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ค�ำน�ำ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 โดยส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำถือเป็น 
หน่วยงำนหลักในกำรสนับสนุน	 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
อย่ำงเข้มแข็งแก่สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง	 โดยมุ่งยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู ้
ทั้งระบบให้ทันสมัย	มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร	และบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล
ตลอดจนสำมำรถยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำโดยรวมให้ได้ตำมมำตรฐำน	 ซึ่งจำกกำรด�ำเนินงำน 
ที่ผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ได้ให้แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนผล 
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 โดยสถำนศึกษำต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตำม 
สภำพบริบทของสถำนศึกษำที่แท้จริง	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินเชิงคุณภำพ	 ผนวกกับ 
กำรประเมินเชิงปริมำณควบคู่กันไป	และเมื่อสถำนศึกษำประเมินภำยในเสร็จแล้ว	ต้องจัดท�ำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	ที่น�ำเสนอให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ	 โดยสถำนศึกษำสำมำรถก�ำหนดรูปแบบรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำได้ตำมควำมเหมำะสมและบริบทของสถำนศึกษำ	 	เน้นกำรน�ำเสนอผล 
กำรด�ำเนนิงำนทัง้หมดของสถำนศกึษำทีค่รอบคลุมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ	และมีกำรจดัส่ง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ�ำทุกป	ี 
เพื่อเป็นข้อมูลให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน�ำมำสังเครำะห์กำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ	ซึ่งจะได้ข้อสรุปที่สำมำรถน�ำมำจัดท�ำเป็นองค์ควำมรู้อันเป็นประโยชน์ส�ำหรับหน่วย
งำนต้นสังกัด	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำต่ำง	ๆ	เพื่อน�ำไปส่งเสริม	สนับสนุน
กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เข้มแข็งต่อไป	
	 ในกำรนี	้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	ได้ด�ำเนนิกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมนิ
ตนเองของสถำนศกึษำ	(SAR)	ปีกำรศึกษำ	2563	ในสงักดั	เพื่อให้หนว่ยงำนต้นสังกัดสำมำรถน�ำข้อมูล
ทีไ่ด้มำพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำให้ได้มำตรฐำนและยกระดับคุณภำพครอบคลุม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ขอขอบคุณคณะท�ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำเอกสำรฉบับนี้	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับน้ี	 จะสำมำรถ 
ใช้เป็นสำรสนเทศส�ำหรับกำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 วำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำในสังกัดให้มีระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพต่อไป	
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ตอนที่ 1

บทน�ำ

1.    หลักกำรและเหตุผล

	 กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 2561	 ก�ำหนดให้กำรประกันคุณภำพ 

กำรศกึษำเป็นกำรประเมนิผลและกำรตดิตำมตรวจสอบคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ

แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ	 โดยมีกลไกในกำรควบคุม	 ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพ 

กำรศึกษำเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ 

สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 บรรลุเป้ำประสงค์ 

ของหน่วยงำนต้นสงักดัหรอืหน่วยงำนทีก่�ำกบัดูแล	และก�ำหนดให้สถำนศกึษำแต่ละแห่งจัดให้มรีะบบ

กำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำภำยใน	ซ่ึงมีกระบวนกำร	คอื	กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ

ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำที่กฎกระทรวงก�ำหนดในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ	 

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งสู ่คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

กำรด�ำเนินกำรตำมแผนท่ีก�ำหนด	 มีกำรประเมินผล	 ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและติดตำมผล 

กำรด�ำเนินกำรสม�่ำเสมอเพื่อให้สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 โดยตรวจสอบ 

และประเมินตนเองตำมสภำพบริบทของสถำนศึกษำท่ีแท้จริง	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมิน 

ทัง้เชิงคุณภำพและเชงิปริมำณควบคูก่นั	และจดัท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	(Self-Assessment	

Report:	 SAR)	 ที่น�ำเสนอให้เห็นถึงผลกำรด�ำเนินงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ	สถำนศึกษำสำมำรถก�ำหนดรูปแบบรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ได้ตำมควำมเหมำะสมและบริบทของสถำนศึกษำ	 เน้นกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดของ 

สถำนศึกษำที่ครอบคลุมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด 

หรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัด	 เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ในสังกัดแล้วด�ำเนินกำรรวบรวม	 ตรวจสอบผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำ	 พร้อมกับประเด็นต่ำง	 ๆ	 ที่มีกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบเพิ่มเติม	 

โดยกำรรวบรวมจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแต่ละแห่ง	 

และน�ำผลกำรประเมินผลตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 เข้ำระบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-SAR)	 พร้อมทั้งสังเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินตนเอง 
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ของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ในภำพรวมของส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ	 ตำมแนวทำงกำรสังเครำะห์

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดท�ำขึ้น

เพือ่ให้มแีนวทำงกำรรวบรวมให้เป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน	และส่งให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดและก�ำกับดูแล 

สถำนศึกษำเพื่อกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง	 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	2561	จัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	

ให้ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล

สำรสนเทศและแนวทำงในกำรประเมนิคณุภำพภำยนอกพร้อมทัง้ด�ำเนนิกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมนิ

ตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 และสรุปเป็นรำยงำนผลกำรสังเครำะห์ผล 

กำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ	(SAR)	ทีส่ะท้อนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมสภำพบริบทของสถำนศกึษำ

คณุภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศกึษำ	ผลกำรวเิครำะห์ด้ำนปัจจยั	ด้ำนกระบวนกำร	และด้ำนผลลพัธ์	

จุดเด่น	นวัตกรรม	จุดที่ควรพัฒนำ	ปัญหำ	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรส่งเสริม	

สนับสนุน	พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

2.    วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อสังเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำจำกรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

จำกสถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ	

	 2.	เพื่อน�ำข้อเสนอและข้อค้นพบจำกรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจำกสถำนศึกษำในสังกัด

ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำทัว่ประเทศ	ตลอดจนผลกำรวเิครำะห์ประสทิธภิำพและโอกำสในกำรพฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำ	 ก�ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพต่อไป
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3.    กรอบแนวคิดกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 กำรด�ำเนินกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	มีกำรด�ำเนินกำร

เป็น	2	ส่วน	คือ	กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	และกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ

และโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	รำยละเอียดโดยสรุป	ดังแผนภำพที่	1

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)

4.    ประโยชน์ของกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

 กำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำ	มีประโยชน์	ดังนี้

	 1.		 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำได้ข้อมลูสำรสนเทศเก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนประกันคณุภำพ

กำรศึกษำในภำพรวมระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผน	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุน

และพฒันำกำรจดักำรศกึษำให้แก่สถำนศึกษำอย่ำงสอดคล้องกบัสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ�ำเป็น

	 2.		 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ได้ข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับ 

กำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นรำยเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและในภำพรวม

ระดับประเทศ	ที่เป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำก�ำหนดนโยบำย	ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ

กำรด�ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

1.	กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.	กำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
	 ของสถำนศึกษำ
3.	กำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำร
	 จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4.	กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
	 กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
5.	กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร
	 เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
6.	กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
7.	กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ

รำยงำนผลกำรสังเครำะห์
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

1. กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง
 ของสถำนศึกษำ (SAR)
 - โครงกำร/กิจกรรม/ผลที่ปรำกฏ
	 -	จุดเด่น	จุดควรพัฒนำ
	 -	ข้อเสนอแนะ
2. กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำส
 ในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ
 -	ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	(Input)
	 -	ด้ำนกระบวนกำร	(Process)
	 -	ด้ำนผลลัพธ์	(Output/Outcome)
	 -	โอกำสในกำรพัฒนำ

กำรสังเครำะห์รำยงำนผล
กำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ

ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

1.	กำรสังเครำะห์ผล
	 กำรประเมินตนเอง
	 ของสถำนศึกษำ	(SAR)
2.	กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ
	 และโอกำสในกำรพัฒนำ
	 คุณภำพของสถำนศึกษำ
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5.    กำรน�ำผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำไปใช้

	 1.	สถำนศึกษำ	 น�ำผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองไปใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรแก้ปัญหำและปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม

	 2.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 น�ำผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง	 ไปใช ้

เป็นข้อมูลในกำรให้กำรช่วยเหลือ	 แนะน�ำ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำแต่ละแห่งอย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ

	 3.	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	ใช้ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมนิตนเอง

ไปใช้เป็นข้อมลูในกำรก�ำหนดนโยบำยทีป่ฏิบัตไิด้จรงิและส่งผลต่อกำรพฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพ

กำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัด

	 4.	ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 น�ำผล 

กำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศประกอบ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
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ขั้นตอนกำรสังเครำะห์รำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ตอนที่    2
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ตอนที่ 2
ขั้นตอนกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 แบ่งกำรสังเครำะห์ออกเป็น	 2	 ส่วน	
คอื	กำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ	และกำรสังเครำะห์ผลกำรวเิครำะห์ประสิทธภิำพ
และโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 โดยขั้นตอนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่	1	รวบรวมรำยงำนผลกำรสังเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 ขั้นตอนที่	2	สังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	
	 ขั้นตอนที่	3	สรุปผลกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
	 รำยละเอียดข้ันตอนกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 
ทั้ง	3	ขั้นตอน	มีดังนี้	
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมรำยงำนผลกำรสังเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
 กำรรวบรวมรำยงำนผลกำรสังเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 โดยส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนรวมรวมรำยงำนผลกำรสงัเครำะห์กำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ	
จำกส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท้ังระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำต่อไป	

 ขั้นตอนที่ 2 สังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
 กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 
กำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	และกำรสงัเครำะห์
ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ	 และโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 โดยมีรำยละเอียด	
ดังนี้
 2.1	 กำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำระดบัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
มีรำยละเอียด	ดังนี้	
  2.1.1	 อ่ำนคู่มือกำรสังเครำะห์รำยงำนประเมินตนเองของสถำนศึกษำของส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งหมดเพื่อท�ำควำมเข้ำใจในภำพรวมของรำยงำน	
	 	 2.1.2	 กรอกข้อมลูทีป่รำกฏในรำยงำนผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง
ของสถำนศกึษำลงในแบบบันทกึกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมนิตนเองของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	
โดยแยกเป็น	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 โดยข้อมูลประกอบด้วย	
โครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คุณภำพที่เกิดขึ้น	จุดเด่น	จุดที่ควรพัฒนำ	ข้อเสนอแนะ	
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	 	 2.1.3		สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 โดยกำรนับควำมถี่แล้วค�ำนวณเป็นค่ำร้อยละของรำยกำร 
ที่ปฏิบัติในแต่ละข้อรำยกำร	 เพื่อสะท้อนระดับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน	 ซึ่งจ�ำแนกผลออกเป็น 
สองระดับกำรศึกษำ	คือ	ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
 2.2		กำรสังเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของ 
สถำนศึกษำกำรศึกษำ มีรำยละเอียด	ดังนี้	
  2.2.1	 อ่ำนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพ 
ของสถำนศึกษำกำรศึกษำระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งหมด	 เพื่อท�ำควำมเข้ำใจในภำพรวม 
ของรำยงำน	
	 	 2.1.2	 กรอกข้อมูลที่ปรำกฏในรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำส 
ในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำกำรศึกษำ	 ขอบเขตของกำรสังเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์
ประสทิธภิำพและโอกำสในกำรพัฒนำคณุภำพของสถำนศึกษำ	กำรวเิครำะห์ประสทิธภิำพและโอกำส
ในกำรพฒันำคุณภำพของสถำนศกึษำ	จะแบ่งออกเป็น	2	ระดบั	คอื	ระดบัปฐมวัย	และระดบักำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำน	 ซึ่งแต่ละระดับแบ่งออกเป็น	 3	 ด้ำน	 คือ	 ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	 (Inputs)	 ด้ำนกระบวนกำร	
(Process)	และด้ำนผลลัพธ์	(Outputs)	
	 	 2.1.3	 สรุปผลกำรสังเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำ
คุณภำพของสถำนศึกษำกำรศึกษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	โดยกำรนับควำมถี่	แล้วค�ำนวณ
เป็นค่ำร้อยละของระดับควำมพร้อมของสถำนศึกษำทั้ง	3	ด้ำน	ของสำนศึกษำทั้ง	8	กลุ่ม	และข้อมูล
กำรสังเครำะห์ผลเชิงคุณภำพ	 ด้ำนปัจจัยน�ำเข ้ำ	 (Input)	 ด ้ำนกระบวนกำร	 (Process)	 
ด้ำนผลลัพธ์	 (Output/Outcome)	 และโอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำแต่ละกลุ่ม	 ซ่ึงจ�ำแนกผล 
ออกเป็นสองระดับกำรศึกษำ	คือ	ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

 ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนจัดท�ำรำยงำนผลกำรสังเครำะห์ผล 
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	ที่เป็นข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำเพื่อน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 โดยเป็นกำรสรุปจำกรำยงำนผลกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของ
ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	จำกนัน้รำยงำนผลกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ
ต่อผู ้บริหำรระดับสูงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ใน 
กำรช่วยเหลอื	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนกำรประกนัคณุภำพภำยในของสถำนศกึษำให้เข้มแขง็	
และเป็นข้อมูลให้ส�ำนักงำนรับรองมำตฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (องค์กำรมหำชน)	 
ใช้ประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป	



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11

สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผล
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ตอนที่    3
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ตอนที่ 3
สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

	 กำรสรุปผลรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	ประกอบด้วย	 

2	 ส่วน	 คือ	 1.	 สรุปกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 และ	 2.	 สรุปผล 

กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้	

1.    สรุปกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 1.1  สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย

	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	ได้ด�ำเนนิกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมนิ

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย	จ�ำนวนสถำนศึกษำ	16,068	แห่ง	จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 115	 เขต	 โดยภำพรวม	 พบว ่ำ	 สถำนศึกษำมี คุณภำพอยู ่ ในระดับ 

ยอดเยี่ยม	จ�ำนวน	7,033	แห่ง	 (ร้อยละ	43.77)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	5,102	แห่ง	 (ร้อยละ	31.75)	 

ระดับดี	 จ�ำนวน	 3,893	 แห่ง	 (ร้อยละ	 24.23)	 ระดับปำนกลำง	 จ�ำนวน	 40	 แห่ง	 (ร้อยละ	 0.25)	 

โดยมีผลกำรประเมินจ�ำแนกเป็นรำยมำตรฐำน	ดังนี้	

  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก	มีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม	จ�ำนวน	7,348	แห่ง	

(ร้อยละ	 46.09)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	 4,796	 แห่ง	 (ร้อยละ	 30.08)	 ระดับดี	 จ�ำนวน	 3,762	 แห่ง	 

(ร้อยละ	23.60)	และระดับปำนกลำง	จ�ำนวน	37	แห่ง	(ร้อยละ	0.23)	

  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 มีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม	 

จ�ำนวน	 6,795	 แห่ง	 (ร้อยละ	 42.61)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	 5,089	 แห่ง	 (ร้อยละ	 31.90)	 ระดับดี	 

จ�ำนวน	4,021	แห่ง	 (ร้อยละ	25.21)	 ระดับปำนกลำง	จ�ำนวน	42	แห่ง	 (ร้อยละ	0.26)	และระดับ 

ก�ำลังพัฒนำ	จ�ำนวน	1	แห่ง	(ร้อยละ	0.01)	

  มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ	 มีคุณภำพอยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม	จ�ำนวน	6,867	แห่ง	 (ร้อยละ	43.18)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	5,108	แห่ง	 (ร้อยละ	32.12)	 

ระดับดี	จ�ำนวน	3,895	แห่ง	(ร้อยละ	24.49)	และระดับปำนกลำง	จ�ำนวน	35	แห่ง	(ร้อยละ	0.22)	
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ตำรำงที่ 1 ผลกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	ระดับปฐมวัย

มำตรฐำน

กำรศึกษำ

ระดับคุณภำพ

ก�ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

มำตรฐำนที่	1 0 0.00 37 0.23 3,762 23.60 4,796 30.08 7,348 46.09

มำตรฐำนที่	2 1 0.01 42 0.26 4,021 25.21 5,089 31.90 6,795 42.61

มำตรฐำนที่	3 0 0.00 35 0.22 3,895 24.49 5,108 32.12 6,867 43.18

ภำพรวม 0 0.00 40 0.25 3,893 24.23 5,102 31.75 7,033 43.72

ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย จ�ำแนกเป็น 

รำยมำตรฐำน

   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก

 ประเด็น 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัย

ของตนเองได้ 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ

พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็กอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	55	เขต	(ร้อยละ	50.46)	รองลงมำอยู่ในกลุ่ม

มำกและกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	46	เขต	และ	8	เขต	(ร้อยละ	42.20,	7.34)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏ

คุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 55	 เขต	 (ร้อยละ	 50.46)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและ 

ปำนกลำง	จ�ำนวน	36	เขต	และ	18	เขต	(ร้อยละ	33.03,	16.51)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรมีสุขนิสัยท่ีดีอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 55	 เขต	 

(ร้อยละ	50.46)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	40	และ	14	เขต	(ร้อยละ	36.70,	12.84) 

และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	55	เขต	(ร้อยละ	50.46)	รองลงมำอยู่ในกลุ่ม 

ปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.77)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรดูแลควำมปลอดภัยของเด็กอยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	 55	 เขต	 (ร้อยละ	 50.46)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	 จ�ำนวน	 27	 เขต	 

(ร้อยละ	24.77)	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	54	 เขต	 (ร้อยละ	50.00)	

รองลงมำอยูใ่นกลุม่มำกและปำนกลำงเท่ำกนั	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.77)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอยีด 

ดังตำรำงที่	3
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ตำรำงที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏคณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.1	 

		 กำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ	

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คณุภำพทีเ่กดิขึน้

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	พัฒนำกำรด้ำน 

		 ร่ำงกำยของเด็ก	

น้อย	 55 50.46 55 50.46

ปำนกลำง 8 7.34 18 16.51

มำก 46 42.20 36 33.03

รวม 109 100.00 109 100.00

2)	กำรมีสุขนิสัยที่ดี น้อย 55 50.46 55 50.46

ปำนกลำง 14 12.84 27 24.77

มำก 40 36.70 27 24.77

รวม 109 100.00 109 100.00

3)	กำรดูแลควำม 

		 ปลอดภัยของเด็ก

น้อย 55 50.46 54 50.00

ปำนกลำง 27 24.77 27 25.00

มำก 27 24.77 27 25.00

รวม 109 100.00 108 100.00

 ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ

พัฒนำกำรด้ำนด้ำนอำรมณ์ของเด็กอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 55	 เขต	 (ร้อยละ	 50.46)	 รองลงมำ 

อยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 32	 เขต	 และ22	 เขต	 (ร้อยละ	 29.36,	 20.18)	 ตำมล�ำดับ	 

และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	54	 เขต	 (ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ใน 

กลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	28	เขต	และ	26	เขต(ร้อยละ	25.93,	24.07)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียด

ดังตำรำงที่	4
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ตำรำงที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.2	

		 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	จิตใจ	ควบคุม	และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	

จิตใจ	ควบคุมและ

แสดงออก

น้อย	 55 50.46 54 50.00

ปำนกลำง 22 20.18 26 24.07

มำก 32 29.36 28 25.93

รวม 109 100.00 108 100.00

 ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ

ด้ำนสังคม	และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	55	 เขต	 (ร้อยละ	50.46)	รองลงมำ 

อยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 30	 เขต	 และ24	 เขต	 (ร้อยละ	 27.52,	 22.02)	 ตำมล�ำดับ	 

และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	55	เขต	(ร้อยละ	50.46)	รองลงมำอยู่ในกลุ่ม

ปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.77)	ตำมล�ำดับ

	 มกีำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรช่วยเหลือตนเองของเด็กและมผีลปรำกฏคุณภำพ

ท่ีเกิดข้ึน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 54	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	

จ�ำนวน	28	เขตและ	26	เขต	(ร้อยละ	25.93,	24.07)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	5

ตำรำงที่ 5 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.3	 

		 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	ช่วยเหลือตนเอง	และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
1)	ด้ำนสังคมและ 

		 เป็นสมำชิกที่ดี

	 ของสังคม

น้อย	 55 50.46 55 50.46

ปำนกลำง 24 22.02 27 24.77

มำก 30 27.52 27 24.77

รวม 109 100.00 109 100.00

2)	กำรช่วยเหลือตนเอง 

		 ของเด็ก

น้อย 54 50.00 54 50.00
ปำนกลำง 28 25.93 28 25.93
มำก 26 24.07 26 24.07
รวม 108 100.00 108 100.00
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 ประเด็น 1.4 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำ

ควำมรู้ได้ 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

ด้ำนสติปัญญำ	 ทักษะกำรคิดพื้นฐำนและแสวงหำควำมรู ้ได้อยู ่ในกลุ ่มน้อย	 จ�ำนวน	 55	 เขต	 

(ร้อยละ	50.46)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	34	เขต	และ20	เขต	(ร้อยละ	31.19,	

18.35)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	55	เขต	(ร้อยละ	50.46)	

รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.77)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสื่อสำรได้และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 55	 เขต	 (ร้อยละ	 50.46)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	 

จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.77)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	6

ตำรำงที่ 6 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.4	

		 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	สื่อสำรได้	มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	และแสวงหำควำมรู้ได้

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	ด้ำนสติปัญญำ	ทักษะ 

		 กำรคิดพื้นฐำน	และ 

		 แสวงหำควำมรู้ได้

น้อย	 55 50.46 55 50.46

ปำนกลำง 20 18.35 27 24.77

มำก 34 31.19 27 24.77

รวม 109 100.00 109 100.00

2)	กำรสื่อสำรได้ น้อย 55 50.46 55 50.46

ปำนกลำง 27 24.77 27 24.77

มำก 27 24.77 27 24.77

รวม 109 100.00 109 100.00
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   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

 ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เกี่ยวกับกำรจัดท�ำหรือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำนอยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	 56	 เขต	 (ร้อยละ	 50.45)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก	 จ�ำนวน	 32	 เขต	 (ร้อยละ	 28.83)	 และ 

กลุ่มปำนกลำง	 จ�ำนวน	 23	 เขต	 (ร้อยละ	 20.72)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดข้ึน	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 56	 เขต	 (ร้อยละ	 50.45)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก	 จ�ำนวน	 28	 เขต	 

(ร้อยละ	25.23)	และกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.32)	ตำมล�ำดับ

	 มกีำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกับกำรออกแบบกำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่ตรยีมควำมพร้อม

ของเด็ก	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	54	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำ 

อยู่ในกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	28	เขต	(ร้อยละ	25.93)	และกลุ่มมำก	จ�ำนวน	26	เขต	(ร้อยละ	24.07)	

ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดข้ึน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 54	 เขต	 (ร้อยละ	 50.47)	 

รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	 จ�ำนวน	 27	 เขต	 (ร้อยละ	 25.23)	 และกลุ่มมำก	 จ�ำนวน	 26	 เขต	 

(ร้อยละ	24.30)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียด	ดังตำรำงที่	7

ตำรำงที่ 7 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิข้ึนของประเด็นที	่2.1	 

		 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำน	สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	

