นักเรียนที่มีน้ าหนักมากกว่าปกติ 
ได้รับค าแนะน าเรื่องการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย เพ่ือให้นักเรียน มีน้ าหนัก และส่วนสูงตาม
เกณฑ์ ตามวัย แต่งกายสะอาด  ออกก าลังกายเสมอ  มีความมุ่งมั่นในการป้องกันสารเสพติด หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยและอุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ หรืออบายมุข    ส่งเสริมการแข่งขัน ความสามารถ
ด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล การร้องเพลง  กีฬา กรีฑา ทั้งภายในและหน่วยงานอื่นที่จัดข้ึน 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารอยู่
ในระดับดีเลิศ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการสอบวัดผลระดับชาติ  



นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมาย กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้แก่กิจกรรมน าวัดเข้าสู่
โรงเรียนและสวดมนต์ท านองสรภัญญะ  กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง (นา
น้อยวิชาการ)  กิจกรรมเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมการแสดงตนตรี นาฏศิลป์ต่อหน้าสาธารณชน  ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑาภายในโรงเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน  

 
      3. จุดเด่น 

นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม โดย
มีปัจจัยสนับสนุนคือ การที่สถานศึกษามีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาคุณธรรม ตามที่ก าหนดเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนคุณธรรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามที่ก าหนด
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ นักเรียนดี มีมารยาทงาม  ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนา 

นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับคุณภาพดี มีการค้นคว้าหาความรู้จากการ
อ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโครงการรักการอ่าน กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับคุณภาพดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ สถานศึกษามีครูที่สอนตรง
ตามวิชาเอก และครบทุกกลุ่มสาระ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน
อย่างหลากหลาย เช่น การสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
เรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา  ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาระหว่างการเรียนรู้และท า
ผลงาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน  
         นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีความรู้สึกที่
ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 
 



4. จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมี

วิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
บุคลากรของสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ใช้เทคนิคการ SWOT 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือการศึกษาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weak) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกเพ่ือศึกษาโอกาส (Opportunity) และข้อจ ากัด อุปสรรค (Treat) วางแผนการท างาน ระดมสมอง 
ด าเนินงาน สรุปผลและการปรับปรุงงาน  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา วางแผนการด าเนินงานโดย
ก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม สอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาและวางแผนพัฒนาต่อไป 

มีการประชุมคณะครู  ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกัน
วิเคราะห์และก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี
ผู้บริหาร ครู สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่า 
และผู้แทนนักเรียน ร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสู่อัตลักษณ์ของผู้เรียน จัดให้มีโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดี มีมารยาทงาม ได้แก่ โครงการกิจกรรมน าวัดสู่โรงเรียน 
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ โครงการท าบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ทานสลากภัต ท าบุญทอดกฐิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบันทึกความดี การท าความดี โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งครูได้น านักเรียนฝึกการแสดงออกด้านการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีสัมมา

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 91 ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 93 ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 92 ยอดเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

91 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 94 ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 85 ดีเลิศ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

88 ดีเลิศ 



คารวะ มีความรับผิดชอบ การยิ้ม การไหว้งาม และการทักทาย สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระ สถานศึกษาจัดให้มีการวางแผน ด าเนินการตามแผน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

 
 
 

2. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สถานศึกษามีการท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ครูจ านวนร้อยละ 100 มีการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีตัวแทนการแข่งขันร้อย
ละ 20 ของนักเรียนทั้งหมด จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นผลให้ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีผลท าให้คะแนน o-net ม.3 ใน
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ กระบวนการบริหารที่ดีส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.   ระดบัเหรียญทอง  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามต าแหน่งงาน โดยที่ร้อยละ 100 ของจ านวนครูทั้งหมดได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจ านวนครูร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนามากกว่า 2 ครั้งต่อปี ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โดยนักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในอาคารสถานที่ การบริการสารสนเทศ/IC
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
3. จุดเด่น 

ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านบริหารและเป็นผู้น าทางวิชาการ จัดโครงสร้างบริหารครอบคลุม
การบริหารทั้ง 4 ด้าน ใช้การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ การบริหารด้านวิชาการ การ
บริหารด้านงบประมาณ บริหารด้านบุคลากร และบริหารทั่วไป มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษามี



อาคารและบริเวณที่สะอาด ถูกสุขลักษณะที่สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ รักษามาตรฐาน โดยด าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน มีข้อตกลงกับต้นสังกัดและ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ จนบรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

ผู้บริหารมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลัก
ความรับผิดชอบ  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความคุ้มค่า  และหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บูรณาการเข้ากับ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  และ น าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการบริหาร
จัดการ 

ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (O-net) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

และสนับสนุนให้มีการนิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือข้ามสาขาวิชา เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ๆของครูที่เข้ารับ
การนิเทศ เพื่อที่จะได้น าเอาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนา และปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียน     

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนนาน้อยให้ความส าคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้ โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการ เรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

มีการก าหนดแผนในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิชาการ โครงการนิเทศภายใน กิจกรรมนาน้อยวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน โดยด้านประสิทธิผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุม
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลจากการพัฒนาตนเองมาผลิตสื่อ คู่มือ นวัตกรรม งานวิจัย หรือจัด
แหล่งเรียนรู้ที่น าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และสอดคล้อง
กับความสนใจของผู้เรียนมีการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 89 ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

89 ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 89 ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 92 ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 88 ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

87 ดีเลิศ 



ประเมินการจัดการเรียนการสอน ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้มีหน่วยการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตลอดจนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและน าไปใช้ในการสอนซ่อมเสริม การด าเนินงานแต่ละโครงการ
เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

 
2. การด าเนินงาน 
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  โดยจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยร้อยละ 100 ของจ านวนครูมี
แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการพัฒนาตนเองครูจัดท า
แผนการสอนบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการการจัดการเรียนการสอน   ครูมี
แนวทางการวัดการประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือที่จะตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เครื่องมือการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
3. จุดเด่น 

3.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   
มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของนักเรียน 

3.2 ครูจัดท าหลักสูตรชั้นเรียนในรายวิชาที่สอนตามรูปแบบของระบบการเรียนรู้ได้ครบถ้วน     
มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดประชุมสัมมนาเพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดท าหลักสูตรชั้นเรียน 

3.3 ครูส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการพัฒนาตนเองมี
ความรัก และมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นในถิ่นบ้านเกิดของตนเอง 

3.4 ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
3.5 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียน

ใช้เทคโนโลยีสร้างชิ้นงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

4.1 ครูควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาในด้านวิชาการและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 



4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษา
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคลในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฏีความรู้และการปฏิบัติควบคู่กันอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนาน้อย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  37  

ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คะแนน
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 84 ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 81 ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  
และแก้ปัญหา 

79 ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 87 ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร 87 ดีเลิศ 
     5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70 ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 84 ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 85 ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 89 ดีเลิศ 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 91 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 91 ยอดเย่ียม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 93 ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 92 ยอดเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

91 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 94 ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีูณภาพ 85 ดีเลิศ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 88 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 89 ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 89 ดีเลิศ 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 89 ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 92 ยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน 88 ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 87 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 88 ดีเลิศ 



 