โครงกำร/กิจกรรม กลุ่ม
กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 

		 เกี่ยวกับกำรจัดท�ำหรือ	 

		 พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 

		 ปฐมวัยที่ครอบคลุม 

		 พัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำน

น้อย	 56 50.45 56 50.45

ปำนกลำง 23 20.72 28 25.23

มำก 32 28.83 27 24.32

รวม 111 100.00 111 100.00

2)	กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 

		 เกี่ยวกับกำรออกแบบ 

		 กำรจัดประสบกำรณ์ 

		 ที่เตรียมควำมพร้อม 

		 ของเด็ก

น้อย 54 50.00 54 50.47

ปำนกลำง 28 25.93 27 25.23

มำก 26 24.07 26 24.30

รวม 108 50.00 107 100.00
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 ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เกี่ยวกับกำรจัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้นเรียน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 61	 เขต	 (ร้อยละ	 54.46)	 

รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก	จ�ำนวน	28	เขต	(ร้อยละ	25.00)	และอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	23	เขต	 

(ร้อยละ	 20.54)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดข้ึน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 มีจ�ำนวน	 56	 เขต	 

(ร้อยละ	 50.45)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	 จ�ำนวน	 28	 เขต	 (ร้อยละ	 25.23)	 และกลุ่มมำก	 

จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.32)	ตำมล�ำดับรำยละเอียด	ดังตำรำงที่	8

ตำรำงที่ 8  จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิข้ึนของประเด็นที	่2.2	 

		 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน			 	 	 	

โครงกำร/กิจกรรม กลุ่ม
กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กำรจัดครูปฐมวัยให้	

เพียงพอกับชั้นเรียน	

 

น้อย	 61 54.46 56 50.45

ปำนกลำง 23 20.54 28 25.23

มำก 28 25.00 27 24.32

รวม 112 100.00 111 100.00

 ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เกีย่วกบักำรจดัโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรพัฒนำครูและบคุลำกร	ให้มคีวำมเชีย่วชำญด้ำนกำรจัด

ประสบกำรณ์	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 56	 เขต	 (ร้อยละ	 50.45)	 

รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	 จ�ำนวน	 29	 เขต	 (ร้อยละ	 26.13)	 และกลุ่มมำก	 จ�ำนวน	 26	 เขต	 

(ร้อยละ	23.42)	ตำมล�ำดับ



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20

ตำรำงที่ 9 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิข้ึนของประเด็นที	่2.3	 

		 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์	 	 	 	

โครงกำร/กิจกรรม กลุ่ม
กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
เกี่ยวกับกำรพัฒนำครู
และบุคลำกร	ให้มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์

น้อย	 56 50.45 56 50.45

ปำนกลำง 29 26.13 29 26.13

มำก 26 23.42 26 23.42

รวม 111 100.00 111 100.00

 ประเด็นที่ 2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เกี่ยวกับกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	คือ	จ�ำนวน	56	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	29	เขต	 

(ร้อยละ	25.89)	และอยู่ในกลุ่มมำก	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.11)	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 56	 เขต	 (ร้อยละ	 50.45)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	 จ�ำนวน	 28	 เขต	 

(ร้อยละ	25.23)	และกลุ่มมำก	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.32)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับส่ือเพ่ือกำรเรียนรู้

อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 54	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ใน 

กลุ่มปำนกลำงและกลุ่มมำก	จ�ำนวน	27	 เขต	 (ร้อยละ	25.00)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพ 

ท่ีเกิดขึ้น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 55	 เขต	 (ร้อยละ	 50.46)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	

จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.77)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	10



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21

ตำรำงที่ 10 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิข้ึนของประเดน็ท่ี	2.4	 

 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	อย่ำงปลอดภัย	และเพียงพอ

โครงกำร/กิจกรรม กลุ่ม
กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 

	 เกี่ยวกับกำรจัดสภำพ	

	 แวดล้อมอย่ำงปลอดภัย

	 และเพียงพอ	

น้อย	 56 50.00 56 50.45

ปำนกลำง 29 25.89 28 25.23

มำก 27 24.11 27 24.32

รวม 112 100.00 111 100.00

2)	กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม

	 เกี่ยวกับสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ 

	 อย่ำงปลอดภัยและ

	 เพียงพอ	 	

น้อย 54 50.00 55 50.46

ปำนกลำง 27 25.00 27 24.77

มำก 27 25.00 27 24.77

รวม 108 100.00 109 100.00

 ประเด็นที่ 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด

ประสบกำรณ์ 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เก่ียวกับกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดหำ	 พัฒนำ	 และบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	56	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	28	เขต	 

(ร้อยละ	 25.00)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	คือ	 จ�ำนวน	56	 เขต	 

(ร้อยละ	50.45)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	28	เขต	(ร้อยละ	25.23)	และกลุ่มมำกจ�ำนวน	

27	เขต	(ร้อยละ	24.32)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	11



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน22

ตำรำงที่ 11 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คุณภำพที่เกิดขึ้นของประเด็นที่	2.5	 

		 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์

โครงกำร/กิจกรรม กลุ่ม
กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม

เกี่ยวกับกำรจัดหำ	พัฒนำ	

และบริกำรสื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศ	

น้อย	 56 50.00 56 50.45

ปำนกลำง 28 25.00 28 25.23

มำก 28 25.00 27 24.32

รวม 112 100.00 111 100.00

 ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 

จ�ำนวน	56	เขต	(ร้อยละ	50.45)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก	จ�ำนวน	32	เขต	(ร้อยละ	28.83)	และกลุ่ม

ปำนกลำง	 จ�ำนวน	 23	 เขต	 (ร้อยละ	 20.72)	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดข้ึน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 

จ�ำนวน	 55	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	 จ�ำนวน	 28	 เขต	 (ร้อยละ	 25.45)	 

และกลุ่มมำก	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.55)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 

มีส่วนร่วมในระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดข้ึน	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	คือ	จ�ำนวน	55	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง	จ�ำนวน	28	เขต	 

(ร้อยละ	25.45)	และกลุ่มมำก	จ�ำนวน	27	เขต	(ร้อยละ	24.55)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	12



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23

ตำรำงที่ 12 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิข้ึนของประเดน็ท่ี	2.6	 

		 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม	

โครงกำร/กิจกรรม กลุ่ม
กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

	 คุณภำพสถำนศึกษำอย่ำง 

	 เป็นระบบ	 	

น้อย	 56 50.45 55 50.00

ปำนกลำง 23 20.72 28 25.45

มำก 32 28.83 27 24.55

รวม 111 100.00 110 100.00

2)	กำรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำส 
	 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
	 มีส่วนร่วมในระบบบริหำร 
	 จัดกำรคุณภำพของ 
	 สถำนศึกษำ

น้อย 55 50.00 55 50.00

ปำนกลำง 28 25.45 28 25.45

มำก 27 24.55 27 24.55

รวม 110 100.00 110 100.00

   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ

 ประเด็นที่ 3.1 กำรจัดประสบกำรณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 

เต็มศักยภำพ 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เก่ียวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคลเพื่อจัดประสบกำรณ์ท่ีเหมำะกับพัฒนำกำรเด็ก	 และมีผล

ปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	54	เขต	และ	54	เขต	(ร้อยละ	50.00,	50.47)	 

ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันำกำรเดก็ด้ำนร่ำงกำย	

และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	54	เขต	และ	54	เขต	(ร้อยละ	50.47,	

50.47)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรจดักจิกรรมทีส่่งเสริมพฒันำกำรเดก็ด้ำนอำรมณ์	

จิตใจ	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	53	เขต	และ	53	เขต	(ร้อยละ	50.00,	50.00)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสังคม

อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	54	เขต	และ	53	เขต	(ร้อยละ	50.94,	50.00)	ตำมล�ำดับ



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน24

	 มกีำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเก่ียวกบักำรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันำกำรเด็กด้ำนสติปัญญำ
อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 54	 เขต	 และ	 54	 เขต	 (ร้อยละ	 50.94,	 50.47)	 ตำมล�ำดับรำยละเอียด 
ดังตำรำงที่13

ตำรำงที่ 13  จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิขึน้ของประเดน็ท่ี	3.1	 

		 กำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ	

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็ก 

	 รำยบุคคลเพื่อจัด 

	 ประสบกำรณ์ที่เหมำะกับ 

	 พัฒนำกำรเด็ก

น้อย	 54 50.00 54 50.47

ปำนกลำง 27 25.00 27 25.23

มำก 27 25.00 26 24.30

รวม 108 100.00 107 100.00

2)	กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 

	 พัฒนำกำรเด็กด้ำนร่ำงกำย

น้อย 54 50.47 54 50.47

ปำนกลำง 12 11.21 22 20.56

มำก 41 38.32 31 28.97

รวม 107 100.00 107 100.00

3)	กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 

	 พัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์	 

	 จิตใจ

น้อย 53 50.00 53 50.00

ปำนกลำง 15 14.15 21 19.81

มำก 38 35.85 32 30.19

รวม 106 100.00 106 100.00

4)	กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 

	 พัฒนำกำรเด็กด้ำนสังคม

น้อย 54 50.94 53 50.00

ปำนกลำง 12 11.32 21 19.81

มำก 40 37.74 32 30.19

รวม 106 100.00 106 100.00

5)	กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 

	 พัฒนำกำรเด็ก

	 ด้ำนสติปัญญำ

น้อย 54 50.94 54 50.47

ปำนกลำง 10 9.43 20 18.69

มำก 42 39.62 33 30.84

รวม 106 100.00 107 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25

 ประเด็นที่ 3.2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำส่วนมำกมสีถำนศกึษำในสังกดัมโีครงกำร/กจิกรรม	สร้ำงโอกำส

ให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่น	 และปฏิบัติกิจกรรม	 เรียนรู้	 ลงมือท�ำ	 และสร้ำงองค์ควำมรู้ 

ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 54	 เขต	 

และ	108	เขต	(ร้อยละ	50.00,	100)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	14

ตำรำงที่ 14 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิข้ึนของประเดน็ท่ี	3.2	 

		 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข	

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

มีโครงกำร/กิจกรรม	

สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ

ประสบกำรณ์ตรง	เล่น	และ

ปฏิบัติกิจกรรม	เรียนรู้	ลงมือท�ำ	

และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง

อย่ำงมีควำมสุข

น้อย	 54 50.00 108 100.00

ปำนกลำง 23 21.30 - -

มำก 31 28.70 - -

รวม 108 100.00 108 100.00

 ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดโครงกำร/กิจกรรม	 เกี่ยวกับ 

กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดข้ึน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 

54	เขต	และ	54	เขต	(ร้อยละ	50.00,	50.00)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อ	 เทคโนโลยีในกำรจัดประสบกำรณ ์

กับเด็กที่เหมำะสม	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	53	เขต	และ	53	เขต	(ร้อยละ	50.00,	50.00)	ตำมล�ำดับ

รำยละเอียดดังตำรำงที่	15



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน26

ตำรำงที่ 15 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิขึน้ของประเดน็ท่ี	3.3	 

		 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีโครงกำร/กิจกรรม	

	 เกี่ยวกับกำรจัดบรรยำกำศ

	 ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

น้อย	 54 50.00 54 50.00

ปำนกลำง 28 25.93 27 25.00

มำก 26 24.07 27 25.00

รวม 108 100.00 108 100.00

2)	มีโครงกำร/กิจกรรม

	 เกี่ยวกับกำรใช้สื่อ	เทคโนโลยี

	 ในกำรจัดประสบกำรณ์

	 กับเด็กที่เหมำะสม

น้อย 53 50.00 53 50.00

ปำนกลำง 28 26.42 27 25.47

มำก 25 23.58 26 24.53

รวม 106 100.00 106 100.00

 ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก

ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก

ตำมสภำพจริง	โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	

คือจ�ำนวน	53	เขต	และ	39	เขต	(ร้อยละ	49.07,	36.79)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและผู้ปกครองน�ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรไปปรับปรุง 

กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดขึ้น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 

55	เขต	และ	57	เขต	(ร้อยละ	50.93,	53.77)	ตำมล�ำดับรำยละเอียดดังตำรำงที่	16



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27

ตำรำงที่ 16 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิขึน้ของประเด็นท่ี	3.4	 

		 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง 

		 กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีกำรประเมินพัฒนำกำร 

	 ของเด็กตำมสภำพจริง	

	 โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำร 

	 ที่หลำกหลำย

น้อย	 53 49.07 39 36.79

ปำนกลำง 25 23.15 29 27.36

มำก 30 27.78 38 35.85

รวม 108 100.00 106 100.00

2)	มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

	 แก่เด็กและผู้ปกครองน�ำผล 

	 กำรประเมินพัฒนำกำรไป 

 ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ ์

	 และพัฒนำเด็ก

น้อย 55 50.93 57 53.77

ปำนกลำง 20 18.52 31 29.25

มำก 33 30.56 18 16.98

รวม 108 100.00 106 100.00

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น 

 ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 จำกกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์จุดเด่น	 ในด้ำนคุณภำพของเด็ก	 จำกผลกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ	ระดับปฐมวัย	ในภำพรวม	จำกจ�ำนวนทั้งสิ้น	115	เขต	พบว่ำ	พัฒนำกำรที่เป็นจุดเด่น
มำกที่สุด	คือ	เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	แข็งแรง	มีสุขนิสัยที่ดี	และดูแลควำมปลอดภัยของตนเอง
ได้	(ร้อยละ	93.10)	รองลงมำ	คือ	พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	จิตใจ	ควบคุม	และแสดงออกทำงอำรมณ์	
(ร้อยละ	 81.90)	 และอันดับสำม	 คือ	 พัฒนำกำรด้ำนสังคม	 ช่วยเหลือตนเอง	 และเป็นสมำชิกท่ีดี 
ของสังคม	(ร้อยละ	69.83	)	
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
 จำกกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์จุดเด่น	 ในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 
จำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 ระดับปฐมวัย	 ในภำพรวม	 จำกจ�ำนวนทั้งส้ิน	 115	 เขต	 
พบว่ำ	ประเด็นที่เป็นจุดเด่นมำกที่สุด	คือ	กำรจัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัย	
และเพียงพอ	 (ร้อยละ	 79.31)	 รองลงมำ	 คือ	 กำรบริหำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์	 (ร้อยละ	 62.07)	 และอันดับสำม	 คือ	 ระบบบริหำรคุณภำพ 
ที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม	(ร้อยละ	59.48)	



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน28

 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ

 จำกกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์จุดเด่น	 ในด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ	 

จำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 ระดับปฐมวัย	 ในภำพรวม	 จำกจ�ำนวนทั้งส้ิน	 115	 เขต	 

พบว่ำ	 ประเด็นหลักที่เป็นจุดเด่นมำกที่สุด	 คือ	 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำร 

ทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ	(ร้อยละ	89.66)	รองลงมำ	คือ	สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์

ตรง	 เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข	 (ร้อยละ	 86.21)	 และอันดับสำม	 คือ	 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อ 

กำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย	(ร้อยละ	25.00)	รำยละเอียดดังตำรำงที่	17

ตำรำงที่ 17 ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น	

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
จ�ำนวน
(ควำมถี่) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ)

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก

1.1		มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	เข็งแรง	มีสุขนิสัยที่ดี	และดูแลควำมปลอดภัย 
 ของตนเองได้

107 93.10

1.2		มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	จิตใจ	ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 94 81.90

1.3		มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	ช่วยเหลือตนเอง	และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 80 69.83

1.4		มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	สื่อสำรได้	มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	 
		 และแสวงหำควำมรู้ได้

39 34.48

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

2.1		มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 39 33.62

2.2		จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 10 8.62

2.3		ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 28 24.14

2.4		จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 92 79.31

2.5		ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
		 กำรจัดประสบกำรณ์

72 62.07

2.6		มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 68 59.48



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
จ�ำนวน
(ควำมถี่) 

ค่ำเฉลี่ย 
(ร้อยละ)

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ

3.1	จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 
		 เต็มศักยภำพ

103 89.66

3.2	สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 100 86.21

3.3	จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 29 25.00

3.4	ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมิน 
	 พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

15 12.93

ผลกำรวิเครำะห์จุดที่ควรพัฒนำ 

 ด้ำนคุณภำพเด็ก
 จำกกำรวิเครำะห์	สงัเครำะห์จุดทีค่วรพัฒนำในด้ำนคณุภำพของเด็ก	จำกผลกำรประเมนิตนเอง
ของสถำนศึกษำ	ระดับปฐมวัย	ในภำพรวม	จ�ำนวนทั้งสิ้น	115	เขต	พบว่ำ	จุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด	 
คอื	เดก็มพีฒันำกำรด้ำนสติปัญญำ	สือ่สำรได้	มีทกัษะกำรคดิพืน้ฐำน	และแสวงหำควำมรู้ได้	(ร้อยละ	96.55)	
รองลงมำ	คือ	มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	ช่วยเหลือตนเอง	และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม	(ร้อยละ	61.21)	
และอันดับสำม	คือ	มพีฒันำกำรด้ำนอำรมณ์	จติใจ	ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้	(ร้อยละ	47.41)	
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
 จำกกำรวิเครำะห์	 สังเครำะห์จุดที่ควรพัฒนำในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 
จำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย	 ในภำพรวม	จ�ำนวนทั้งสิ้น	115	 เขต	พบว่ำ	
จุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด	 คือ	 ระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม	 
(ร้อยละ	96.55)	รองลงมำ	คือ	จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน	(ร้อยละ	93.97)	และจัดสภำพแวดล้อม
และสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ	(ร้อยละ	76.72)	ตำมล�ำดับ
 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ
 จำกกำรวเิครำะห์	สงัเครำะห์จดุทีค่วรพัฒนำในด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส�ำคญั	
จำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย	 ในภำพรวม	จ�ำนวนทั้งสิ้น	115	 เขต	พบว่ำ	 
จุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด	คือ	สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข	
(ร้อยละ	 66.38)	 รองลงมำ	 คือ	 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 
เต็มศักยภำพ	 (ร้อยละ	 35.34)	 และอันดับสำม	 คือ	 กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและ 
น�ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก	 (ร้อยละ	 24.14) 

รำยละเอียดดังตำรำงที่	18
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ตำรำงที่ 18 กำรวิเครำะห์จุดที่ควรพัฒนำ	

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ
จ�ำนวน

(ควำมถี่)	

ค่ำเฉลี่ย	

(ร้อยละ)

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก

1.1	มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	เข็งแรง	มีสุขนิสัยที่ดี	และดูแลควำมปลอดภัย 

		 ของตนเองได้

33 28.44

1.2		มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	จิตใจ	ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 55 47.41

1.3		มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	ช่วยเหลือตนเอง	และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 71 61.21

1.4		มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	สื่อสำรได้	มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	และ 

		 แสวงหำควำมรู้ได้

112 96.55

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

2.1	มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 11 9.48

2.2	จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 109 93.97

2.3	ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 25 21.55

2.4	จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 89 76.72

2.5	ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

		 กำรจัดประสบกำรณ์

59 50.86

2.6	มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 112 96.55

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ

3.1	จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 

		 เต็มศักยภำพ

41 35.34

3.2	สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 77 66.38

3.3	จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 24 20.69

3.4	ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมิน 

		 พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก

28 24.14
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ข้อเสนอแนะระดับปฐมวัย

 ด้ำนคุณภำพเด็ก

 ผลกำรสงัเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับปฐมวัย	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	115	แห่ง	พบว่ำ	มีส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ให้ข้อเสนอแนะ	จ�ำนวน	2	แห่ง	ข้อเสนอแนะในภำพรวมด้ำนคณุภำพเดก็ของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ	

ดังนี้	 1)	 พัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออกทำงอำรมณ์	 รวมถึง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์	 2)	 พัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม	 ช่วยเหลือตนเอง	 และเป็นสมำชิกที่ด ี

ของสังคม	 3)	 พัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำ	 กำรส่ือสำร	 ทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน	 กำรคิดแก้ปัญหำ	 

คิดรวบยอด	คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	และแสวงหำควำมรู้ได้	

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

 ผลกำรสงัเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ

ระดับปฐมวัย	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	115	แห่ง	พบว่ำ	มีส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ให้ข้อเสนอแนะ	 จ�ำนวน	 2	 แห่ง	 ข้อเสนอแนะในภำพรวมด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 ดังนี้	 1)	 จัดหลักสูตรสถำนศึกษำให้ครอบคลุมพัฒนำกำร 

ทั้ง	4	ด้ำน	สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	สนองควำมต้องกำรและควำมแตกต่ำงของเด็กปกติและ

กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	2)	จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน	และตรงตำมวุฒิ	3)	จัดสภำพแวดล้อมและสื่อ 

เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ	 4)	 บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และสื่อกำรเรียนรู ้

เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส�ำหรับครูสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงได้	

 ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ 

 ผลกำรสงัเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรสงัเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับปฐมวัย	ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	115	แห่ง	พบว่ำ	มีส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ให้ข้อเสนอแนะ	 จ�ำนวน	 2	 แห่ง	 ข้อเสนอแนะในภำพรวมด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็ก 

เป็นส�ำคัญ	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 ดังนี้	 1)	 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวยั	2)	ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงเแบบมีส่วนร่วมในกำรประเมินเดก็

อย่ำงเป็นระบบ	น�ำผลมำพัฒนำเด็กและให้ข้อมูลย้อนกลับ
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 1.2  สรปุผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ ระดับกำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำน
	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	ได้ด�ำเนนิกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมนิ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 จ�ำนวนสถำนศึกษำ	 14,279	 แห่ง	 
จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	128	เขตพื้นที่กำรศึกษำ	โดยภำพรวม	พบว่ำ	สถำนศึกษำ 
มีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม	จ�ำนวน	2,556	แห่ง	(ร้อยละ	17.90)	ระดับดีเลิศ	จ�ำนวน	7,400	แห่ง	
(ร้อยละ	 51.82)	 ระดับดี	 จ�ำนวน	 4,273	 แห่ง	 (ร้อยละ	 29.93)	 ระดับปำนกลำง	 จ�ำนวน	 42	 แห่ง	 
(ร้อยละ	0.29)	และระดับก�ำลังพัฒนำ	จ�ำนวน	8	แห่ง	 (ร้อยละ	0.06)	 โดยมีผลกำรประเมินจ�ำแนก 
เป็นรำยมำตรฐำน	ดังนี้	

  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน	มีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม	จ�ำนวน	2,197	แห่ง	
(ร้อยละ	 15.39)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	 6,986	 แห่ง	 (ร้อยละ	 48.92)	 ระดับดี	 จ�ำนวน	 5,031	 แห่ง	 
(ร้อยละ	35.23)	ระดับปำนกลำง	จ�ำนวน	50	แห่ง	(ร้อยละ	0.35)	และระดับก�ำลังพัฒนำ	จ�ำนวน	15	แห่ง	
(ร้อยละ	0.11)	
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 มีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม	
จ�ำนวน	 3,300	 แห่ง	 (ร้อยละ	 23.11)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	 7,240	 แห่ง	 (ร้อยละ	 50.70) ระดับดี	 
จ�ำนวน	3,707	แห่ง	 (ร้อยละ	25.96)	 ระดับปำนกลำง	จ�ำนวน	27	แห่ง	 (ร้อยละ	0.19)	และระดับ 
ก�ำลังพัฒนำ	จ�ำนวน	5	แห่ง	(ร้อยละ	0.04)	
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	มีคุณภำพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม	 จ�ำนวน	 2,740	 แห่ง	 (ร้อยละ	 19.19)	 ระดับดีเลิศ	 จ�ำนวน	 7,384	 แห่ง	 
(ร้อยละ	 51.71) ระดับดี	 จ�ำนวน	 4,115	 แห่ง	 (ร้อยละ	 28.82)	 ระดับปำนกลำง	 จ�ำนวน	 35	 แห่ง	 

(ร้อยละ	0.25)	และระดับก�ำลังพัฒนำ	จ�ำนวน	8	แห่ง	(ร้อยละ	0.06)	รำยละเอียดดังตำรำงที่19

ตำรำงที่ 19 กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำน

กำรศึกษำ

ระดับคุณภำพ

ก�ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

จ�ำนวน 

(แห่ง)
ร้อยละ

มำตรฐำนที่	1 15 0.11 50 0.35 5,031 35.23 6,986 48.92 2,197 15.39

มำตรฐำนที่	2 5 0.04 27 0.19 3,707 25.96 7,240 50.70 3,300 23.11

มำตรฐำนที่	3 8 0.06 35 0.25 4,115 28.82 7,384 51.71 2,740 19.19

ภำพรวม 8 0.06 42 0.29 4,273 29.93 7,400 51.82 2,556 17.90
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สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

จ�ำแนกเป็นรำยมำตรฐำน 

   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน

 ประเด็น 1.1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค�ำนวณ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 และกำรสื่อสำร	 อยู่ในกลุ่มมำก	 

จ�ำนวน	81	เขต	(ร้อยละ	53.29)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	71	เขต	(ร้อยละ	46.71)	และมีผล

ปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	77	เขต	(ร้อยละ	50.33)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและ

ปำนกลำง	จ�ำนวน	63	เขต	และ	13	เขต	(ร้อยละ	41.18,	8.50)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรส่งเสรมิหรอืบรูณำกำรควำมสำมำรถในกำรคดิค�ำนวณ	

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 77	 เขต	 (ร้อยละ	 50.33)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	 

จ�ำนวน	38	เขต	(ร้อยละ	24.84)	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	77	เขต	

(ร้อยละ	 50.33)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	 จ�ำนวน	 38	 เขต	 (ร้อยละ	 24.84)	 

รำยละเอียดดังตำรำงที่	20

ตำรำงที่ 20 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ท่ี	1.1	 

		 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำรและกำรคิดค�ำนวณ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรส่งเสริมหรือบูรณำกำร 

		 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

		 กำรเขียน	และกำรสื่อสำร

น้อย	 71 46.71 77 50.33

ปำนกลำง 0 0.00 13 8.50

มำก 81 53.29 63 41.18

รวม 152 100.00 153 100.00

2)	กำรส่งเสริมหรือบูรณำกำร 

	 ควำมสำมำรถในกำรคิด	

	 ค�ำนวณ

น้อย 77 50.33 77 50.33

ปำนกลำง 38 24.84 38 24.84

มำก 38 24.84 38 24.84

รวม 153 100.00 153 100.00
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 ประเด็น 1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 

ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในคิดวิเครำะห์	 และ/หรือ	 คิดวิจำรณญำณ	อยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	62	เขต	(ร้อยละ	50.41)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	40	เขตและ	21	เขต	 

(ร้อยละ	32.52,	17.07)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	62	เขต	 

(ร้อยละ	 50.41)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	 31	 และ	 30	 เขต	 (ร้อยละ	 25.20,	 24.39)	 

ตำมล�ำดับ	

	 มกีำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรส่งเสรมิหรอืบรูณำกำรควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 61	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 ตำมล�ำดับ	 รองลงมำ 

อยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	31	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	25.41,	24.59)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏ

คุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 61	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง 

และมำก	31	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	25.41,	24.59)	ตำมล�ำดับ

	 มกีำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรส่งเสรมิหรอืบรูณำกำรควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 62	 เขต	 (ร้อยละ	 50.82)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำกเท่ำกัน	 

จ�ำนวน	30	 เขต	 (ร้อยละ	24.59)	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	61	 เขต	

(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยูใ่นกลุม่ปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	31	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	25.41,	24.59)	

ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	21

ตำรำงที่ 21 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.2	 

		 ควำมสำมำรถในกำรคดิวเิครำะห์	คดิวจิำรณญำณ	อภปิรำยแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็และ 

		 แก้ปัญหำ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรส่งเสริมหรือ 

	 บูรณำกำรควำมสำมำรถ 

	 ในคิดวิเครำะห์	และ/

	 หรือ	คิดวิจำรณญำณ

น้อย	 62 50.41 62 50.41

ปำนกลำง 21 17.07 31 25.20

มำก 40 32.52 30 24.39

รวม 123 100.00 123 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

2)	กำรส่งเสริมหรือบูรณำ 

		 กำรควำมสำมำรถใน 

		 กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 

		 ควำมคิดเห็น

น้อย	 61 50.00 61 50.00

ปำนกลำง 31 25.41 31 25.41

มำก 30 24.59 30 24.59

รวม 122 100.00 122 100.00

3)	กำรส่งเสริมหรือบูรณำ	 

	 กำรควำมสำมำรถ 

	 ในกำรแก้ปัญหำ

น้อย	 62 50.82 61 50.00

ปำนกลำง 30 24.59 31 25.41

มำก 30 24.59 30 24.59

รวม 122 100.00 122 100.00

 ประเด็นที่ 1.3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 

เกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	62	เขต	(ร้อยละ	50.41)	

รองลงมำอยูใ่นกลุม่ปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	31	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	25.20,	24.39)	ตำมล�ำดับ	

และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	62	เขต	(ร้อยละ	50.82)	รองลงมำอยู่ในกลุ่ม 

ปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	31	 เขตและ	29	 เขต	 (ร้อยละ	25.41,	 23.77)	 ตำมล�ำดับ	 รำยละเอียด 

ดังตำรำงที่	22

ตำรำงที่ 22 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.3 

		 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กำรส่งเสริมควำมสำมำรถ 

ในกำรสร้ำงนวัตกรรม

น้อย	 62 50.41 62 50.82

ปำนกลำง 31 25.20 31 25.41

มำก 30 24.39 29 23.77

รวม 123 100.00 122 100.00

ตำรำงที่ 21 (ต่อ)
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 ประเด็น 1.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร	อยูใ่นกลุม่น้อย	จ�ำนวน	62	เขต	

(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	35	เขตและ	27	เขต	(ร้อยละ	28.23,	

21.77)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	62	เขต	(ร้อยละ	50.41)	

รองลงมำอยูใ่นกลุม่มำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	31	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	25.20,	24.39)	ตำมล�ำดับ	

รำยละเอียดดังตำรำงที่	23

ตำรำงที่ 23 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิขึน้ของประเดน็ท่ี	1.4  

		 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กำรส่งเสริมควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร

น้อย	 62 50.00 62 50.41

ปำนกลำง 27 21.77 30 24.39

มำก 35 28.23 31 25.20

รวม 124 100.00 123 100.00

 ประเด็น 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 77	 เขต	 

(ร้อยละ	50.33)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	73	เขตและ	3	เขต	(ร้อยละ	47.71,	1.96) 

ตำมล�ำดับและมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 77	 เขต	 (ร้อยละ	 50.33)	 

รองลงมำอยูใ่นกลุม่มำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	50	เขตและ	26	เขต	(ร้อยละ	32.68,	16.99)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรยกระดบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน	อยูใ่นกลุม่น้อย	

จ�ำนวน	76	เขต	(ร้อยละ	50.33)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	63	เขตและ	12	เขต	 

(ร้อยละ	 41.72,	 7.95)	 ตำมล�ำดับและมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	76	 เขต	 

(ร้อยละ	50.33)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	55	เขตและ	20	เขต	(ร้อยละ	36.42,	

13.25)



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำร 

ของนักเรียน	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	76	เขต	(ร้อยละ	50.33)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	

จ�ำนวน	57	เขตและ	18	เขต	(ร้อยละ	37.75,	11.92)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 76	 เขต	 (ร้อยละ	 50.33)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 

45	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	29.80,	19.87)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	24

ตำรำงที่ 24 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.5	 

		 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม 

		 กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 

		 สถำนศึกษำ

น้อย	 77 50.33 77 50.33

ปำนกลำง 3 1.96 26 16.99

มำก 73 47.71 50 32.68

รวม 153 100.00 153 100.00

2)	กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

		 ทำงกำรเรียน

น้อย	 76 50.33 76 50.33

ปำนกลำง 12 7.95 20 13.25

มำก 63 41.72 55 36.42

รวม 151 100.00 151 100.00

3)	กำรส่งเสริมควำมสำมำรถ 

		 และทักษะทำงวิชำกำร 

		 ของนักเรียน

น้อย	 76 50.33 76 50.33

ปำนกลำง 18 11.92 30 19.87

มำก 57 37.75 45 29.80

รวม 151 100.00 151 100.00

 ประเด็น 1.6 ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรท�ำงำน	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	61	เขต	(ร้อยละ	51.26)	รองลงมำ 

อยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 35	 เขตและ	 23	 เขต	 (ร้อยละ	 29.41,	 19.33)	 ตำมล�ำดับ	 

และมีผลปรำกฏคณุภำพทีเ่กดิขึน้	อยูใ่นกลุม่น้อย	จ�ำนวน	59	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยูใ่นกลุม่ 

ปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	30	เขตและ	29	เขต	(ร้อยละ	25.42,	24.58)	ตำมล�ำดับ



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน38

 มีกำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมอำชีพ	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	60	เขต 

(ร้อยละ	50.42)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	30	เขตและ	29	เขต	(ร้อยละ	25.21,	

24.37)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	59	เขต	(ร้อยละ	50.43)	

รองลงมำอยูใ่นกลุม่ปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	30	เขตและ	28	เขต	(ร้อยละ	25.64,	23.93)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรแนะแนวเพื่อกำรประกอบอำชีพ	อยู่ในกลุ่ม

น้อย	 คือจ�ำนวน	 60	 เขต	 (ร้อยละ	 50.42)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 33	 เขต 

และ	26	เขต	(ร้อยละ	27.73,	21.85)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	59	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	30	เขตและ	29	เขต	

(ร้อยละ	25.42,	24.58)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	25

ตำรำงที่ 25 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.6 

		 ควำมรู้	ทักษะพื้นฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรพัฒนำนักเรียน 

	 ให้มีทักษะในกำรท�ำงำน

น้อย	 61 51.26 59 50.00

ปำนกลำง 23 19.33 30 25.42

มำก 35 29.41 29 24.58

รวม 119 100.00 118 100.00

2)	กำรส่งเสริมอำชีพ น้อย	 60 50.42 59 50.43

ปำนกลำง 30 25.21 30 25.64

มำก 29 24.37 28 23.93

รวม 119 100.00 117 100.00

3)	กำรแนะแนว	เพื่อกำร 

		 ประกอบอำชีพ

น้อย	 60 50.42 59 50.00

ปำนกลำง 26 21.85 30 25.42

มำก 33 27.73 29 24.58

รวม 119 100.00 118 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
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 ประเด็น 1.7 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรส่งเสริมคุณธรรม	 คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี	 อยู่ในกลุ่มมำกและน้อยเท่ำกัน	 จ�ำนวน	 58	 เขต	 

(ร้อยละ	50.00)	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	58	เขต	(ร้อยละ	50.00)	

รองลงมำอยูใ่นกลุม่มำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	43	เขตและ	15	เขต	(ร้อยละ	37.07,	12.93)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ	 เนตรนำรี	 ยุวกำชำด	 ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์	 

จิตอำสำ	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 59	 เขต	 (ร้อยละ	 51.30)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 

จ�ำนวน	 49	 เขตและ	 7	 เขต	 (ร้อยละ	 42.61,	 6.09)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	 

อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 58	 เขต	 (ร้อยละ	 50.43)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 

38	เขตและ	19	เขต	(ร้อยละ	33.04,	16.52)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	26

ตำรำงที่ 26 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.7	 

		 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรส่งเสริมคุณธรรม 

		 คุณลักษณะ	และค่ำนิยม 

	 ที่ดี

น้อย	 58 50.00 58 50.00

ปำนกลำง 0 0.00 15 12.93

มำก 58 50.00 43 37.07

รวม 116 100.00 116 100.00

2)	ลูกเสือ	เนตรนำรี	ยุวกำชำด 

		 ผูบ้�ำเพญ็ประโยชน์	จติอำสำ

น้อย	 59 51.30 58 50.43

ปำนกลำง 7 6.09 19 16.52

มำก 49 42.61 38 33.04

รวม 115 100.00 115 100.00

 ประเด็น 1.8 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 

กำรอนุรักษ์	ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	58	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำ

อยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 37	 เขตและ	 21	 เขต	 (ร้อยละ	 31.90,	 18.10)	 ตำมล�ำดับ	 

และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	59	 เขต	 (ร้อยละ	50.86)	รองลงมำอยู่ใน 

กลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	29	เขตและ	28	เขต	(ร้อยละ	25.00,	24.14)	ตำมล�ำดับ



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน40

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรน�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 58	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก 

และปำนกลำง	 จ�ำนวน	 33	 เขตและ	 25	 เขต	 (ร้อยละ	 28.45,	 21.55)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏ

คุณภำพที่เกิดขึ้น	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 58	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและ 

ปำนกลำงเท่ำกัน	จ�ำนวน	29	เขต	(ร้อยละ	25.00)	

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับวันส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 59	 เขต	 
(ร้อยละ	50.43)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	41	เขตและ	17	เขต	(ร้อยละ	35.04,	
14.53)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	58	เขต	(ร้อยละ	50.00)	
รองลงมำอยูใ่นกลุม่มำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	40	เขตและ	18	เขต	(ร้อยละ	34.48,	15.52)	ตำมล�ำดับ	
รำยละเอียดดังตำรำงที่	27

ตำรำงที่ 27 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่1.8	 

		 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรอนุรักษ์	ศิลปวัฒนธรรม 

		 และประเพณีไทย

น้อย	 58 50.00 59 50.86

ปำนกลำง 21 18.10 28 24.14

มำก 37 31.90 29 25.00

รวม 116 100.00 116 100.00

2)	กำรส่งเสริมกำรน�ำภูมิปัญญำ

		 ท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัด 

		 กำรเรียนกำรสอน

น้อย	 58 50.00 58 50.00

ปำนกลำง 25 21.55 29 25.00

มำก 33 28.45 29 25.00

รวม 116 100.00 116 100.00

3)	วันส�ำคัญต่ำง	ๆ น้อย	 59 50.43 58 50.00

ปำนกลำง 17 14.53 18 15.52

มำก 41 35.04 40 34.48

รวม 117 100.00 116 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41

 ประเด็น 1.9 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง	กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ	อยู่ในกลุ่มน้อย	
จ�ำนวน	59	เขต	(ร้อยละ	50.86)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	39	เขตและ	18	เขต	 
(ร้อยละ	33.62,	15.52)	ตำมล�ำดับและมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	58	เขต	 
(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	34	เขตและ	24	เขต	(ร้อยละ	29.31,	
20.69)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	อยูใ่นกลุม่น้อย	จ�ำนวน	

58	 เขต	 (ร้อยละ	 50.43)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 47	 เขตและ	 10	 เขต	 

(ร้อยละ	40.87,	8.70)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	58	เขต	 

(ร้อยละ	50.43)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	40	เขตและ	17	เขต	(ร้อยละ	34.78,	

14.78)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	28

ตำรำงที่ 28 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ท่ี	1.9	

		 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน 

		 บนควำมแตกต่ำง	

	 กำรส่งเสริมประชำธิปไตย

	 ในสถำนศึกษำ

น้อย	 59 50.86 58 50.00

ปำนกลำง 18 15.52 24 20.69

มำก 39 33.62 34 29.31

รวม 116 100.00 116 100.00

2)	ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น้อย	 58 50.43 58 50.43

ปำนกลำง 10 8.70 17 14.78

มำก 47 40.87 40 34.78

รวม 115 100.00 115 100.00
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 ประเด็น 1.10 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

	 ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำส่วนมสีถำนศึกษำในสงักดัด�ำเนนิกำรโครงกำร/กิจกรรมเกีย่วกบั

กำรส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำย	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 59	 เขต	 (ร้อยละ	 50.86)	 รองลงมำ 

อยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	52	เขตและ	5	เขต	(ร้อยละ	44.83,	4.31)	ตำมล�ำดับ	และมี 

ผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	59	เขต	(ร้อยละ	50.86)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก

และปำนกลำง	จ�ำนวน	40	เขตและ	17	เขต	(ร้อยละ	34.48,	14.66)	ตำมล�ำดับ	

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมด้ำนจิตสังคม	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือ	 

จ�ำนวน	58	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	35	เขตและ	23	เขต	 

(ร้อยละ	30.17,	19.83)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น	อยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	58	เขต	

(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	31	เขตและ	27	เขต	(ร้อยละ	26.72,	

23.28)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	29

ตำรำงที่ 29 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กิดขึน้ของประเด็นที	่1.10 

		 สุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรส่งเสริมสุขภำวะทำง 

		 ร่ำงกำย

น้อย	 59 50.86 59 50.86

ปำนกลำง 5 4.31 17 14.66

มำก 52 44.83 40 34.48

รวม 116 100.00 116 100.00

2)	กำรส่งเสริมด้ำนจิตสังคม น้อย	 58 50.00 58 50.00

ปำนกลำง 23 19.83 27 23.28

มำก 35 30.17 31 26.72

รวม 116 100.00 116 100.00
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   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

 ประเด็นที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจของสถำนศึกษำ	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	68	 เขต	
(ร้อยละ	43.04)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	55	เขต	และ	35	เขต	(ร้อยละ	34.81	
และ	 22.15)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู ่ในกลุ ่มน้อย	 จ�ำนวน	 79	 เขต	 
(ร้อยละ	50.32)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	55	เขตและ	23	เขต		(ร้อยละ	35.03	
และ	14.65)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	30

ตำรำงที่ 30 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่2.1	 

		 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน	

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนด/

ทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจของ

สถำนศึกษำ

น้อย	 68 43.04 79 50.32

ปำนกลำง 35 22.15 23 14.65

มำก 55 34.81 55 35.03

รวม 158 100.00 157 100.00

 ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
วำงแผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ	 อิงแนวคิด/ทฤษฎีทำงกำรบริหำร	 อยู่ใน
กลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	80	เขต	(ร้อยละ	51.28)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	49	เขต	
และ	27	เขต	(ร้อยละ	31.41	และ	17.31)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	
จ�ำนวน	 78	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 39	 เขต	 (ร้อยละ	
25.00)	ตำมล�ำดับ
	 มีกำรด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมเกีย่วกบักำรด�ำเนนิแนวทำงกำรก�ำกบัตดิตำม	ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภำพ	หรือรูปแบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือ
จ�ำนวน	77	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	50	เขต	และ	27	เขต	
(ร้อยละ	 32.47	 และ	 17.53)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 
77	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 43	 เขต	 และ	 34	 เขต	 

(ร้อยละ	27.92	และ	22.08)	ตำมล�ำดับ
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 	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรปรับปรุงพัฒนำงำน	อย่ำงต่อเนื่อง	 อยู่ใน

กลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	77	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	49	เขต	

และ	28	เขต	(ร้อยละ	31.82	และ	18.18)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	77	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	39	เขต	และ	38	เขต	

(ร้อยละ	25.32	และ	24.68)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	31

ตำรำงที่ 31 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่2.2	 

		 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	กำรวำงแผนกำรพัฒนำ 
		 ระบบบริหำรจัดกำร 
		 คุณภำพกำรศึกษำ	 
		 อิงแนวคิด/ทฤษฎีทำง 
		 กำรบริหำร

น้อย	 80 51.28 78 50.00

ปำนกลำง 27 17.31 39 25.00

มำก 49 31.41 39 25.00

รวม 156 100.00 156 100.00

2)	กิจกรรมกำรด�ำเนินแนว 
		 ทำงกำรก�ำกับติดตำม 
		 ตรวจสอบและประเมินผล 
		 โดยใช้วงจรคุณภำพ	หรือ 
		 รูปแบบบริหำรจัดกำร	 
		 คุณภำพสถำนศึกษำ

น้อย 77 50.00 77 50.00

ปำนกลำง 27 17.53 34 22.08

มำก 50 32.47 43 27.92

รวม 154 100.00 154 100.00

3)	โครงกำร/กิจกรรมกำรปรับปรุง 
		 พัฒนำงำน	อย่ำงต่อเนื่อง

น้อย 77 50.00 77 50.00

ปำนกลำง 28 18.18 39 25.32

มำก 49 31.82 38 24.68

รวม 154 100.00 154 100.00

 ประเด็นที่ 2.3 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร 

สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินงำนมีโครงกำร/กิจกรรม

กำรพัฒนำงำนวิชำกำรอยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	66	เขต	(ร้อยละ	50.77)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำก

และปำนกลำง	จ�ำนวน	53	เขต	และ	11	เขต	(ร้อยละ	40.77	และ	8.46)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏ
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คุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 64	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและ 

ปำนกลำง	จ�ำนวน	47	เขต	และ	17	เขต	(ร้อยละ	36.72	และ	13.28)	ตำมล�ำดับ

	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	63	เขต	

(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	39	เขต	และ	24	เขต	(ร้อยละ	30.95	

และ	19.05)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	63	เขต	(ร้อยละ	50.00) 

รองลงมำอยู ่ในกลุ ่มปำนกลำงและมำก	 จ�ำนวน	 32	 เขต	 และ	 31	 เขต	 (ร ้อยละ	 25.40	 

และ	24.60)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	32

ตำรำงที่ 32 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ท่ี	2.3	 

		 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 

	 ทุกกลุ่มเป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	โครงกำร/กิจกรรม

	 กำรพัฒนำงำนวิชำกำร

น้อย	 66 50.77 64 50.00

ปำนกลำง 11 8.46 17 13.28

มำก 53 40.77 47 36.72

รวม 130 100.00 128 100.00

2)	โครงกำร/กิจกรรม	 	

	 พัฒนำหลักสูตร

	 สถำนศึกษำ

น้อย	 63 50.00 63 50.00

ปำนกลำง 24 19.05 32 25.40

มำก 39 30.95 31 24.60

รวม 126 100.00 126 100.00

 ประเด็นที่ 2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 

ส่งเสริมให้ครู	และบุคลำกรได้พัฒนำตนเองด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	64	เขต	

(ร้อยละ	50.39)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	53	เขต	และ	10	เขต	(ร้อยละ	41.73	

และ	7.87)	ตำมล�ำดบั	และมผีลปรำกฏคณุภำพทีเ่กดิขึน้อยูใ่นกลุม่น้อย	จ�ำนวน	70	เขต	(ร้อยละ	56.00)	

รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 44	 เขต	 และ	 11	 เขต	 (ร้อยละ	 35.20	 และ	 8.80)	 

ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	33



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน46

ตำรำงที่ 33 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏคณุภำพทีเ่กดิข้ึนของประเด็นที	่2.4	 

		 พัฒนำครู	และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม 

ให้ครู	และบุคลำกรได้พัฒนำ

ตนเองด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย

น้อย	 64 50.39 70 56.00
ปำนกลำง 10 7.87 11 8.80

มำก 53 41.73 44 35.20
รวม 127 100.00 125 100.00

 ประเด็นที่ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
อย่ำงมีคุณภำพ 
	 ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำส่วนมำกมสีถำนศกึษำในสงักดัด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรม	พฒันำ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ	สังคม	แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน	ภำยนอกห้องเรียน	ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	63	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	54	เขต	
และ	9	เขต	(ร้อยละ	42.86	และ	7.14)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	
จ�ำนวน	63	เขต	(ร้อยละ	50.40)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	42	เขต	และ	20	เขต	
(ร้อยละ	33.60	และ	16.00)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	34

ตำรำงที่ 34 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่2.5 
		 จัดสภำพแวดล้อมทำงทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

โครงกำร/กิจกรรม	พัฒนำ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ	
สังคม	แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน	
ภำยนอกห้องเรียน	ที่เอื้อต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้

น้อย	 63 50.00 63 50.40

ปำนกลำง 9 7.14 20 16.00

มำก 54 42.86 42 33.60

รวม 126 100.00 125 100.00

 ประเด็นที่ 2.6 จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม	 

ที่ส่งเสริม	 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ในกำรบริหำรจัดกำร	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 

63	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 37	 เขต	 และ	 26	 เขต	 



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 47

(ร้อยละ	 29.37	 และ	 20.63)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพท่ีเกิดขึ้นอยู ่ในกลุ่มน้อย	 
จ�ำนวน	 63	 เขต	 (ร้อยละ	 50.40)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำงจ�ำนวนเท่ำกัน	 31	 เขต	 
(ร้อยละ	24.80)	ตำมล�ำดับ	
	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม	 ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 
ในกำรจัดกำรเรียนรู้	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	61	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและ 
ปำนกลำง	จ�ำนวน	35	เขต	และ	26	เขต	(ร้อยละ	28.69	และ	21.31)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏ
คุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 61	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง 
และมำกจ�ำนวน	31	เขตและ	30	เขต	(ร้อยละ	25.41	และ	24.59)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	35

ตำรำงที่ 35 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่2.6	 
		 จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
		 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี 
		 สำรสนเทศ	ในกำรบริหำร 
		 จัดกำร

น้อย	 63 50.00 63 50.40
ปำนกลำง 26 20.63 31 24.80
มำก 37 29.37 31 24.80

รวม 126 100.00 125 100.0

2)	โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
		 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี 
		 สำรสนเทศ	ในกำรจัดกำร 
		 เรียนรู้

น้อย	 61 50.00 61 50.00

ปำนกลำง 26 21.31 31 25.41

มำก 35 28.69 30 24.59
รวม 122 100.00 122 100.0

   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

 ประเด็นที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน�ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เก่ียวกับจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได	้ 

อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	80	เขต	(ร้อยละ	51.61)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	59	เขต	

และ	16	เขต	(ร้อยละ	38.06	และ	10.32)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	77	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	46	เขต	และ	31	เขต	

(ร้อยละ	29.87	และ	20.13)	ตำมล�ำดับ



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน48

	 มีกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	78	เขต	

(ร้อยละ	50.65)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	58	เขต	และ	18	เขต	(ร้อยละ	37.66	

และ	 11.69)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู ่ในกลุ ่มน้อย	 จ�ำนวน	 77	 เขต	 

(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	49	เขต	และ	28	เขต	(ร้อยละ	31.82	

และ	18.18)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	36

ตำรำงที่ 36 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่3.1	 

		 จดักำรเรยีนรูผ่้ำนกระบวนกำรคดิและปฏบิติัจรงิ	และสำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ในชวีติได้

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีโครงกำร/กิจกรรมกำรจัด 
		 กำรเรียนรู้โดยผ่ำน 
		 กระบวนกำรคิดและปฏิบัติ 
		 จริง	และสำมำรถน�ำไป 
		 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

น้อย	 80 51.61 77 50.00

ปำนกลำง 16 10.32 31 20.13

มำก 59 38.06 46 29.87

รวม 155 100.00 154 100.00

2)	มีกำรจัดท�ำแผนกำรจัด 

		 กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

		 เป็นส�ำคัญ

น้อย 78 50.65 77 50.00
ปำนกลำง 18 11.69 28 18.18
มำก 58 37.66 49 31.82
รวม 154 100.00 154 100.00

 ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
เกีย่วกับพัฒนำสื่อ	นวัตกรรม	เทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับกำรเรียนรู้	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	78	เขต 
(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	44	เขต	และ	34	เขต	(ร้อยละ	28.21	
และ	 21.79)	 ตำมล�ำดับ	 และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู ่ในกลุ ่มน้อย	 จ�ำนวน	 80	 เขต	 
(ร้อยละ	51.95)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	38	เขต	และ	36	เขต	(ร้อยละ	24.68	
และ	23.38)	ตำมล�ำดับ
	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนำห้องสมุด	แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น	
อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	79	เขต	(ร้อยละ	51.63)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	39	เขต 
และ	35	เขต	(ร้อยละ	25.49	และ	22.88)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	
จ�ำนวน	 77	 เขต	 (ร้อยละ	 50.33)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำงจ�ำนวนเท่ำกัน	 38	 เขต	 
(ร้อยละ	24.84)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	37



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 49

ตำรำงที่ 37 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่3.2	 
		 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ 

	 	สื่อ	นวัตกรรม	เทคโนโลยี 

		 สำรสนเทศส�ำหรับกำร 

		 เรียนรู้

น้อย	 78 50.00 80 51.95

ปำนกลำง 34 21.79 36 23.38

มำก 44 28.21 38 24.68

รวม 156 100.00 154 100.00

2)	มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ 

		 ห้องสมุด	แหล่งเรียนรู้และ 

		 ภูมิปัญญำท้องถิ่น

น้อย 79 51.63 77 50.33
ปำนกลำง 35 22.88 38 24.84
มำก 39 25.49 38 24.84
รวม 153 100.00 153 100.00

 ประเด็นที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
เก่ียวกับมีกำรบริหำรจัดกำร	 เน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	 สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข	 
อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	63	เขต	(ร้อยละ	50.40)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	35	เขต	
และ	27	เขต	(ร้อยละ	28.00	และ	21.60)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	
จ�ำนวน	62	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	32	เขต	และ	30	เขต	
(ร้อยละ	25.81	และ	24.19)	ตำมล�ำดับ	ตำมล�ำดับรำยละเอียดดังตำรำงที่	38

ตำรำงที่ 38 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่3.3	 

  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีโครงกำร/กิจกรรมที่มี 
	 กำรบริหำรจัดกำร	เน้นกำร 
	 มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก	 
	 สำมำรถเรียนรู้ร่วมกัน 
	 อย่ำงมีควำมสุข

น้อย	 63 50.40 62 50.00

ปำนกลำง 27 21.60 32 25.81

มำก 35 28.00 30 24.19

รวม 125 100.00 124 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน50

 ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน
	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
เกี่ยวกับพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ	 	 อยู่ในกลุ่มน้อย	 คือจ�ำนวน	 
62	 เขต	 (ร้อยละ	 50.00)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	 จ�ำนวน	 40	 เขต	 และ	 22	 เขต	 
(ร้อยละ	32.26	และ	17.74)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	62	เขต	 
(ร้อยละ	50.41)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	31	เขต	และ	30	เขต	(ร้อยละ	25.20	
และ	24.39)	ตำมล�ำดับ	
	 มกีำรด�ำเนนิโครงกำร/กิจกรรมเกีย่วกบัสร้ำงเครือ่งมอืวดัประเมนิผลทีห่ลำกหลำย	อยู่ในกลุ่มน้อย	
คือจ�ำนวน	60	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	32	เขต	และ	28	เขต 
(ร้อยละ	26.67	และ	23.33)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	จ�ำนวน	61	เขต	
(ร้อยละ	51.26)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำงจ�ำนวนเท่ำกัน	29	เขต	(ร้อยละ	24.37)	ตำมล�ำดับ 
	 มีกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน�ำไปพัฒนำ 
กำรเรียนรู้	อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	59	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	
จ�ำนวน	32	เขต	และ	27	เขต	(ร้อยละ	27.12	และ	22.88)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิด
ขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	 จ�ำนวน	 59	 เขต	 (ร้อยละ	 50.43)	 รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำงจ�ำนวน 
เท่ำกัน	29	เขต	(ร้อยละ	24.79)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	39

ตำรำงที่ 39 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพท่ีเกดิข้ึนของประเดน็ท่ี	3.4	 

		 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	และน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีโครงกำร/กิจกรรม 
	 พัฒนำกำรวัดและ
	 ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
	 อย่ำงเป็นระบบ

น้อย	 62 50.00 62 50.41

ปำนกลำง 22 17.74 31 25.20

มำก 40 32.26 30 24.39
รวม 124 100.00 123 100.00

2)	มีโครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ำง 
	 เครื่องมือวัดประเมินผล 
	 ที่หลำกหลำย

น้อย 60 50.00 61 51.26
ปำนกลำง 28 23.33 29 24.37
มำก 32 26.67 29 24.37
รวม 120 100.00 119 100.00

3)	มีกิจกรรมกำรให้ข้อมูล 
	 ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน�ำไป 
	 พัฒนำกำรเรียนรู้	

น้อย 59 50.00 59 50.43
ปำนกลำง 27 22.88 29 24.79
มำก 32 27.12 29 24.79
รวม 118 100.00 117 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51

 ประเด็นที่ 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรจัด 

กำรเรียนรู้

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่วนมำกมีสถำนศึกษำในสังกัดด�ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม

เก่ียวกับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

อยู่ในกลุ่มน้อย	คือจ�ำนวน	62	เขต	(ร้อยละ	50.41)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มมำกและปำนกลำง	จ�ำนวน	32	เขต	

และ	29	เขต	(ร้อยละ	26.02	และ	23.58)	ตำมล�ำดับ	และมีผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มน้อย	

จ�ำนวน	61	เขต	(ร้อยละ	50.00)	รองลงมำอยู่ในกลุ่มปำนกลำงและมำก	จ�ำนวน	31	เขต	และ	30	เขต	

(ร้อยละ	25.41	และ	24.59)	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดดังตำรำงที่	40

ตำรำงที่ 40 จ�ำนวนและร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมและผลปรำกฏ	คณุภำพทีเ่กดิขึน้ของประเดน็ที	่3.5	 

		 มีกำรแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม กำรด�ำเนินกำร ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1)	มีโครงกำร/กิจกรรม 
	 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
	 ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
	 เพื่อพัฒนำและปรับปรุง 
	 กำรจัดกำรเรียนรู้	

น้อย	 62 50.41 61 50.00

ปำนกลำง 29 23.58 31 25.41

มำก 32 26.02 30 24.59

รวม 123 100.00 122 100.00



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน52

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน

	 ผลกำรสังเครำะห์จุดเด่นจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 160	 แห่ง	 พบว่ำ	 จุดเด่น 

ของสถำนศึกษำในภำพรวม	 ด้ำนคุณภำพผู้เรียนของเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีควำมคิดเห็นเรียงตำมล�ำดับ	 

ดังนี้	คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ร้อยละ	78.13 รองลงมำ	คือ	ควำมสำมำรถ

ในกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำรคิดค�ำนวณ	 ร้อยละ 71.25	 ควำมสำมำรถในกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	ร้อยละ	60.63	และที่มีควำมคิดเห็นน้อยที่สุด	คือ	ควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงนวัตกรรม	ร้อยละ	4.38

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 ผลกำรสังเครำะห์จุดเด่นจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 160	 แห่ง	 พบว่ำ	 จุดเด่น 

ของสถำนศึกษำในภำพรวม	 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำที่ม ี

ควำมคิดเห็นเรียงตำมล�ำดับ	 ดังนี้	 เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน	 

ร้อยละ	85.00	รองลงมำ	คือ	กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ	 ร้อยละ	 65.63	 กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

และกำรเรียนรู้	 ร้อยละ	 55.63	 และที่มีควำมคิดเห็นน้อยที่สุด	 คือ	 กำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร 

ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย	ร้อยละ	15.63

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

	 ผลกำรสังเครำะห์จุดเด่นจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 160	 แห่ง	 พบว่ำ	 จุดเด่นของ

สถำนศึกษำในภำพรวมด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญของเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำที่มีควำมคิดเห็นเรียงตำมล�ำดับ	ดังนี้	กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง

และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	ร้อยละ	85.63	รองลงมำ	คือ	กำรใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	ร้อยละ	78.75	กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก	ร้อยละ	66.25	

และมีควำมคิดเห็นน้อยที่สุด	 คือ	 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	ร้อยละ	10.63



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
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ตำรำงที่ 41 กำรวิเครำะห์จุดเด่น	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควำมถี่ ร้อยละ

มำตรฐำนที่	1	คุณภำพของผู้เรียน

1.1	มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร	และกำรคิดค�ำนวณ 114 71.25

1.2	มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	อภิปรำย	
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	และแก้ปัญหำ

14 8.75

1.3	มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 7 4.38

1.4	มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 97 60.63

1.5	มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 33 20.63

1.6	มีควำมรู้	ทักษะพื้นฐำน	และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 17 10.63

1.7	กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 125 78.13

1.8	ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย	 28 17.50

1.9	กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 26 16.25

1.10	สุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม 39 24.38

มำตรฐำนที่	2	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

2.1	มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน	 136 85.00

2.2	มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 53 33.13

2.3	ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	

25 15.63

2.4	พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	 30 18.75

2.5	จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ	

105 65.63

2.6	จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 
กำรเรียนรู้

89 55.63

มำตรฐำนที่	3	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	

3.1	จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	และสำมำรถน�ำไป	
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	

137 85.63

3.2	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 126 78.75

3.3	มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก	 106 66.25

3.4	ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	และน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 23 14.38

3.5	มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง	
กำรจัดกำรเรียนรู้

17 10.63
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ผลกำรวิเครำะห์จุดที่ควรพัฒนำ 

 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน

	 ผลกำรสังเครำะห์จุดท่ีควรพัฒนำจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	160	แห่ง	พบว่ำ	 

จุดที่ควรพัฒนำของสถำนศึกษำในภำพรวมด้ำนคุณภำพผู้เรียนของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมีควำมคิดเห็น

เรียงตำมล�ำดับ	 ดังนี้	 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ/ผลกำรทดสอบระดับชำติ	

ร้อยละ	 83.13	 รองลงมำ	 คือ	 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 อภิปรำย	 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ	 ร้อยละ	 77.50	 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 

ร้อยละ	71.25	และมีควำมคิดเห็นน้อยที่สุด	คือ	ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย	ร้อยละ	1.88

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 ผลกำรสังเครำะห์จุดท่ีควรพัฒนำจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จ�ำนวน	160	แห่ง	พบว่ำ	 

จุดท่ีควรพัฒนำของสถำนศึกษำในภำพรวมด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำที่มีควำมคิดเห็นเรียงตำมล�ำดับ	 ดังนี้	 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ 

ทำงวิชำชีพ	ร้อยละ	75.00	รองลงมำ	คือ	ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ	ร้อยละ	65.63 

กำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่ม

เป้ำหมำย	 ร้อยละ	 65.00	 และมีควำมคิดเห็นน้อยท่ีสุด	 คือ	 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ	 

ร้อยละ	1.25

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

	 ผลกำรสังเครำะห์จุดท่ีควรพัฒนำจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง 

ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 160	 แห่ง	 

พบว่ำ	จุดที่ควรพัฒนำของสถำนศึกษำในภำพรวมด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญของเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีควำมคิดเห็นเรียงตำมล�ำดับ	 ดังนี้	 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	 ร้อยละ	 72.50	 รองลงมำคือ	 

กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน	ร้อยละ	71.88	กำรใช้สื่อ	

เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้	 ร้อยละ	 35.00	 และมีควำมคิดเห็น 

น้อยที่สุด	คือ	กำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	ร้อยละ	3.75
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควำมถี่ ร้อยละ

มำตรฐำนที่	1	คุณภำพของผู้เรียน

1.1		มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร	และกำรคิดค�ำนวณ 41 25.63

1.2		มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	อภิปรำย	

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	และแก้ปัญหำ

124 77.50

1.3		มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 114 71.25

1.4		มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 11 6.88

1.5		มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ/ผลกำรทดสอบระดับชำต ิ 133 83.13

1.6		มีควำมรู้	ทักษะพื้นฐำน	และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 12 7.50

1.7		ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 9 5.63

1.8		กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 8 5.00

1.9		ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย	 3 1.88

1.10	กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 8 5.00

1.11	สุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม 4 2.50

มำตรฐำนที่	2	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

2.1		มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน	 8 5.00

2.2	มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 105 65.63

2.3	ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย	

104 65.00

2.4	พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ	 120 75.00

2.5	จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ	

36 22.50

2.6	จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 

กำรเรียนรู้

53 33.13

2.7	กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 17 10.63

2.8	กำรบริหำรอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรครูให้เหมำะสมและพอเพียง 4 2.50

2.9	ระบบกำรนิเทศภำยใน 3 1.88

2.10	กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 2 1.25



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน56

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ควำมถี่ ร้อยละ

มำตรฐำนที่	3	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

3.1	จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	และสำมำรถน�ำไป	

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	

41 25.63

3.2	ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 56 35.00

3.3	มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก	 16 10.00

3.4	ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	และน�ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 115 71.88

3.5	มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง	

กำรจัดกำรเรียนรู้

116 72.50

3.6	ใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 6 3.75

ผลกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะ 

 ด้ำนคุณภำพนักเรียน

	 ผลกำรสังเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 พบว่ำ	 ด้ำนคุณภำพผู้เรียนในภำพรวม	 

มีดังนี้	

	 1.		ควรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นต้นแบบ	มีนวัตกรรมด้ำนคุณภำพผู้เรียน	

	 2.	 มีกำรส่งเสริมให้มีกำรประกวดแข่งขันแนวคิด	 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ 

ในทุกระดับ	รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ	คิดสร้ำงสรรค์	ตัดสินใจ	

แก้ปัญหำได้อย่ำงมีเหตุผล	

	 3.	พัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตำมหลักสูตร	

	 4.	มีกำรใช้กิจกรรมโครงงำนบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้	 เน้นทักษะ

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงจริงจัง	

	 5.	 จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้ำนกำรอ่ำน	ฟัง	ดู	พูด	เขียนและตั้งค�ำถำมเพิ่มเติมอย่ำงหลำกหลำย	
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 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
 ผลกำรสังเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 พบว่ำ	 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรในภำพรวม	มีดังนี้	
	 1.		ควรมีกำรใช้กระบวนกำรกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(Professional	Learning	Community	:	
PLC)	ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ	
	 2.	 มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง	เช่น	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์	เขต	3	เป็นต้น	มีกำรใช้โมเดลกำรนิเทศ	“ภูไทโมเดล”	เป็นต้น	
	 3.	ควรมีกำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนระบบประกัน
คุณภำพภำยใน	 โดยใช้กระบวนกำรประเมินแนวใหม่	 และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรศึกษำ	สร้ำงภำคีเครือข่ำยพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น	และควรมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่ชัดเจน	เพื่อพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในให้เข้มแข็ง	 ส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง	
	 4.	ควรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นต้นแบบ	มีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำร	มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแหล่งศึกษำดูงำน	
	 5.		ใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำแบบกัลยำณมิตร	เพื่อพัฒนำคุณภำพที่ยั่งยืน
	 6.		มีกำรจัดหำสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยเพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำรของนักเรียน	
	 7.		ควรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมมิติจุดเน้นด้ำนกำรบริหำร	 ด้วยวงจรกำรบริหำรงำน
คุณภำพ	(PDCA)	อย่ำงจริงจังต่อเนื่อง	
	 8.		มีกำรน�ำผลกำรประเมินมำพัฒนำงำนให้ดีขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม	
	 9.	พัฒนำให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู ้	 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
กำรเรียนรู้พัฒนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น	 พัฒนำห้องศูนย์/ห้องปฏิบัติกำรต่ำง	 ๆ	 จัดท�ำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันสำมำรถสืบค้นได้ทันเวลำ	
	 10.	 สถำนศึกษำควรท�ำควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ที่สถำนศึกษำจะต้องด�ำเนินกำร 
ตำมนัยของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พุทธศักรำช	2561	สำมำรถน�ำผลกำรสังเครำะห์
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองไปใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม	 รวมถึงควรมีกำรรำยงำนกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ต่อผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ	
	 11.	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 สื่อเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้	 รวมทั้งจัดหำ	 สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อ 

ควำมต้องกำรของนักเรียน
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 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

	 ผลกำรสังเครำะห์ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 พบว่ำ	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในภำพรวม	มีดังนี้ 

	 1.		สถำนศึกษำควรมีกำรจัดกิจกรรมจิตศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ผู้เรียนทั้งระบบ

	 2.	 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เป็น	 Active	 Learning	 จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ 

จำกกำรคิดและได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย	 เช่น	 กำรสอนโดยใช้ปัญหำ 

เป็นฐำน	กำรสอนแบบ	Co-5	Steps	กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ	ฯลฯ	

	 3.		มีนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ใช้กิจกรรมโครงงำนบูรณำกำรเพื่อส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	

	 4.		ควรมีกำรจัดกำรทดสอบ/แข่งขันควำมสำมำรถทำงวิชำกำร/วิชำชีพ	 ในระดับสถำนศึกษำ

ให้มำกขึ้น	

	 5.	 ส่งเสริมให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับหน่วยงำนหรือสถำบันอื่น	ๆ	อย่ำงต่อเนื่องด้วย	
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2.    สรุปผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

 2.1 สรุปผลกำรวิเครำะห ์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของ 

สถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย

	 	 2.1.1	 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 

ระดับปฐมวัย	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 จ�ำนวน	111	แห่ง	 (15,521	 โรงเรียน)	 จัดกลุ่มตำม

ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำได้	8	กลุ่ม	ดังนี้	

ตำรำงที่ 43	 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 

	 	 ระดับปฐมวัย

ผลกำรวิเครำะห์
จ�ำนวนสถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับปฐมวัย

จ�ำนวน	(แห่ง) ร้อยละ

YYY 9,505 61.24

NYY 5,294 34.11

YNY 282 1.82

NYN 107 0.69

YYN 134 0.86

YNN 52 0.34

NNY 40 0.26

NNN 107 0.69

รวม 15,521 100.00
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   ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  

ระดับปฐมวัย 

   จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 

ระดับปฐมวัย	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 จ�ำนวน	 111	 แห่ง	 มีสถำนศึกษำที่เปิดสอน 

ระดับปฐมวัย	 จ�ำนวน	 15,521	 โรงเรียน	 พบว่ำ	 สำมำรถจัดกลุ่มสถำนศึกษำตำมผลกำรวิเครำะห์ได้	 

8	กลุ่ม	ดังนี้

   1) สถำนศึกษำกลุ่ม YYY จ�ำนวน	 9,505	 แห่ง	 (ร้อยละ	 61.24)	 เป็นกลุ่ม 

สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 มีบุคลำกรเพียงพอและได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

สม�่ำเสมอ	 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง	 ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และหน่วยงำนอื่น	 

มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ	 ครูจัดกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็ก

เป็นส�ำคัญที่ส่งผลให้เด็กมีคุณภำพบรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน	พบว่ำ	

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) พบว่ำสถำนศึกษำมีควำมพร้อมในระดับดีขึ้นไป	

โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำครบทุกแห่ง	 และมีครูครบชั้นตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 มีแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีเหมำะสม	 ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง	 4	 ด้ำน	 เหมำะสม	 เช่น	 มีสนำมเด็กเล่น	 จัดสื่อประกอบ 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย	 โดยใช้แนวคิดมอนเตสซอรี	 แนวคิดวอลดอร์ฟ	 จิตศึกษำพัฒนำปัญญำ

ภำยใน	ครูและบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองโดยกำรอบรมสัมมนำในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	มีชั่วโมงเฉลี่ย	

มำกกว่ำ	 20	 ช่ัวโมงขึ้นไป	 และเข้ำร่วมกิจกรรม	 PLC	 ตั้งแต่	 50	 ชั่วโมงขึ้นไป	 ครูทุกคนมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่ำงสม�่ำเสมอ	 ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในกำรประชุมและกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 มำกกว่ำร้อยละ	 80	 และสถำนศึกษำได้รับ 

กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและองค์กร	 ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ	 ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 

สถำนศึกษำ

    ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง	 (SAR)	

ของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย	ในมำตรฐำนที่	2	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และมำตรฐำนที่	3	

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญพบว่ำ	 สถำนศึกษำมีวิธีกำร	 แนวทำง	 และแนวปฏิบัติใน 

กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย	เพื่อพัฒนำให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และ

สติปัญญำที่เหมำะสมกับวัย	ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลโดย	มีหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำน	สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	และน�ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ	 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำยตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	

มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	มีกำรสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง	ชุมชนและท้องถิ่น	รวมทั้ง	มีกำรจัดสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน	 จัดสภำพแวดล้อม	 และส่ือที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้ 
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อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ	 ใช้วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ	PDCA	 ในกำรบริหำรจัดกำร	 มีกำรติดตำม
ตรวจสอบประเมินผล	 มีกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำบุคลำกร 
เพื่อส่งเสริมให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	 และพัฒนำวิชำชีพส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพและ	 จัดประสบกำรณ์ 
กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ	 ครูมีควำมเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย	 หลักกำร	
จุดหมำย	 และสำระกำรเรียนรู ้ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำมำรถน�ำควำมรู ้ไปประยุกต์ใช ้
และเชื่อมโยงควำมรู้ควำมเข้ำใจสู่กำรจัดท�ำหน่วยกำรเรียนรู้	 กำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกิจกรรมประจ�ำวัน 
และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก	 ครูจัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในรูปแบบเรียนปนเล่น	 เชื่อมโยง
กับประสบกำรณ์เดิมของเด็ก	 ได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงมีควำมสุข	 เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและ 
ไม่เร่งรัดวิชำกำร	 จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย	 จิตใจ	 อำรมณ์	 สังคม	 และ 
สติปัญญำ	 โดยจัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเล่นแบบองค์รวม	 เช่น	 ร้อง	 เล่น	 เต้น	 วำดภำพ	 นักปั้นดิน
น�้ำมัน	 โรงเรียนคุณธรรม	 สนำมเด็กเล่น	 BBL	 กิจกรรมนั่งสมำธิ	 จัดกิจกรรมบูรณำกำร	 จัดกิจกรรม
วิทยำกำรค�ำนวณแบบ	Unplug	 โรงเรียนสะเต็มศึกษำ	บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย	 กำรสอนโครงงำน
ส�ำหรับเด็กปฐมวัย	เป็นต้น	จิตศึกษำเพื่อพัฒนำปัญญำภำยใน	กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์	กีฬำภำยใน	
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยใน	 และภำยนอกในสถำนที่ต่ำง	 ๆ	
ใกล้โรงเรียน	 ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นไปตำมตำมสภำพจริง	 โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมิน 
ท่ีหลำกหลำย	 กำรสังเกต	 กำรสัมภำษณ์	 ประเมินแฟ้มสะสมผลงำนของเด็ก	 และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่เด็กและผู้ปกครอง	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมประเมิน	 วิเครำะห์ผลกำรประเมิน	 และน�ำผล 
กำรประเมินไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 จัดมหกรรมเวทีวิชำกำร	 
สิ้นปีกำรศึกษำ	 เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรม	 วิธีกำรกระบวนกำรเพื่อถอดบทเรียนน�ำไปใช้	 ประยุกต์ใช้
จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็ก	พัฒนำกำรรอบด้ำน	ทั้ง	4	พัฒนำกำร
    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) เม่ือพิจำรณำผลกำรประเมินตนเอง	
ของสถำนศึกษำ	(SAR)	มำตรฐำนที่	1	คุณภำพเด็ก	พบว่ำ	
    1. เด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรทั้ง	 4	 ด้ำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ดังนี้	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	แข็งแรง	มีสุขนิสัยที่ดี	 และดูแลควำมปลอดภัย
ของตนเองได้	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้	 มีพัฒนำกำร 
ด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม	 และมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได	้ 
มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน	 แสวงหำควำมรู้ได้	 และผลกำรประเมินเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ
ก�ำหนด	
	 	 	 	 2.	 เด็กสำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภำษำ
ท่ำทำง	กำรอ่ำน	กำรเขียน	สัญลักษณ์	และสะท้อนควำมคิด	ควำมรู้สึกภำยใน	 เพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์ 

กับบุคคลได้เหมำะสมตำมวัย
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	 	 	 	 3.	 เด็กมีกำรถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรผ่ำนกำรเคลื่อนไหว	 และ

สร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีรำยละเอียดมีควำมแปลกใหม่และหลำกหลำยเหมำะสมกับวัย	 มีเจตคติที่ดี 

ต่อกำรเรียนรู้	และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย	สอดแทรกกำรปฏิบัติตำม

แนวทำงของปรัชญำ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	และ	“คุณธรรมน�ำควำมรู้”	ขั้นพื้นฐำนส�ำหรับเด็กปฐมวัย	

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำกลุ่ม YYY 

	 	 	 	 1.	ทบทวนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 แผนปฏิบัติกำร

ประจ�ำปี	 โดยจัดโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู ้เรียนอย่ำงรอบด้ำนที่เน้น 

กำรปฏิบัติจริง	 มีประสบกำรณ์ตรง	 โดยเฉพำะโครงกำร/กิจกรรมท่ียังไม่บรรลุเป้ำหมำย	 โดยกำรมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ	 มีกำรติดตำมตรวจสอบพร้อมรำยงำนผล 

อย่ำงเป็นระบบแล้วน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	

	 	 	 	 2.	ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท�ำวิจัย	 

ในชั้นเรียน	 กำรสร้ำง/พัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ให้เป็นแบบอย่ำง 

แนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	และใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	(ICT)	ในกำรจัดประสบกำรณ์	

	 	 	 	 3.	ส่งเสริม	และสนับสนุนกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดในเด็กปฐมวัย	กำรคิด 

เชิงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์	 รู้จักต้ังค�ำถำมในเร่ืองที่สงสัย	 กำรคิดแก้ปัญหำและ

สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวันตำมวัยที่เหมำะสม	

	 	 	 	 4.		ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูระดับชั้นปฐมวัยจัดกิจกรรมเสริมทักษะ 

กำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม	 เพื่อให้เด็ก	 ได้เรียนรู้	 ยอมรับหรือเคำรพ	 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล	 ส่งเสริม 

ให้เด็กกล้ำแสดงออก	 ในสิ่งที่ถูกต้อง	 รักตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น	 เน้นกำรปลูกฝัง 

ระเบียบวินัย	ควำมรับผิดชอบ	รู้จักมำรยำททำงสังคม	เหมำะสมตำมช่วงวัย	อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข	

	 	 	 	 5.	พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้เป็นระบบที่มี 

กำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและทันสมัย	 ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเองโดยกำรอบรมศึกษำดูงำน	

พัฒนำงำนวิจัย	 ศึกษำรำยบุคคลเพ่ือน�ำมำพัฒนำงำน	 พัฒนำนักเรียนและสถำนศึกษำ	 มีกำรจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้มีประสบกำรณ์ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม	

	 	 	 	 6.	น�ำข้อมูลจำกกำรวัดและประเมินผลมำเป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ

ทำงด้ำนวิชำกำร	 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ 

ผู้ปกครอง	 ชุมชนและท้องถ่ิน	 จัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้บริหำร	

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำร่วมกันทุกภำคส่วน	 และมีกำรพัฒนำ

ปรับปรุงกำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร	

	 	 	 	 7.	 นิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	1	ครั้ง	
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	 	 	 	 8.	ยกย่องกำรเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ	 ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ	 รวมทั้ง	
ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำง	น้อยปีกำรศึกษำละ	1	ครั้ง	
	 	 	 	 9.	ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือแนะน�ำ	 และนิเทศ	
ก�ำกับ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	

   2) สถำนศึกษำ กลุ่ม NYY จ�ำนวน	 5,294	 แห่ง	 (ร้อยละ	 34.11)	 เป็นกลุ่ม 
สถำนศึกษำขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 บุคลำกร	 และกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำน
ภำยนอกและบำงโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก	ที่ขำดควำมพร้อม	
โดยขนส่งนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก	 แต่มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และ
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญท่ีมีประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้เด็กมีคุณภำพตำม 
เป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนดหรือสูงกว่ำ	
    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 
    สถำนศึกษำขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	บุคลำกร	มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ไม่ครบทุกแห่ง	มีครูไม่ครบชั้น	มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบคละชั้น	2	ระดับชั้น	และสอนไม่ตรงเอก	
สถำนที่แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียน	 ไม่มีสนำมเด็กเล่น	 มีแหล่งเรียนรู้	 ที่ปลอดภัย	
เหมำะสมกับวัย	แต่ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนเด็ก	มีสื่อฯ	ที่หลำกหลำย	แต่ไม่เหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็ก	
ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง	มีกำรประชุม	อบรมและมีกิจกรรม	PLC	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครูมีกำรพัฒนำ
ตนเอง	เฉลี่ย	10-19	ชั่วโมง	ครูเข้ำร่วมกิจกรรม	PLC	เฉลี่ย	25-49	ชั่วโมง	ครูยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุม
หรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 ร้อยละ	 50-79	 และสถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน 
และองค์กร	ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับปฐมวัย	ในมำตรฐำนที่	2	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และมำตรฐำนที่	3 
กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส�ำคัญพบว่ำ	 สถำนศึกษำจัดระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม	 มีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	 4	 ด้ำน	 สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	 มีแผนกำรจัดประสบกำรณ ์
ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียน	 ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน 
อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ	และจัดประสบกำรณ์กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ	ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
เป็นไปตำมสภำพจริง	โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย	เช่นกำรสังเกต	กำรสัมภำษณ์	
ประเมินแฟ้มสะสมผลงำนของเด็ก	 จัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้	 ในรูปแบบเรียนปนเล่น	 เด็กได้
ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงมีควำมสุข	 เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อม	 และจัดห้องเรียนที่สะอำด	

ปลอดภัย	ใช้สื่อเทคโนโลยีในที่เหมำะสมกับวัย 
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    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) เม่ือพิจำรณำผลกำรประเมินตนเอง	

ของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 มำตรฐำนที่	 1	 คุณภำพเด็ก	 พบว่ำ	 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 แข็งแรง	 

มีสุขนิสัยที่ดี	 และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุม 

และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้	 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม	

และเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได้	 มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	 แสวงหำควำมรู้ได้	 โดยมี 

ผลกำรประเมินคุณภำพเด็กบรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำกลุ่ม NYY 

	 	 	 	 1.	จัดสรรอัตรำก�ำลังครู	บุคลำกร	ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ	 

กับหน่วยงำนต้นสังกัด	และระดมงบประมำณ	ทรัพยำกร	และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำเพิ่มเติม	ให้เพียงพอ

และเหมำะสม	

	 	 	 	 2.	ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท�ำวิจัย

ในชั้นเรียน	 กำรสร้ำง/พัฒนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ให้เป็นแบบอย่ำง 

แนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)

	 	 	 	 3.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือ	แนะน�ำ	และ	นิเทศ	

ก�ำกับ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	

	 	 	 	 4.	สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของ

โรงเรียน	 ให้มีควำมเข้มแข็ง	 มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำและกำรขับเคลื่อนคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ	ส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ปกครองตระหนักเห็นควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีพัฒนำกำรไปตำมวัย	 เน้นกำรมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่ำย 

	 	 	 	 5.	 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำร	 หรือด้ำนกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน	หรือด้ำนคุณภำพผู้เรียน	

   3) สถำนศึกษำกลุ่ม YNY จ�ำนวนสถำนศึกษำ	 282	 แห่ง	 (ร้อยละ	 1.82)	 

เป็นกลุ่มสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 มีบุคลำกรด้ำนวิชำกำรบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ

ตนเองและเพียงพอ	 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู ้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงเพียงพอ	 

แต่ขำดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ 

ที่มีประสิทธิภำพ	อย่ำงไรก็ตำมเด็กยังมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 	 สถำนศึกษำมีผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนครบทุกแห่ง	 มีครูครบ 

ทุกห้องเรียนและทุกระดับชั้นมีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม	
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จัดสื่อประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุม	 ทั้ง	 4	 ด้ำน

และเหมำะสมตำมวัยของเด็ก	 ครูทุกคนมีกำรประชุม/อบรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้และน�ำผลไปใช ้

ในกำรพัฒนำ	 ปรับปรุงงำน	 รวมท้ังจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ	 และพัฒนำตนเอง	 

เฉลี่ย	20	ชั่วโมงขึ้นไป	ครูเข้ำร่วมกิจกรรม	PLC	เฉลี่ย	50	ชั่วโมงขึ้นไป	และครูมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกคน	 ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุม

หรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 ร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน 

ต้นสังกัดและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ	

    ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

    1.	กระบวนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 

ไม่มีประสิทธิภำพ	 เช่น	 ไม่มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของ	 เด็กปฐมวัยเชิงคุณภำพ	 ไม่ระบุวิธีพัฒนำ

คุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	 ขำดโครงกำรและ

กิจกรรมรองรับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำอย่ำงหลำกหลำย	

	 	 	 	 2.	 สถำนศึกษำยังขำดกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมหรือสนับสนุนอย่ำงครบถ้วน

เพียงพอในแต่ละด้ำน	 ได้แก่	 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยยังไม่ครอบคลุม	 พัฒนำกำร 

ทั้ง	4	ด้ำนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	

    3.	กำรจัดบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน

กำรจัดประสบกำรณ์	 กำรสนับสนุนคอมพิวเตอร์	 และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตยังไม่เพียงพอต่อ 

ควำมต้องกำร	

    4.	ครูไม่มีข้อมูลกำรวิเครำะห์เด็กรำยบุคคลเพ่ือจัดประสบกำรณ์ท่ีเหมำะ

กับพัฒนำกำรเด็ก	แผนกำรจัดประสบกำรณ์ไม่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำน	และ	ไม่สอดคล้อง

กับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมกิจกรรมหลัก	 6	 กิจกรรม	 ไม่มีกำรบันทึกผลกำรจัด

ประสบกำรณ์	

    5.	กำรจัดประสบกำรณ์และกิจกรรม	เสริมสร้ำงพัฒนำกำร	ยังขำดควำมต่อเนื่อง	

ผู้ปกครอง	ยังขำดควำมควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรเลี้ยงดูเด็กอย่ำงถูกต้อง	

    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

    เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	แข็งแรง	มีสุขนิสัยที่ดี	และดูแลควำมปลอดภัย

ของตนเองได้	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้มีพัฒนำกำร 

ด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม	 และมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได	้ 

มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน	 แสวงหำควำมรู้ได้	 และผลกำรประเมินเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก�ำหนด
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    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลุ่ม YNY 

	 	 	 	 1.		ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำร	 กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ 

กำรจัดกำรศึกษำ	 กำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรควบคุม	 และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำม

แผนงำน	โครงกำร	และกิจกรรมต่ำง	ๆ	โดยควำมร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 	 2.	ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำเด็กที่เน้นกำรปฏิบัติจริง 

มีประสบกำรณ์ตรง	มีผลงำนหรือชิ้นงำน	

	 	 	 	 3.	สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมพัฒนำครูด้ำนกำรน�ำหลักสูตร	 สถำนศึกษำ

ปฐมวัยลงสู ่กำรปฏิบัติกำรวิเครำะห์เด็ก	 กำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับ 

กำรพัฒนำเด็กทั้ง	4	ด้ำน	และกำรบันทึกหลังจัดกิจกรรม	

    4.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือ	แนะน�ำ	และ	นิเทศ	

ก�ำกับ	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	

   4) สถำนศึกษำกลุ่ม NYN จ�ำนวน 107 โรงเรียน (ร้อยละ 0.69) เป็นกลุ่ม

สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 บุคลำกรมีไม่เพียงพอท�ำให้มีกำรสอนแบบควบชั้นตั้งแต่	

2	ห้องขึ้นไป	มีผู้บริหำรไม่ครบทุกแห่ง	ขำดสื่อและแหล่งเรียนรู้	และได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง

และหน่วยงำนภำยนอกไม่เพียงพอ	 แต่มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ	 และ

กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ	แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภำพเด็ก	ท�ำให้มีผลกำรประเมิน

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด 

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 	 สถำนศึกษำมีผู้บริหำรไม่ครบทุกแห่ง	 ครูไม่ครบชั้น	 จัดห้องเรียนไม่ครบ	

ตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 เป็นกำรจัดสอนแบบควบชั้นครูคนเดียว	 เนื่องจำกครูไม่ครบชั้น	 และคร ู

มีกำรพัฒนำตนเองโดยเฉลี่ยไม่เกิน	20	ชั่วโมง	จัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภำยใน	และภำยนอก	

ห้องเรียนที่ไม่เหมำะสม	 และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ	 

มีสนำมเด็กเล่น	และ	แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยแต่ไม่เพียงพอกับเด็ก	

    ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 	 1.	สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ	 และมีประสิทธิภำพโดยใช้

วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ	 PDCA	 ในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 มีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน	

ประเมิน	 ตรวจสอบผลงำนและน�ำข้อมูลมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน	 กำรจัดสื่อประกอบกำรจัด

ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุมทั้ง	 4	 ด้ำน	 และ

เหมำะสมตำมวัย	 และสถำนศึกษำจัดท�ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	

และมีกำรประเมินและปรับหลักสูตร	และด้ำนกำรประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ	



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 67

	 	 	 	 2.	ครูมีกำรด�ำเนินกำรที่เป็นขั้นตอน	ดังนี้	กำรวิเครำะห์หลักสูตร	กำรก�ำหนด

หน่วยกำรเรียนรู้เพื่อน�ำลงสู่กำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์	กำรวิเครำะห์เด็ก	เพื่อจัดประสบกำรณ์

ที่เหมำะกับพัฒนำกำรของเด็ก	 กำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับมำตรฐำน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมกิจกรรมหลัก	6	กิจกรรม	และกำรบันทึกผลหลังจัดประสบกำรณ์	

    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 	 1.	 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	แข็งแรง	มีสุขนิสัยที่ดี	และดูแลควำมปลอดภัย

ของตนเองได้	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้มีพัฒนำกำร 

ด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม	 และมีพัฒนำกำร	 ด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได้	

มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	 แสวงหำควำมรู้ได้	 แต่ผลกำรประเมินยังไม่บรรลุเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก�ำหนด	

	 	 	 	 2.	ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 กำรเล่ำ

นิทำนประกอบสื่อ	 ร ่วมกิจกรรมกับพี่ในวันส�ำคัญทำงศำสนำ	 ฝึกกำรท�ำงำนเป็นกลุ ่มจำก 

กำรทดลองโครงงำนวิทยำศำสตร์	 โครงกำรหนูน้อยสุภำพดี	 กำรท�ำกิจกรรมเป็นกลุ่มและกำรจัด

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ทั้งระดับปฐมวัย	เช่น	กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ	กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	กิจกรรมวันแม่	

กิจกรรมวันไหว้ครู	และกำรศึกษำนอกสถำนที่	

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำกลุ่ม NYN 

	 	 	 	 1.	ระดมงบประมำณ	ทรัพยำกร	บุคลำกร	และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำเพิ่มเติม	 

ให้เพียงพอและเหมำะสม	จำกหน่วยงำนต้นสังกัด	และองค์กรภำยนอก	

	 	 	 	 2.	ส่งเสริมพัฒนำครูด้ำนกำรน�ำหลักสูตรปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติกำรวิเครำะห์เด็ก	 

กำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำเด็กทั้ง	 4	 ด้ำน	 และกำรบันทึกหลัง 

กำรจัดกิจกรรม	

	 	 	 	 3.	ส่งเสริม	และสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

ให้ผู ้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจัดให้มีกำรตรวจสอบ 

และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 เน้นกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนระหว่ำงเรียน	 (Formative	

Assessment)

	 	 	 	 4.	จัดกิจกรรมกำรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักควำมเป็นไทย	 มีเจตคติและค่ำนิยม

ที่ดีต่อประเพณี	และวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย	

	 	 	 	 5.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือ	แนะน�ำ	และ	นิเทศ	

ก�ำกับ	ติดตำมผลกำร	ด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน68

   5) สถำนศึกษำกลุ่ม YYN จ�ำนวน 134 โรงเรียน (ร้อยละ 0.86) เป็นกลุ่ม

สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	บุคลำกรได้รับกำร	 พัฒนำตนเองและมีเพียงพอและได้รับ

กำรสนับสนุนจำก	 ผู้ปกครองหน่วยงำนภำยนอกเพียงพอ	 มีกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรและ

กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญที่	 มีประสิทธิภำพ	แต่	 คุณภำพของผู้เรียนไม่บรรลุ

เป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 	 สถำนศึกษำมีกำรจัดชั้นเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 มีสนำมเด็กเล่น	 

มีมุมประสบกำรณ์	 และแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย	 เหมำะสมและเพียงพอ	 สถำนศึกษำมีผู้บริหำรครบ 

ทุกแห่ง	มีครูผู้สอนครบทุกชั้นและมีบุคลำกรสนับสนุน	ครูมีกำรพัฒนำตนเองตั้งแต่	20	ชั่วโมงขึ้นไป

ต่อปีกำรศึกษำ	จัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภำยใน	และภำยนอก	ห้องเรียนเหมำะสม	ครูและ 

ผู้บริหำรมีควำมรู้และตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 และกำรสนับสนุน

จำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ	

    ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 	 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพโดยใช้วงจร

กำรบริหำรงำนคุณภำพ	 PDCA	 ในกำรด�ำเนินกิจกรรมตำ่งๆ	 มีกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน	 ประเมิน	

ตรวจสอบผลงำนและน�ำข้อมูลมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน	จัดท�ำหลักสูตรปฐมวัยสอดคล้องกับบริบท

ของท้องถ่ิน	 และมีกำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	 ครูมีกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทั้ง	4	ด้ำน	และเหมำะสมตำมวัย	และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรลงมือ

ปฏิบัติจริง	ครูมีกำรด�ำเนินกำรที่เป็นขั้นตอน	ดังนี้	กำรวิเครำะห์หลักสูตร	กำรก�ำหนดหน่วยกำรเรียน

รู้เพื่อน�ำลงสู่กำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์	 กำรวิเครำะห์เด็ก	 เพ่ือจัดประสบกำรณ์ท่ีเหมำะกับ

พัฒนำกำรของเด็ก	 กำรจัดท�ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตำมกิจกรรมหลัก	6	กิจกรรม	และกำรบันทึกผลหลังจัดประสบกำรณ์	

    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 	 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำ	ต�่ำกว่ำ

เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	หรือขำดควำมพร้อมในกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ	

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำกลุ่ม YYN 

	 	 	 	 1.	ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย

ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงจัดให้มีกำรตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 เน้นกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนระหว่ำงเรียน	 (Formative	 

Assessment)

    2.	หน่วยงำนต้นสังกัดมีกำรนิเทศ	 ติดตำม	 ร่วมแก้ไขปัญหำ	 และส่งเสริม 



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 69

ให้ครูใช้กระบวนกำรวิจัยชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนด 

   6) สถำนศึกษำกลุ่ม YNN จ�ำนวน 52 โรงเรียน (ร้อยละ 0.34) เป็นกลุ่ม

สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองและมีเพียงพอและได้รับ

กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองหน่วยงำนภำยนอกเพียงพอ	 แต่กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรและ

กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญไม่มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้คุณภำพของผู้เรียน 

ไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input)

    สถำนศึกษำจัดห้องเรียนจัดห้องเรียนตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 มีครูครบชั้น	

มีผู้บริหำรหรือผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้บริหำรครบทุกแห่ง	มีแหล่งเรียนรู้ภำยใน	 เช่น	 สนำมเด็กเล่น	

สวนผัก	บ่อปลำ	ฟำร์มไก่	โรงเห็ด	เป็นต้น	และมีแหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียนที่หลำกหลำย	เช่น	วัด	 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 อ่ำงเก็บน�้ำ	 สวนผัก	 นำข้ำว	 สวนยำงพำรำ	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้ 

สถำนศึกษำยังได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง	หน่วยงำน	และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ

    ด้ำนกระบวนกำร (Process)

    กระบวนกำรบริหำรจัดกำร	 และกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ที่ยึดผู้เรียน

เป็นส�ำคัญไม่มีประสิทธิภำพ	 ครูขำดกำรวิเครำะห์หลักสูตร	 จัดกิจกรรมที่ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

ของเด็กและไม่เปิดโอกำสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม	 มีกิจกรรมที่เร่งรัดวิชำกำรมำกเกินไป	 

ขำดสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	และหลักสูตรปฐมวัยยังไม่มีควำมยืดหยุ่น	

    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

    เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 พัฒนำกำร 

ด้ำนสังคม	และพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลุ่ม YNN

	 	 	 	 1.	ระดมงบประมำณ/ทรัพยำกรและส่ิงสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม 

ให้เพียงพอ	และเหมำะสม	

	 	 	 	 2.	จัดสรรอัตรำก�ำลังครูกับหน่วยงำนต้นสังกัด	 เพื่อให้มีอัตรำก�ำลังตำมเกณฑ์

ควำมต้องกำรจ�ำเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหำครูไม่ครบชั้น	

    3.	ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำรกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน	 โครงกำร	และกิจกรรมต่ำง	ๆ	 โดยควำมร่วมมอื

ของผู้ปกครองและหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ	
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   7)  สถำนศึกษำกลุ่ม NNY จ�ำนวน 40 โรงเรียน (ร้อยละ 0.26) กลุ่มสถำนศึกษำ

ท่ีขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 ด้ำนบุคลำกรท่ีไม่มีเพียงพอท้ังผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 และครูผู้สอน	 

ครูมีกำรพัฒนำตนเองยังไม่เพียงพอ	 และขำดกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอก	

หรือได้รับกำรสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ	 มีกระบวนกำรบริหำร	 และกำรจัดกำร	 และกระบวนกำรจัด

ประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญท่ีไม่มีประสิทธิภำพ	 แต่เด็กยังมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยตำมท่ี 

สถำนศึกษำก�ำหนดหรือสูงกว่ำ

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

    สถำนศึกษำจัดห้องเรียนไม่ครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 เป็นกำรจัดสอน

แบบควบชั้นครูคนเดียว	 เนื่องจำกครูไม่ครบชั้น	 และครูมีกำรพัฒนำตนเองน้อยกว่ำ	 20	 ชั่วโมง	 

ต่อปีกำรศึกษำไม่มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่ำงครูในโรงเรียน	 และครู	 บุคลำกรไม่มีควำมรู	้ 

ควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 มีผู้บริหำรสถำนศึกษำมีไม่ครบทุกแห่ง	 ขำดควำมพร้อม

ด้ำนกำยภำพ	สนำมเด็กเล่น	สื่อส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง	4	ด้ำน	และไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียน	แหล่ง

เรียนรู้ภำยใน	และภำยนอกห้องเรียนไม่หลำกหลำย	และ	กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง	หน่วยงำน	และ

องค์กรที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	

    ด้ำนกระบวนกำร (Process)

	 	 	 	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 

ไม่มีระบบกำรท�ำงำนในกำรตรวจสอบตำมวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ	PDCA	บุคลำกรท�ำงำนอื่นที่

นอกเหนือจำกงำนสอน	 เน่ืองจำกครูไม่เพียงพอ	 ไม่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยใหท้ันสมัย	 

และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น	 ขำดกำรจัดบริกำรส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู้

เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์	 ครูยังขำดควำมสำมำรถในกำรปรับบริบทและจัดหำสื่อในกำรสอน

แบบคละชั้นเรียน	

    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

    เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์	 

ในระดับดี	 ทุกตัวบ่งชี้และสภำพที่พึงประสงค์ตำมหลักหลักสูตร	 และมีผลกำรประเมินบรรลุตำม 

เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลุ่ม NNY 

	 	 	 	 1.	ระดมงบประมำณ/ทรัพยำกรและส่ิงสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม 

ให้เพียงพอ	และเหมำะสม	

	 	 	 	 2.	จัดสรรอัตรำก�ำลังครูกับหน่วยงำนต้นสังกัด	 เพื่อให้มีอัตรำก�ำลังตำม

เกณฑ์ควำมต้องกำรจ�ำเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหำครูไม่ครบชั้น	
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	 	 	 	 3.	ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำรกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน	โครงกำร	และกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 	 4.	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือ	แนะน�ำ	และ	นิเทศ	

ก�ำกับ	ติดตำมผลกำร	ด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ	

   8) กลุ่ม NNN จ�ำนวนสถำนศึกษำ	107	แห่ง	(ร้อยละ	0.69)	เป็นกลุ่มสถำนศึกษำ

ที่ไม่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	บุคลำกรมีไม่เพียงพอ	มีกำรจัดชั้นเรียนแบบควบรวมตั้งแต่	2	ชั้นขึ้นไป	

บุคลำกรไม่ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเพียงพอ	ขำดสื่อและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย	 และกำรส่งเสรมิ

พัฒนำกำรของเด็ก	ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอกไม่เพียงพอ	กระบวนกำร

บริหำรและกำรจัดกำร	 รวมถึงกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส�ำคัญไม่มีประสิทธิภำพ	 

ส่งผลให้เด็กยังไม่มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

    ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input)

	 	 	 	 สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดห้องเรียนต่อระดับชั้นอยู่ในระดับน้อย

ถึงปำนกลำง	โดยมีกำรจัดห้องเรียนแบบควบชั้นเรียนหรือแบบคละชั้นตั้งแต่	2	ชั้นขึ้นไป	และมีสื่อกำรเรียนรู้

ที่หลำกหลำย	 แต่ไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักเรียน	 และไม่ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก	 ครูมีกำรพัฒนำ

ตนเองน้อยว่ำ	 20	 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ	 และไม่มีควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

สถำนศึกษำมีควำมพร้อมจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กร

ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ในระดับน้อย	และไม่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ

    ด้ำนกระบวนกำร (Process)

	 	 	 	 สถำนศึกษำมีหลักสูตรที่คลอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	 4	 ด้ำน	 สอดคล้องกับ

บริบทท้องถิ่น	 แต่ไม่มีโครงกำรหรือกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนำกำรของเด็ก	 หรือมีโครงกำร/กิจกรรม

แต่ไม่คลอบคลุม	 ไม่มีแผนในกำรพัฒนำครู	 และขำดกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบ	 ประเมินผล 

กำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ	 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ที่ไม่หลำกหลำย	 ขำดกำรน�ำสื่อและ

เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม	และเปิดโอกำสให้เด็กลงมือปฏิบัติน้อย	ไม่มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ

กับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

    ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

   	 สถำนศึกษำมีคุณภำพของเด็กในระดับปำนกลำง	เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 

ด้ำนอำรมณ์	จิตใจ	สังคมและสติปัญญำ	ในระดับปำนกลำง	และไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ

ก�ำหนด



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน72

    โอกำสในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลุ่ม NNN

	 	 	 	 1.	ระดมงบประมำณ/ทรัพยำกรและส่ิงสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ิมเติม 

ให้เพียงพอ	และเหมำะสม	

	 	 	 	 2.	ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำรกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ	ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน	โครงกำร	และกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 	 3.	จัดสรรอัตรำก�ำลังครูกับหน่วยงำนต้นสังกัด	 เพื่อให้มีอัตรำก�ำลังตำมเกณฑ์

ควำมต้องกำรจ�ำเป็น	เพื่อแก้ไขปัญหำครูไม่ครบชั้น	

	 	 	 	 4.	พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน	 แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 และ

พัฒนำแบบนิเทศชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ	 ระดับปฐมวัย	 รวมถึงจัดหำครูที่มีประสบกำรณ์กำรจัด 

กำรเรียนรู้โดยตรงเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ได้มำกที่สุด	

 2.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำน

ศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

	 	 ผลกำรสังเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ		 พบว่ำมีสถำนศึกษำทั้งหมด	 จ�ำนวน	

17,785		แห่ง	จัดกลุ่มตำมประสิทธิภำพของสถำนศึกษำได้	8	กลุ่ม	ดังนี้	 

	 	 กลุ่ม	 YYY	 จ�ำนวน	 9,782	 แห่ง	 (ร้อยละ	 55.00)	 กลุ่ม	 NYY	 จ�ำนวน	 7,063	 แห่ง	 

(ร้อยละ	39.70)	กลุ่ม	YNY	จ�ำนวน	348	แห่ง	(ร้อยละ	1.96)	กลุ่ม	NYN	จ�ำนวน	170	แห่ง	(ร้อยละ	0.96) 

กลุ่ม	YYN	จ�ำนวน	204	แห่ง	(ร้อยละ	1.15)	กลุ่ม	YNN	จ�ำนวน	60	แห่ง	(ร้อยละ	0.34)	กลุ่ม	NNY	

จ�ำนวน	51	แห่ง	(ร้อยละ	0.29)	และกลุ่ม	NNN	จ�ำนวน	107	แห่ง	(ร้อยละ	0.60)	รำยละเอียดโดยสรุป

ดังตำรำงที่	44
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ตำรำงที่ 44 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	 

		 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลกำรวิเครำะห์
จ�ำนวนสถำนศึกษำ

จ�ำนวน (แห่ง) ร้อยละ

YYY 9,782 55.00

NYY 7,063 39.70

YNY 348 1.96

NYN 170 0.96

YYN 204 1.15

YNN 60 0.34

NNY 51 0.29

NNN 107 0.60

รวม 17,785 100.00

 

  1) สถำนศึกษำกลุ่ม YYY จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำ

คุณภำพของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พบว่ำ	มีสถำนศึกษำกลุ่ม	YYY	จ�ำนวน	9,782	แห่ง	

(ร้อยละ	 55.00)	 ซึ่งเป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	คือมีห้องเรียนครบตำมระดับชั้น	 

มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องเรียนพิเศษและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่พร้อมใช้งำน	 มีสื่อเทคโนโลยีประกอบ

กำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย	 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 ของสถำนศึกษำ	 กำรศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์	 เป็นต้น 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้	 ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน	 และมีจ�ำนวนเพียงพอ	

สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนภำยนอก

อย่ำงเพียงพอ	 มีควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ดังนี้	

   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ ่ม	 YYY	 คือ	 สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	 

ซึ่งพิจำรณำจำกกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 คือ	 มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 

มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องพิเศษ	 จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้	 เช่น	 ลำนดนตรี	 ลำนธรรมะ	

ลำนกีฬำ	 สวนวรรณคดี	 สวนพฤกษศำสตร์	 เวทีเสริมภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ	 สวนเกษตร
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ปลอดสำรพิษ	 เรือนเพำะเห็ด	 หรือขุดบ่อเลี้ยงปลำ	 เป็นต้น	 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู ้ 

อย่ำงหลำกหลำย	และครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 สถำนศึกษำจัดมำตรกำร	 ควำมปลอดภัยควบคุม

กำรแพร่เชื้อโรคระบำดต่ำง	ๆ	อย่ำงรัดกุม	

	 	 	 มีควำมพร้อมบุคลำกร	 คือ	 มีผู ้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้รักษำกำรในต�ำแหน่ง 

ครบทุกแห่งมีครูครบทุกระดับช้ันและทุกรำยวิชำ	 ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	 ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำ

ตนเองโดยเฉลี่ย	20	ชั่วโมงขึ้นไป	ได้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(PLC)	เข้ำร่วม

ประชุม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 

มีบุคลำกรอื่นสนับสนุนงำนวิชำกำรและงำนธุรกำร	

	 	 	 มีควำมพร้อมด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

จำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 มีผู้ปกครองร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 เข้ำร่วม

ประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำ

อย่ำงน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนกำรศึกษำ	 สื่อกำรเรียนรู้	 อุปกรณ์ส่งเสริม 

กำรเล่นกีฬำ	 ดนตรี-นำฏศิลป์	 หรืออุปกรณ์ฝึกงำน	 คหกรรมจำกบริษัท	 ห้ำงร้ำน	 หน่วยงำนเอกชน

และชุมชนอย่ำงเพียงพอ	ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสูงขึ้น	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 YYY	 เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน	 มำตรฐำนที่	 2	 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และมำตรฐำนที่	 3	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป	กล่ำวคือ	ในกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	

ควำมต้องกำรของชุมชน	 ท้องถิ่น	 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำล	 และของส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ	มีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	ในทุกกลุม่

เป้ำหมำย	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตรงตำม 

ควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำกำรศึกษำ	 และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน	 แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีครอบคลุมคุณภำพตำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 มีกระบวนกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป	ี 

และน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง	 มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ	 ก�ำหนด

แนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนที่เหมำะสมกับบริบทของ

สถำนศึกษำที่ชัดเจน	 ใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	 

รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 
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มีครูร้อยละ	80	ขึ้นไปจัดกำรเรียนรู้แบบ	Active	Learning	ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน�ำไปจัด

กิจกรรมได้จริง	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	 เช่น	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน	

กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ	 เป็นต้น	 มีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้เรียน 

จัดท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น	 และจัดท�ำชุมชน 

แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ	 

และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	 ครูผู้สอนที่จัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	 ชุดฝึกทักษะกำรพูดสนทนำภำษำอังกฤษ

เบื้องต้นด้วยบทเรียนออนไลน์	 กำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน	 (Creativity-based	 Learning)	 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนสังคมศึกษำแนวพุทธในศตวรรษท่ี	 21	 กำรใช้ส่ือวีดิทัศน์เพ่ือเพ่ิม 

ผลสัมฤทธ์ิรำยวิชำภำษำไทย	 ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกอย่ำงเป็นระบบ	 จัดท�ำ

เอกสำรในช้ันเรียนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน	 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล	 เพื่อน�ำไปใช้

ออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของผู้เรียน	 รวมทั้งไม่มีระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเข้มแข็ง	 มีกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองหลำกหลำยช่องทำง	มีกำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียนครบ	 100%	 ครูผู้สอนมำกกว่ำร้อยละ	 50	 ที่มีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

อย่ำงเป็นระบบ	 ใช้เครื่องมือ	 และวิธีกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรจัด 

กำรเรียนรู้	ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	และน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน	

   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 YYY	 เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน	 มำตรฐำนที่	 1	

คุณภำพผู ้เรียน	 อยู ่ในระดับดีขึ้นไป	 กล่ำวคือ	 ผู ้เรียนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงรอบด้ำน 

ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง	(Active	Learning)	

มีกระบวนกำรคิด	เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำโครงงำน	(Project	based	Learning)	มีกำรเรียนรู้อย่ำง

หลำกหลำยรูปแบบในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 เช่น	 กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ	 แบบร่วมมือ	 แบบ

แลกเปลี่ยนควำมคิด	(Think	Pair	Share)	แบบใช้เกม	(Games)	แบบวิเครำะห์วีดีโอ	และแบบแผนผัง

ควำมคิด	 (Concept	 mapping)	 ผู้เรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรม	 ท่ีสถำนศึกษำจัดข้ึน 

เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย	 เช่น	 โครงกำรส่งเสริม	 รักกำรอ่ำนโครงกำรส่งเสริม 

ทักษะภำษำ	 (ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ)	 โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร	 กำรแข่งขัน

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 กิจกรรมกำรเขียนเรียงควำม	 กิจกรรมกำรอ่ำน	 กิจกรรมฝึกสมอง 

ประลองปัญญำ	กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว	กิจกรรมวันคริสต์มำส	กิจกรรมส่งเสริมกำรฝึกสมำธิ	

กิจกรรมส่งเสริมงำนศิลปะ	 กิจกรรมส่งเสริมกำรท�ำอำหำรและขนมไทย	 กิจกรรมนักขำยออนไลน์
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คุณธรรม	 เป็นต้น	 จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	 พบว่ำ	 ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบกำรอ่ำน	 

กำรเขียน	 ผลกำรประเมินด้ำนกำรสื่อสำร	 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และ 

ด้ำนกำรคิดค�ำนวณ	 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ	 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณภำพ

ระดับดีขึ้นไป	 และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สูงกว่ำเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	 พบว่ำ	 ผู ้เรียน 

มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย	

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย	 และมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยผ่ำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของกรมอนำมัย	และมีจิตสังคม	สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

  2)  สถำนศึกษำกลุ่ม NYY

	 	 	 จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของ 

สถำนศึกษำ	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พบว่ำ	มีสถำนศึกษำ	กลุ่ม	NYY	จ�ำนวน	7,063	แห่ง	ร้อยละ	39.70	

เป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	บุคลำกรมีเพียงพอ	 และได้รับกำรพัฒนำตนเอง

รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงเพียงพอ	มีกระบวนกำรบริหำร

และจัดกำร	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญที่มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้ 

ผู้เรียนมีคุณภำพสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ดังนี้	

   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของทรัพยำกร	 และสิ่งสนับสนุน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งด้ำนกำยภำพ	ด้ำนบุคลำกร	และด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 

พบว่ำ	ด้ำนกำยภำพ	มีควำมพร้อมระดับปำนกลำง	 โดยมีกำรจัดห้องเรียนครบ	ตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 

มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องเรียนพิเศษ	 แต่ยังไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน	 กำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอื้อ 

ต่อกำรเรียนรู้มีส่ือเทคโนโลยี	 มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

และแหล่งเรียนรู ้ไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมใช้งำน	 สถำนศึกษำส่วนใหญ่มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริม 

กำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย	 แต่ไม่ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 ด้ำนบุคลำกรมีควำมพร้อมระดับ 

ปำนกลำง	 เช่น	 บำงสถำนศึกษำไม่มีผู้อ�ำนวยกำรแต่ผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ	 

มีจ�ำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรำยวิชำ	 หรือมีครูไม่ครบทุกระดับช้ันแต่ครบทุกรำยวิชำ	

จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยกำรพัฒนำตนเองของครูระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ทั้งหมดในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

เฉลี่ยระหว่ำง	10	-	19	ชั่วโมง	จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยกำรเข้ำร่วมกิจกรรม	PLC	ของครูระดับกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนทั้งหมดในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่ำง	25	-	50	ชั่วโมง	มีบุคลำกรสนับสนุน

งำนวิชำกำร	หรือธุรกำร	มีกำรประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	
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มีกำรประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่องกำรประกันคุณภำพฯ	 กับครูทุกคน	 แต่ไม่เป็นระบบ	 

ไม่น�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน	 และด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก	 กำรมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครอง	 ผู้ปกครองร้อยละ	 50	 ขึ้นไปเข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 กำรมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน	 โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 เข้ำร่วมประชุมกับ 

สถำนศึกษำเฉลี่ยปีละ	 2	 ครั้งขึ้นไป	 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับ 

กำรสนับสนุนเพียงพอ	 แต่ไม่ส่งผลต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ	 หรือได้รับกำรสนับสนุนไม่เพียงพอ	 

แต่ส่งผลต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

  	 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ในมำตรฐำนที่	2	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และมำตรฐำนที่	3	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	พบว่ำ	ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	วิสัยทัศน์	

และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน	สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรของชุมชน	ท้องถิ่น	

วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำลและของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 

มีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ	พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล	

จัดหำและพัฒนำสื่อ	และจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	ส่งเสริมและพัฒนำครู	นักเรียน

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 มีหลักสูตร 

สถำนศึกษำสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น	บริหำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมคุณธรรม	ประชำธิปไตย	 ตำมจุดเน้นของโรงเรียนให้กับนักเรียน

ทุกระดับชั้น	เน้นให้นักเรียนมีวินัย	ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และมีจิตสำธำรณะ	มีระบบกำรแนะแนวและ

กำรดูแลสุขภำวะจิต	 มีกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข	 

ครู	บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน	ปรับปรุง	และพัฒนำ	ร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลกำรจัดกำรศึกษำ	ใช้วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ	PDCA	ในกำรบริหำรจัดกำร	มีกำรติดตำมตรวจสอบ

ประเมินผล	 มีกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 ปีกำรศึกษำละ	 2	 ครั้ง	 มีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	โดยกำรเยี่ยมบ้ำน	แนะแนวกำรศึกษำต่อ	มีระบบนิเทศภำยในทุกระดับชั้น	โดยบุคลำกรและ

ผู้เกี่ยวข้องภำคเรียนละ	 1	 คร้ัง	 มีโครงกำรส่งเสริมพัฒนำครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพของตนเอง	 ครูและบุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ตรงกับควำมต้องกำรของครูและ

สถำนศึกษำเพื่อน�ำควำมรู้	 และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน	 ด้ำนกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีครูร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม	โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ

ลงมือปฏิบัติจริง	 นอกจำกนั้นครูมีกำรใช้สื่อ	 เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ	

ปรับกระบวนทัศน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กำรปฏิบัติจริงและลงมือท�ำใช้กระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก	
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(Active	Learning)	และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน	(Brain-based	learning	:	BBL) 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำน	เป็นฐำน	(Project-based	Learning	:	PBL)	กำรจัดกิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ	 โรงเรียนคุณธรรม	 มีกำรบูรณำกำรภำระงำน	 ชิ้นงำน	 โดยทุกระดับชั้นจัดท�ำหน่วย

บูรณำกำรอำเซียน	เศรษฐกิจพอเพียง	ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้	ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ	หน่วยกำรเรียนรู้	

สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู	้ 

มีกำรวิเครำะห์นักเรียนรำยบุคคลโดยน�ำข้อมูลและผลจำกกำรวิเครำะห์ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ 

อย่ำงหลำกหลำยและวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล	ครูใช้สื่อ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	น�ำภูมิปัญญำท้องถิ่น

มำร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง	ศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชน

รอบ	ๆ	สถำนศึกษำ	จัดกิจกรรมสถำนศึกษำพอเพียง	ให้ควำมรู้เรื่องหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

และจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้โดยใช้	 4H	 เช่น	 กำรถักริบบิ้น	 กำรร้อยพวงมำลัย	 กำรผลิต

ของใช้กระทงใบตอง	 กำรท�ำอำหำร	 เป็นต้น	 ครูและนักเรียนร่วมกันจัดป้ำยนิเทศ	 และบรรยำกำศ 

ตำมสถำนที่ต่ำง	ๆ	ทั้งภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงของ

นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง	 ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง	 มีกำรประเมินที่หลำกหลำย	

เช่น	กำรสังเกต	สัมภำษณ์	ประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน	เป็นต้น	มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง	

น�ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้	 รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำแก่นักเรียน 

เป็นรำยบุคคลอย่ำงทั่วถึง	 และมีกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรใช้ส่ือประกอบกำรเรียน

กำรสอนมีครูร้อยละ	80	ขึ้นไป	จัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	มีนวัตกรรม

ในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	 ชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนท�ำนองเสนำะ	 โครงงำนนักวิทยำ

ศำสตร์น้อยฯ	เป็นต้น	ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนมีกำรเรียนรู้อย่ำงควำมสุขและ 

มีประสิทธิภำพ	

   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

ในมำตรฐำนที่	1	คุณภำพผู้เรียน	พบว่ำ	ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตำมภูมิปัญญำ	 มีรูปแบบกำรเรียนรู ้ที่ได้ฝ ึกปฏิบัติจริง	 มีทักษะกำรคิด	 

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	เช่น	กำรเรียนรู้

แบบร่วมมือ	แบบใช้เกม	(Games)	และแบบแผนผังควำมคิด	(Concept	mapping)	เป็นต้น	ผู้เรียน 

ได้เข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดขึ้นเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน	 เช่น	 โครงกำรส่งเสริม

คุณธรรม	 โครงกำรโรงเรียนประชำธิปไตย	 โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง	 กิจกรรมลดเวลำเรียน 

เพิ่มเวลำรู้โดยใช้	4H	เป็นต้น	ได้ฝึกทักษะชีวิตตำมควำมสนใจ	เช่น	กำรถักริบบิ้น	กำรร้อยพวงมำลัย	

กำรผลิตของใช้กระทงใบตอง	กำรท�ำอำหำร	เป็นต้น	กิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน	กิจกรรมกำรอ่ำนท�ำนองเสนำะ	
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กิจกรรมคณิตคิดดีดี	 กิจกรรมตำมวันส�ำคัญ	 เป็นต้น	 แต่จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและ 

ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	 พบว่ำ	 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลกำรทดสอบ 

กำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำรคิดค�ำนวณ	 อยู่ในระดับดีข้ึน	 บรรลุเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำ

ก�ำหนด	 ส่วนผู้เรียนร้อยละ	 60	 ข้ึนไปมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำรมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ	มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	มีผลกำรประเมินต�่ำกว่ำ

ค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ผู้เรียนมำกกว่ำร้อยละ	50	มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร

ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีผลกำรเรียนเฉลี่ยต้ังแต่	 2.50	 ขึ้นไป	 ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเฉลี่ยในสถำนศึกษำ	พบว่ำ	 ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยม 

ที่ดีร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทยโดยประเมินกำรเข้ำร่วมโครงกำรและ

กิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่สถำนศึกษำจัดข้ึน	 และมีกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ส่วนผลกำรประเมินสุขภำวะทำงร่ำงกำย

ผ่ำนตำมเกณฑ์	

  3) สถำนศึกษำกลุ่ม YNY 

   จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 พบว่ำ	 จำกส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจ�ำนวน	 154	 แห่ง	 มีจ�ำนวน 

สถำนศึกษำ	 17,785	 แห่ง	 มีสถำนศึกษำกลุ่ม	 YNY	 จ�ำนวน	 348	 แห่ง	 (ร้อยละ	 1.96)	 ซึ่งเป็นกลุ่ม 

สถำนศึกษำที่มี	 ควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	คือ	มีห้องเรียนครบตำมระดับชั้น	มีห้องปฏิบัติกำร	ห้องเรียนพิเศษ

และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีพร้อมใช้งำน	 มีส่ือเทคโนโลยีประกอบกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย	

บุคลำกรมีจ�ำนวนเพียงพอและได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน

แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 ของสถำนศึกษำ	 กำรศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ด้ำนกำร

จัดกำรเรียนรู้	 ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน	 เป็นต้น	 สถำนศึกษำได้รับ 

กำรสนับสนุนจำกผู ้ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงเพียงพอ	

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 

ยังขำดประสิทธิภำพ	แต่ทั้งนี้คุณภำพของผู้เรียนสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ดังนี้	

   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ ่ม	 YNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	 

ซึ่งพิจำรณำจำกกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 คือ	 มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 

มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องพิเศษ	 จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้	 เช่น	 ลำนดนตรี	 ลำนธรรมะ	

ลำนกีฬำ	 สวนวรรณคดี	 สวนพฤกษศำสตร์	 เป็นต้น	 เวทีเสริมภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ	 
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สวนเกษตรปลอดสำรพิษ	 เรือนเพำะเห็ด	 หรือขุดบ่อเล้ียงปลำ	 มีส่ือเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

อย่ำงหลำกหลำย	 และครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 สถำนศึกษำจัดมำตรกำรควำมปลอดภัยควบคุม

กำรแพร่เชื้อโรคระบำดต่ำง	ๆ	อย่ำงรัดกุม มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร	คือ	มีผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือ

ผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งครบทุกแห่งมีครูครบทุกระดับชั้นและทุกรำยวิชำ	 ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ	 

ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยเฉลี่ย	 20	 ชั่วโมงข้ึนไป	 ได้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพ	(PLC)	เข้ำร่วมประชุม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	มีบุคลำกรอื่นสนับสนุนงำนวิชำกำรและงำนธุรกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำรสนับสนุน

จำกภำยนอก โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มีผู้ปกครองร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 และคณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนกำร

ศึกษำ	สื่อกำรเรียนรู้	อุปกรณ์ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ	ดนตรี-นำฏศิลป์	หรืออุปกรณ์ฝึกงำน	คหกรรมจำก

บริษัท	ห้ำงร้ำน	หน่วยงำนเอกชนและชุมชนอย่ำงเพียงพอ	ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสูงขึ้น	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 YNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกระบวนกำร	 

กล่ำวคือ	มีผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในมำตรฐำนที่	2	

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และมำตรฐำนท่ี	 3	 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 ทั้ง	 2	 มำตรฐำน	 ต�่ำกว่ำระดับดี	 หรือมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่งต�่ำกว่ำระดับด	ี 

โดยพบว่ำ	 มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	

ควำมต้องกำรของชุมชน	 ท้องถ่ิน	 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำล 

และของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 มีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ

ทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ	มีกำรจัดประชุมครูและบุคลำกรเพ่ือจัดท�ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ	 และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แต่ขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

เพียงแต่ผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำนั้น	 แผนพัฒนำกำรศึกษำ

และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปียังไม่ครอบคลุมคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

ขำดกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีและน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำ 

ให้ต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ	 และยังพบว่ำสถำนศึกษำบำงแห่งมีกำรด�ำเนินงำนนิเทศภำยในยังไม่เป็นระบบ  

ขำดแนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนที่เหมำะสมและชัดเจน	

ขำดกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	 รวมทั้งไม่ให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	มีครูร้อยละ	80	ขึ้นไปจัดกำรเรียนรู้แบบ	Active	Learning	ผ่ำนกระบวนกำรคิด

และปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

ที่สำมำรถน�ำไปจัดกิจกรรมได้จริง	และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	เช่น	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบโครงงำน	กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ	เป็นต้น	มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง

ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง	 โดยให ้

ผู้เรียนจัดท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น	 และจัดท�ำชุมชน

แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ	 และ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	 แต่มีครูน้อยกว่ำร้อยละ	 30	 ที่จัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน	มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	ชุดฝึกทักษะกำรพูดสนทนำ

ภำษำอังกฤษเบื้องต้นด้วยบทเรียนออนไลน์	 กำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน	 (Creativity-based	

Learning)	 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนสังคมศึกษำแนวพุทธในศตวรรษที่	 21	 กำรใช้สื่อวีดิทัศน์ 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์รำยวิชำภำษำไทย	และยังพบว่ำ	มีสถำนศึกษำบำงแห่ง	กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน

ของครูผู้สอนยังไม่เป็นระบบ	 ขำดกำรจัดท�ำเอกสำรในช้ันเรียนที่ถูกต้องและครบถ้วน	 ครูไม่ได้

วิเครำะห์ข้อมูลผู ้เรียนรำยบุคคล	 จึงไม่มีข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้ออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของผู้เรียน	 รวมทั้งไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเข้มแข็ง 

และเป็นระบบ	กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองยังไม่หลำกหลำย	มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนไม่ครบ	100	%	

เลือกเยี่ยมเฉพำะนักเรียนที่มีปัญหำ	แต่ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้	มีควำมสุขในกำรเรียนรู้ร่วมกัน	ครูผู้สอน

น้อยกว่ำร้อยละ	 50	 ท่ีมีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 ใช้เครื่องมือและ

วิธีกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	

และน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน	

   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 YNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนผลลัพธ์	 กล่ำวคือ	 

มีผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในมำตรฐำนที่	1	คุณภำพ

ผู้เรียน	 ในระดับดีขึ้นไป	 พบว่ำ	 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	 มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง	 (Active	 Learning)	 มีกระบวนกำรคิด	

เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำโครงงำน	(Project-based	learning)	มีกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบ 

ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 เช่น	 กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ	แบบร่วมมือ	 แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด	

(Think	Pair	Share)	แบบใช้เกม	(Games)	แบบวิเครำะห์วีดีโอ	และแบบแผนผังควำมคิด	(Concept	

mapping)	 ผู้เรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดขึ้นเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

อย่ำงหลำกหลำยเช่น	 โครงกำรส่งเสริม	 รักกำรอ่ำนโครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำ	 (ท้ังภำษำไทยและ

ภำษำต่ำงประเทศ)	 โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร	 กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
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กิจกรรมกำรเขียนเรียงควำม	 กิจกรรมกำรอ่ำน	 กิจกรรมฝึกสมองประลองปัญญำ	 กิจกรรมแข่งขัน

คณิตคิดเลขเร็ว	 กิจกรรมวันคริสต์มำส	 กิจกรรมส่งเสริมกำรฝึกสมำธิ	 กิจกรรมส่งเสริมงำนศิลปะ	

กิจกรรมส่งเสริมกำรท�ำอำหำรและขนมไทย	 กิจกรรมนักขำยออนไลน์คุณธรรม	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ 

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณภำพสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด

  4) สถำนศึกษำกลุ่ม NYN 

	 	 	 จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พบว่ำ	มีสถำนศึกษำกลุ่ม	NYN	จ�ำนวน	170	แห่ง	(ร้อยละ	0.96)	เป็นกลุ่ม

สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 บุคลำกร	 และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก	 

มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 

ที่มีประสิทธิภำพ	แต่คุณภำพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของทรัพยำกร	 และสิ่งสนับสนุน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้งด้ำนกำยภำพ	ด้ำนบุคลำกร	และด้ำนกำรสนับสนุน	จำกภำยนอก	พบว่ำ	 

ด้ำนกำยภำพมีควำมพร้อมระดับปำนกลำง	 มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นท่ีเปิดสอน	 

มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องพิเศษ	 มีกำรจัดห้องเรียนแบบคละชั้นมำกกว่ำ	 2	 ระดับชั้น จัดแหล่งเรียนรู้

ภำยในที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู ้ไม่เหมำะสม	 และมีสื่อเทคโนโลยี	 ประกอบกำรเรียนกำรสอนน้อย	 

ด้ำนบุคลำกรมีควำมพร้อมระดับปำนกลำง	โดยมีผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนครบทุกโรงเรียน	

มีครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรำยวิชำ	 ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเอง

โดยเฉลี่ยน้อยกว่ำ	20	ชั่วโมง	ได้เข้ำร่วมกิจกรรม	PLC	โดยเฉลี่ยน้อยกว่ำ	50	ชั่วโมง	และครูเข้ำร่วม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 แต่ไม่เป็นระบบ	 ไม่น�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน	 

บำงสถำนศึกษำมีบุคลำกรอ่ืนสนับสนุนงำนวิชำกำรหรืองำนธุรกำร	 ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก	

มีควำมพร้อมระดับมำก	สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน	โดยมีผู้ปกครอง	ร้อยละ	80	ขึ้นไป	เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	และคณะ

กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำปีละ	 4	 คร้ัง	 และได้รับกำรสนับสนุน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 สื่อกำรเรียนรู ้อุปกรณ์ด้ำนกำรเล่น	 กีฬำจำกหน่วยงำนเอกชนและองค์กร 

ในชุมชนอย่ำงเพียงพอ	ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ในมำตรฐำนที่	 2	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และ	มำตรฐำนที่	 3	กระบวนกำรจัดกำรเรียน
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กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	พบว่ำ	ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	

วิสัยทัศน์	 และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	 ควำมต้องกำรของชุมชน	

ท้องถิ่น	 วัตถุประสงค์	 ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำลและของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ	 มีกำรประชุมปฏิบัตรกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ	 พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียนและ

มำตรฐำนสำกล	 จัดหำและพัฒนำสื่อ	 รวมถึงจัดแหล่งกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน	 ส่งเสริม

และพัฒนำ	ครู	ผู้เรียน	และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	

ก�ำหนดหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถ่ิน	

บริหำรจัดกำรศึกษำ	อย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชน	จัดกิจกรรมคุณธรรม	ประชำธิปไตย	ตำมจุดเน้นของ

สถำนศึกษำให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น	เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย	ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	และมีจิตสำธำรณะ	มีระบบ

กำรแนะแนวและกำรดูแลสุขภำวะจิต	 มีกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคม 

อย่ำงมีควำมสุข	ครู	บุคลำกรและ	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน	ปรับปรุง	และพัฒนำ	

ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ	 ใช้วงจรกำรบริกำรงำนคุณภำพ	 PDCA	 ในกำรบริหำรจัดกำร	 

มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล	 มีกำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 ปีกำรศึกษำละ	 2	 ครั้ง	 

มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยกำรเยี่ยมบ้ำน	 แนะแนวกำรศึกษำต่อ	 มีระบบนิเทศภำยใน 

ทุกระดับชั้น	 โดยบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องภำคเรียนละ	 1	 คร้ัง	 มีโครงกำรส่งเสริมพัฒนำครูทุกกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเอง	ครู	และบุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ตรงกับ

ควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำเพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียน 

กำรสอน	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 มีครูร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 

จัดกำรเรียนกำรสอน	 โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและลงมือปฏิบัติจริง	 มีกำรบูรณำกำร

ภำระงำน	 ชิ้นงำน	 โดยทุกระดับชั้นจัดท�ำหน่วยบูรณำกำรอำเซียน	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ลดเวลำเรียน

เพิ่มเวลำรู้	 ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ	 หน่วยกำรเรียนรู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย	 ก�ำหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์	 ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้	 มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล	 โดยน�ำข้อมูลและ 

ผลจำกกำรวิเครำะห์	 ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำง	 หลำกหลำยและวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล	 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู ้เรียนทุกคน 

มีส่วนร่วม	 มุ่งเน้นทักษะกำรคิด	 ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้และน�ำเสนอได้ด้วยตนเอง	 เช่น	

จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน	แผนผังควำมคิด	 เป็นต้น	มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งกำรเรียนรู้

รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 น�ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง	 ศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบ	 ๆ	 สถำนศึกษำ	 จัดกิจกรรม	

สถำนศึกษำพอเพียงให้ควำมรู้เร่ืองหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 และจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน

เพิ่มเวลำรู้	 โดยใช้	 4H	 เช่น	 กำรร้อยพวงมำลัย	 กำรผลิตของใช้ด้วยกระทงใบตอง	 กำรท�ำอำหำร	

เป็นต้น	 ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดป้ำยนิเทศ	 และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง	 ๆ	 ทั้งภำยในห้องเรียน
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และนอกห้องเรียน	 มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงของผู ้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง	 ให้ข้อมูล 

ย้อนกลับไปยังผู้เรียนและผู้ปกครอง	 รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษำแก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงทั่วถึง 

และมีกำรประกันคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน	มีครูร้อยละ	80	

ขึ้นไป	 จัดท�ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 มีนวัตกรรมในกำรจัด 

กำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	ชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนท�ำนองเสนำะ	 โครงงำนนักวิทยำศำสตร์น้อย	

เป็นต้น	ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสุขและมีประสิทธิภำพ

   ด้ำนผลลัพธ์(Output/Outcome) 

	 	 	 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ในมำตรฐำนที่	1	คุณภำพของผู้เรียน	พบว่ำ	ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตำมภูมิปัญญำ	 มีรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีได้	 ฝึกปฏิบัติจริง	 มีทักษะ	 กำรคิด	 

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	เช่น	กำรเรียนรู้

แบบร่วมมือ	กำรเรียนรู้แบบใช้เกม	(Games)	และแบบแผนผังควำมคิด	(Concept	mapping)	ผู้เรียน

ได้เข้ำร่วมโครงกำร	และกิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดขึ้นเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน	เช่น	โครงกำรส่งเสริม

คุณธรรม	โครงกำรโรงเรียนประชำธิปไตย	โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง	เป็นต้น	แต่จำกกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผลกำรประเมิน	 ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน	พบว่ำ	 ผู้เรียน 

มีผลกำรทดสอบกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร	และกำรคิดค�ำนวณอยู่ในระดับดีขึ้นไป	บรรลุเป้ำหมำย

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ส่วนผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร	 มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 อภิปรำย 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ	 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 มีผลกำรประเมิน 

ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู ้มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตั้งแต่	 2.50	 ขึ้นไป	 ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 

ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเฉลี่ยในสถำนศึกษำ	 พบว่ำ	 ผู้เรียน 

มีผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี	 มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทยโดยประเมิน

เข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่สถำนศึกษำจัดขึ้น	 และมีกำรยอมรับที่จะอยู่ร ่วมกัน 

บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยอยู ่ในระดับดีขึ้นไป	 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 

ส่วนผลกำรประเมินสุขภำวะทำงร่ำงกำยผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย	 และมีจิตสังคม	 

ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

  5) สถำนศึกษำกลุ่ม YYN 

	 	 	 จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พบว่ำ	มีสถำนศึกษำกลุ่ม	YYN	จ�ำนวน	204	แห่ง	(ร้อยละ	1.15)	ซึ่งเป็น 
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กลุ่มสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 คือมีห้องเรียนครบตำมระดับชั้น	 มีห้องปฏิบัติกำร	 

ห้องเรียนพิเศษและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่พร้อมใช้งำน	 มีสื่อเทคโนโลยีประกอบกำรเรียนกำรสอน 

ที่หลำกหลำย	 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง	 เช่น	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนแห่ง 

กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 ของสถำนศึกษำ	 กำรศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัด 

กำรเรียนรู้	 ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน	และมีจ�ำนวนเพียงพอ	 สถำนศึกษำ 

ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงเพียงพอ	 

มีควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส�ำคัญ	แต่คุณภำพของผู้เรียนยังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ดังนี้ 

   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ ่ม	 YYN	 คือ	 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	 

ซึ่งพิจำรณำจำกกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 คือ	 มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 

มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องเรียนพิเศษ	 จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 เช่น	 ลำนดนตรี	 ลำนธรรมะ	

ลำนกีฬำ	 สวนวรรณคดี	 สวนพฤกษศำสตร์	 เวทีเสริมภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ	 สวนเกษตร

ปลอดสำรพิษ	เรือนเพำะเห็ด	หรือขุดบ่อเลี้ยงปลำ	เป็นต้น	มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย	

และครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 สถำนศึกษำจัดมำตรกำร	 ควำมปลอดภัยควบคุมกำรแพร่เชื้อโรค

ระบำดต่ำง	ๆ	อย่ำงรัดกุม	

	 	 	 มีควำมพร้อมบุคลำกร	 คือ	 มีผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งครบ

ทุกแห่งมีครูครบทุกระดับชั้นและทุกรำยวิชำ	 ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	 ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำ

ตนเองโดยเฉลี่ย	20	ชั่วโมงขึ้นไป	ได้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(PLC)	เข้ำร่วม

ประชุม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 

มีบุคลำกรอื่นสนับสนุนงำนวิชำกำรและงำนธุรกำร	

	 	 	 มีควำมพร้อมด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี

จำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 มีผู้ปกครองร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 เข้ำร่วม

ประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำ

อย่ำงน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนกำรศึกษำ	 สื่อกำรเรียนรู้	 อุปกรณ์ส่งเสริม 

กำรเล่นกีฬำ	 ดนตรี-นำฏศิลป์	 หรืออุปกรณ์ฝึกงำน	 คหกรรมจำกบริษัท	 ห้ำงร้ำน	 หน่วยงำนเอกชน

และชุมชนอย่ำงเพียงพอ	ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสูงขึ้น	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	YYN	 เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน	มำตรฐำนที่	 2	ด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และมำตรฐำนที่	 3	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญอยู่ในระดับดีข้ึนไป	 กล่ำวคือ	 ในกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ  
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มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน	 สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	

ควำมต้องกำรของชุมชน	ท้องถิ่น	แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	นโยบำยของรัฐบำล	และของส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำ	 มีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	 ในทุกกลุ่ม

เป้ำหมำย	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพตรงตำม 

ควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ	 ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผน

พัฒนำกำรศึกษำ	 และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน	 แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีครอบคลุมคุณภำพตำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 มีกระบวนกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป	ี 

และน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ	 ก�ำหนด

แนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู ้เรียนท่ีเหมำะสมกับบริบท 

ของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	 ใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	

รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 

มีครูร้อยละ	80	ขึ้นไปจัดกำรเรียนรู้แบบ	Active	Learning	ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน�ำไปจัด

กิจกรรมได้จริง	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	 เช่น	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน	

กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ	 เป็นต้น	 มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้เรียนจัดท�ำ 

โครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น	และจัดท�ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ	 และปรับปรุง 

กำรจัดกำรเรียนรู้	 ครูผู้สอนท่ีจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 มีนวัตกรรม 

ในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	 ชุดฝึกทักษะกำรพูดสนทนำภำษำอังกฤษเบื้องต้นด้วย 

บทเรียนออนไลน์	กำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน	(Creativity-based	Learning)	กำรพัฒนำรูปแบบ

กำรสอนสังคมศึกษำแนวพุทธในศตวรรษที่	 21	 กำรใช้ส่ือวีดิทัศน์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์รำยวิชำภำษำไทย 

ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกอย่ำงเป็นระบบ	 จัดท�ำเอกสำรในชั้นเรียนอย่ำงถูกต้อง

และครบถ้วน	 มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล	 เพ่ือน�ำไปใช้ออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของผู้เรียน	 รวมทั้งไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงเข้มแข็ง	 

มีกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองหลำกหลำยช่องทำง	 มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนครบ	 100%	ครูผู้สอน

มำกกว่ำร้อยละ	50	ที่มีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	ใช้เครื่องมือ	และ

วิธีกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	

และน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน	
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   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 YYN	 เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน	 มำตรฐำนที่	 1	
คุณภำพผู้เรียน	อยู่ในระดับต�่ำกว่ำระดับดี	กล่ำวคือ	ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ	
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	มีกระบวนกำรคิด	แต่ทั้งนี้ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรสื่อสำร	
และกำรคิดค�ำนวณ	ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	และผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด 

  6) สถำนศึกษำกลุ่ม YNN 
	 	 	 จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พบว่ำ	มีสถำนศึกษำกลุ่ม	YNN	จ�ำนวน	60	แห่ง	(ร้อยละ	0.34)	เป็นกลุ่ม
สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 บุคลำกร	 และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก	 
แต่กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 
ขำดประสิทธิภำพ	และคุณภำพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	
   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 
	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ ่ม	 YNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	 
ซึ่งพิจำรณำจำกกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 คือ	 มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน	 
มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องเรียนพิเศษ	 จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 เช่น	 ลำนดนตรี	 ลำนธรรมะ 
ลำนกีฬำ	 สวนวรรณคดี	 สวนพฤกษศำสตร์	 เวทีเสริมภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ	 สวนเกษตร
ปลอดสำรพิษ	 เรือนเพำะเห็ด	 หรือขุดบ่อเลี้ยงปลำ	 เป็นต้น	 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู ้ 
อย่ำงหลำกหลำย	และครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 สถำนศึกษำจัดมำตรกำร	 ควำมปลอดภัยควบคุม
กำรแพร่เชื้อโรคระบำดต่ำง	 ๆ	 อย่ำงรัดกุมมีควำมพร้อมบุคลำกร	 คือ	 มีผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือ 
ผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งครบทุกแห่งมีครูครบทุกระดับชั้นและทุกรำยวิชำ	 ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ	 
ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยเฉลี่ย	 20	 ชั่วโมงข้ึนไป	 ได้เข้ำร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 เข้ำร่วมประชุม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 เพื่อสร้ำงควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 มีบุคลำกรอื่นสนับสนุนงำนวิชำกำรและงำนธุรกำรมีควำมพร้อม 
ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 มีผู้ปกครองร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ	 4	 คร้ัง	 และได้รับ 
กำรสนับสนุนเงินทุนกำรศึกษำ	 สื่อกำรเรียนรู ้	 อุปกรณ์ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ	 ดนตรี-นำฏศิลป	์ 
หรืออุปกรณ์ฝึกงำน	 คหกรรมจำกบริษัท	 ห้ำงร้ำน	 หน่วยงำนเอกชนและชุมชนอย่ำงเพียงพอ	 ส่งผล 

ต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสูงขึ้น 
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   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 YNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกระบวนกำร	 

กล่ำวคือ	มีผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในมำตรฐำนที่	2	

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และมำตรฐำนท่ี	 3	 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 ทั้ง	 2	 มำตรฐำน	 ต�่ำกว่ำระดับดี	 หรือมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่งต�่ำกว่ำระดับด	ี 

โดยพบว่ำ	 มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	

ควำมต้องกำรของชุมชน	 ท้องถ่ิน	 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำลและ

ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 มีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร 

สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ

ทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ	มีกำรจัดประชุมครูและบุคลำกรเพ่ือจัดท�ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ	 และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แต่ขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

เพียงแต่ผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำนั้น	 แผนพัฒนำกำรศึกษำ

และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปียังไม่ครอบคลุมคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

ขำดกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีและน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำ 

ให้ต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ	 และยังพบว่ำสถำนศึกษำบำงแห่ง	 กำรนิเทศภำยในยังไม่เป็นระบบ	 

ขำดแนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนที่เหมำะสมและชัดเจน	

ขำดกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	 รวมทั้งไม่ให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	มีครูร้อยละ	80	ขึ้นไปจัดกำรเรียนรู้แบบ	Active	Learning	ผ่ำนกระบวนกำร

คิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู ้	 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	 มีแผนกำรจัด 

กำรเรียนรู้ที่สำมำรถน�ำไปจัดกิจกรรมได้จริง	 และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	 เช่น	 กำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน	กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ	เป็นต้น		มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถ่ินที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้

ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้เรียนจัดท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น	

และจัดท�ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	 (PLC)	 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพื่อพัฒนำ	 และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	 แต่มีครูน้อยกว่ำร้อยละ	 30	 ที่จัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน 

เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	 ชุดฝึก

ทักษะกำรพูดสนทนำภำษำอังกฤษเบื้องต้นด้วยบทเรียนออนไลน์	 กำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน	

(Creativity-based	 Learning)	 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนสังคมศึกษำแนวพุทธในศตวรรษที่	 21	

กำรใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์รำยวิชำภำษำไทย	 และยังพบว่ำ	 มีสถำนศึกษำบำงแห่ง	 

กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนของครูผู้สอนยังไม่เป็นระบบ	 ขำดกำรจัดท�ำเอกสำรในชั้นเรียนที่ถูกต้อง
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และครบถ้วน	ครูไม่ได้วิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล	จึงไม่มีข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้ออกแบบกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของผู้เรียน	 รวมทั้งไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำง

เข้มแข็งและเป็นระบบ	 กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองยังไม่หลำกหลำย	 มีกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน 

ไม่ครบ	100	%	เลือกเยี่ยมเฉพำะนักเรียนที่มีปัญหำ	แต่ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้	มีควำมสุขในกำรเรียนรู้

ร่วมกัน	ครูผู้สอนน้อยกว่ำ	ร้อยละ	50	ที่มีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	

ใช้เคร่ืองมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	 ให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน	และน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน	

   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	(SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ในมำตรฐำนที่	1	คุณภำพของผู้เรียน	พบว่ำ	ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

เช่ือมโยงกับชีวิตจริงตำมภูมิปัญญำ	 มีรูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีได้	 ฝึกปฏิบัติจริง	 มีทักษะ	 กำรคิด	 

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	เช่น	กำรเรียนรู้

แบบร่วมมือ	กำรเรียนรู้แบบใช้เกม	(Games)	และกำรเรียนรู้แบบแผนผังควำมคิด	(Concept	mapping)	

ผู้เรียนได้เข้ำร่วมโครงกำร	 และกิจกรรมท่ีสถำนศึกษำจัดขึ้นเพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน	 เช่น	

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม	โครงกำรโรงเรียนประชำธิปไตย	โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง	แต่จำกกำร

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผลกำรประเมิน	 ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	 พบว่ำ	 

ผู ้เรียนมีผลกำรทดสอบกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำรคิดค�ำนวณอยู ่ในระดับดีขึ้นไป	 

บรรลุเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ส่วนผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	

อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ	 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม	 มีผลกำรประเมิน

ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู ้มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตั้งแต่	 2.50	 ขึ้นไป	 ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 

ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเฉล่ีย	 ในสถำนศึกษำ	 พบว่ำ	 ผู้เรียน 

มีผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี	 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	 และควำมเป็นไทยโดยประเมิน

เข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่สถำนศึกษำจัดขึ้น	และมีกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง

และหลำกหลำยอยู่ในระดับดีขึ้นไป	 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	 ส่วนผลกำรประเมิน 

สุขภำวะทำงร่ำงกำยผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย	 และมีจิตสังคม	 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	
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  7)  สถำนศึกษำกลุ่ม NNY 

	 	 	 จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พบว่ำ	มีสถำนศึกษำกลุ่ม	NNY	จ�ำนวน	51	แห่ง	(ร้อยละ	0.29)	เป็นกลุ่ม

สถำนศึกษำขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	บุคลำกร	 และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก	 และ

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 

ขำดประสิทธิภำพ	แต่คุณภำพของผู้เรียนสูงกว่ำเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ ่ม	 NNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	 

ด้ำนบุคลำกร	 และด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก	 โดยด้ำนกำยภำพมีควำมพร้อมระดับปำนกลำง	 

มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน	 มีห้องปฏิบัติกำร	 ห้องเรียนพิเศษ	 มีกำรจัดห้องเรียน 

แบบคละช้ันมำกกว่ำ	 2	 ระดับชั้น จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ไม่เหมำะสม	 และมีสื่อ

เทคโนโลยี	 ประกอบกำรเรียนกำรสอนน้อย	 ด้ำนบุคลำกรมีควำมพร้อมระดับปำนกลำง	 โดยมี 

ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนครบทุกโรงเรียน	 มีครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรำยวิชำ	 

ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยเฉล่ียน้อยกว่ำ	 20	 ชั่วโมง	 ได้เข้ำร่วม

กิจกรรม	PLC	โดยเฉลี่ยน้อยกว่ำ	50	ชั่วโมง	และครูเข้ำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 แต่มีกำรด�ำเนินงำน

ที่ไม่เป็นระบบ	 และไม่มีกำรน�ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน	 บำงสถำนศึกษำมีบุคลำกรอื่น

สนับสนุนงำนวิชำกำรหรืองำนธุรกำร	 ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก	 มีควำมพร้อมระดับมำก	 

สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 โดยมี 

ผู้ปกครอง	 ร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 และคณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำปีละ	 4	 คร้ัง	 และได้รับกำรสนับสนุน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 สื่อกำรเรียนรู ้อุปกรณ์ด้ำนกำรเล่น	 กีฬำจำกหน่วยงำนเอกชนและองค์กร 

ในชุมชนอย่ำงเพียงพอ	ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ	ของสถำนศึกษำ	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 NNY	 คือ	 สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกระบวนกำร	

กล่ำวคือ	มีผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในมำตรฐำนที่	2	

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และมำตรฐำนท่ี	 3	 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 ทั้ง	 2	 มำตรฐำน	 ต�่ำกว่ำระดับดี	 หรือมำตรฐำนใดมำตรฐำนหนึ่งต�่ำกว่ำระดับด	ี 

โดยพบว่ำ	 มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	

ควำมต้องกำรของชุมชน	 ท้องถ่ิน	 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	 นโยบำยของรัฐบำลและ

ของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	 มีกำรด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร 
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สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ

ทำงวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ	มีกำรจัดประชุมครูและบุคลำกรเพ่ือจัดท�ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำ	 และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แต่ขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

เพียงแต่ผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำนั้น	 แผนพัฒนำกำรศึกษำ

และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปียังไม่ครอบคลุมคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

ขำดกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีและน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำให้

ต่อเนื่องอย่ำงเป็นระบบ	 และยังพบว่ำสถำนศึกษำบำงแห่ง	 กำรนิเทศภำยในยังไม่เป็นระบบ	 

ขำดแนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนที่เหมำะสมและชัดเจน	

ขำดกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	 รวมทั้งไม่ให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 (SAR)	 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	มีครูร้อยละ	80	ขึ้นไปจัดกำรเรียนรู้แบบ	Active	Learning	ผ่ำนกระบวนกำร

คิดและปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้	ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ	มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่สำมำรถน�ำไปจัดกิจกรรมได้จริง	และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้	เช่น	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบโครงงำน	กำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ	เป็นต้น	มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ 

รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถ่ินที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	 โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง	

โดยให้ผู้เรียนจัดท�ำโครงงำนแบบบูรณำกำรหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น	 และจัดท�ำ

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(PLC)	มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ	

และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้	 แต่มีครูน้อยกว่ำร้อยละ	 30	 ท่ีจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนำ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่	 เช่น	 ชุดฝึกทักษะ 

กำรพูดสนทนำภำษำอังกฤษเบื้องต้นด้วยบทเรียนออนไลน์	 กำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน	 

(Creativity-based	 Learning)	 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนสังคมศึกษำแนวพุทธในศตวรรษที่	 21	

กำรใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์รำยวิชำภำษำไทย	 และยังพบว่ำ	 มีสถำนศึกษำบำงแห่ง	 

กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนของครูผู้สอนยังไม่เป็นระบบ	 ขำดกำรจัดท�ำเอกสำรในชั้นเรียนที่ถูกต้อง

และครบถ้วน	 ครูไม่ได้วิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคล	 จึงไม่มีข้อมูลเพ่ือน�ำไปใช้ออกแบบกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของผู้เรียน	 รวมทั้งไม่มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

อย่ำงเข้มแข็งและเป็นระบบ	กำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ปกครองยังไม่หลำกหลำย	มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน

ไม่ครบ	100	%	เลือกเยี่ยมเฉพำะนักเรียนที่มีปัญหำ	แต่ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้	มีควำมสุขในกำรเรียนรู้

ร่วมกัน	ครูผู้สอนน้อยกว่ำ	ร้อยละ	50	ที่มีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	

ใช้เคร่ืองมือ	 และวิธีกำรวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้	 ให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน	และน�ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน	



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน92

   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 NNY	 เป็นสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมิน	 มำตรฐำนท่ี	 1	

คุณภำพผู้เรียน	 อยู่ในระดับดีข้ึนไป	 กล่ำวคือ	 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำ	เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง	(Active	Learning)	

มีกระบวนกำรคิด	 เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรท�ำโครงงำน	 (Project-based	 Learning)	 มีกำรเรียนรู้ 

อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 เช่น	กำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ	กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ	

กำรเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด	(Think	Pair	Share)	กำรเรียนรู้แบบใช้เกม	(Games)	กำรเรียนรู้

แบบวิเครำะห์วีดีโอ	 และกำรเรียนรู้แบบแผนผังควำมคิด	 (Concept	mapping)	 ผู้เรียนได้เข้ำร่วม

โครงกำรและกิจกรรม	 ที่สถำนศึกษำจัดขึ้นเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย	 เช่น	 

โครงกำรส่งเสริม	 รักกำรอ่ำนโครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำ	 (ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ)	

โครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร	 กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 กิจกรรมกำรเขียนเรียงควำม	

กิจกรรมกำรอ่ำน	 กิจกรรมฝึกสมองประลองปัญญำ	 กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว	 กิจกรรม 

วันคริสต์มำส	 กิจกรรมส่งเสริมกำรฝึกสมำธิ	 กิจกรรมส่งเสริมงำนศิลปะ	 กิจกรรมส่งเสริม 

กำรท�ำอำหำรและขนมไทย	กิจกรรมนักขำยออนไลน์	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	เป็นต้น	จำกกำรประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	พบว่ำ ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบกำรอ่ำน	กำรเขียน	ผลกำรประเมินด้ำนกำรสื่อสำร	

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ	 และด้ำนกำรคิดค�ำนวณ	ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ

ในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ	 

มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีมีคุณภำพระดับดีขึ้นไป	 และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ตำมหลักสูตรทุกกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้สูงกว ่ำเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำก�ำหนด	 ผลกำรประเมิน 

ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	 พบว่ำ	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ

ก�ำหนด	 มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย	 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 

หลำกหลำย	 และมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย	 และมีจิตสังคม	 

สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก�ำหนด 

  

  8)  สถำนศึกษำกลุ่ม NNN 

	 	 	 จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	มีสถำนศึกษำกลุ่ม	NNN	จ�ำนวน	107	แห่ง	 (ร้อยละ	0.60)	ซึ่งเป็นกลุ่ม

สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพบุคลำกร	 และกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก	

กระบวนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่มีประสิทธิภำพ	

คุณภำพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	ดังนี้	
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   ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 NNN	 คือ	 สถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ	 

ซึ่งพิจำรณำจำกกำรมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ	คือ	 สถำนศึกษำส่วนใหญ่มีกำรจัดห้องเรียนไม่ครบ

ตำมระดับชั้นที่เปิดสอนท�ำให้ต้องจัดห้องเรียนแบบคละชั้นมำกกว่ำ	2	ระดับ	ห้องปฏิบัติกำร	ห้องพิเศษ	

และแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้	มีไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน	และไม่อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน 

สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ขำดควำมหลำกหลำย	และไม่ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	

  	 สถำนศึกษำขำดควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร	คือ	สถำนศึกษำขำดผู้บริหำรสถำนศึกษำ

หรือผู้รักษำกำรในต�ำแหน่ง	 ครูผู้สอนไม่ครบทุกระดับชั้นและทุกรำยวิชำ	 ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ	 

ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยเฉลี่ย	 20	 ชั่วโมงขึ้นไป	 และมีชั่วโมงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน

แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ	(PLC)	เฉลี่ยตั้งแต่	50	ชั่วโมงขึ้นไป	แต่ขำดบุคลำกรที่สนับสนุนงำนวิชำกำร

และงำนธุรกำร	

	 	 	 สถำนศึกษำขำดควำมพร้อมด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก โดยสถำนศึกษำได้รับ 

ควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 มีผู้ปกครองประมำณร้อยละ	

50-70	 ที่เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุม 

กับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ	 2-3	 ครั้ง	 และได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 

แต่ไม่เพียงพอ	และไม่สำมำรถน�ำไปพัฒนำสถำนศึกษำได้	

   ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	NNN	เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน	มำตรฐำนที่	2	ด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และมำตรฐำนท่ี	 3	 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญอยู่ในระดับต�่ำกว่ำระดับดี	 กล่ำวคือ	 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 

มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	 วิสัยทัศน์	 และ	 พันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน	 แต่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของ 

สถำนศึกษำ	และควำมต้องกำรของชุมชน	ท้		องถิ่นเท่ำที่ควร	มีกำรจัดประชุมครูและบุคลำกรเพื่อจัดท�ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 แต่ขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 

แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีไม่ครอบคลุมคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำ	 ไม่มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ	 ไม่มีแนวทำงกำรพัฒนำวิธีกำรยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำที่ชัดเจน	 ไม่มีกระบวนกำร

วิจัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกแต่ยังไม่เป็นระบบ	 แต่ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้	 

มีควำมสุขในกำรเรียนรู้ร่วมกัน	ครูมีกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนไม่เป็นระบบ	ใช้เครื่องมือ	

และวิธีกำรวัดและประเมินผลไม่หลำกหลำย
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   ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

	 	 	 สถำนศึกษำในกลุ่ม	 NNN	 เป็นสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมิน	 มำตรฐำนที่	 1	

คุณภำพผู้เรียน	 อยู่ในระดับต�่ำกว่ำระดับดี	 กล่ำวคือ	 คุณภำพของผู้เรียน	 ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำก�ำหนด

   โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำม  

ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

	 	 	 กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงในกำรส่งเสริม	 นิเทศ	 ติดตำมของ

หน่วยงำนต้นสังกัด	หรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำ	ดังนี้	

	 	 	 1)	 ทบทวนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 

จัดโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน	 โดยเฉพำะโครงกำร/

กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย	โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ

	 	 	 2)	 ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำร	มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนิน

โครงกำร/กิจกรรมเป็นระยะตำมปฏิทินปฏิบัติงำน	โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบพร้อม

รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบแล้วน�ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง	

	 	 	 3)	 นิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงน้อย 

ภำคเรียนละ	1	ครั้ง	

	 	 	 4)	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำช่วยเหลือ	แนะน�ำ	และนิเทศ	ก�ำกับ	

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
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ที่ปรึกษำ 
ดร.อัมพร	พินะสำ				 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ดร.เกศทิพย์	ศุภวำนิช	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดร.วิษณุ	ทรัพย์สมบัติ				 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดร.ชนำธิป	ทุ้ยแป				 รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ดร.มธุรส	ประภำจันทร์		 ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	 

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวยลดำ	โพธิสิงห์	 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยสท้ำน	พวกดอนเค็ง		 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

คณะยกร่ำงและเขียนเอกสำร
ดร.มธุรส	ประภำจันทร์		 ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	 

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ไพเรำะ	มีบำงยำง	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

ดร.ลำวัลย์	พิชญวรรธน์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำยมำโนช	จันทร์แจ่ม	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำงบัวบำง	บุญอยู่	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำงสำวสุวณี	พิมพกรรณ์		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

คณะท�ำงำน
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นำงจินตนำ	เหนือเกำะหวำย	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำงพิตรชำภรณ์	ชุ่มกมลธนัตย์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

นำงปัทมพร	สุรกิจบวร	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

ดร.ชนกนำถ	วงษ์ค�ำจันทร์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

นำงอภิวันทน์	พินทอง		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

ผศ.ดร.	ดวงใจ	ชนะสิทธิ์	 รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.	อรพรรณ	ตู้จินดำ	 ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.สิทธิกร	สุมำลี		 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยนวัตกรรมและกำรจัดกำรเรียนรู้	

	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผศ.ดร.	วรำภรณ์	แย้มทิม	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์	

	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	วิทยำเขตก�ำแพงแสน

ผศ.ดร.คันธทรัพย์	ชมพูพำทย์	 อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ 

	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.เอกชัย	จันทำ		 รองศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทอง

	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ำงทอง

ดร.สุธินันท์	ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร 

	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

นำงสำวดวงใจ	ถวิลไพร	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2

นำยจงรัก	รุ่งเรืองศิรินนท์	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ		

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร

ดร.ธีรยุทธ	ภูเขำ	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ	ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี	เขต	2

นำยสมบัติ	เนตรสว่ำง	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี	เขต	1

ว่ำที่พันตรีเทพนำ	เครือค�ำ		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	2

ดร.รุ่งนภำ	แสนอ�ำนวยผล		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น	เขต	3

นำงสำวสัมพันธ์	เอกรักษำ	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด	เขต	1
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นำงพิบูลขวัญ	กลิ่นมิ่ง	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์	เขต	1

นำงสำวสุภำพร	อินบุญนะ	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	1

ดร.สุทธิลักษณ์	ภูริชัยพัฒน์		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก	อุตรดิตถ์

นำงสุรัชนี	อยู่สบำย	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

นำงสำวสุนทรี	จันทร์ส�ำรำญ		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลพบุรี

นำยสุบรรณ์	เกรำะแก้ว		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช

นำยภูมิพัฒน์	รัดอัน		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุดรธำนี

นำยกีรติ	วงศ์อัครวินท์	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนรำธิวำส

นำงสำวสุนิสำ	ไตรรัตน์	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยะลำ

ดร.สุชำติ	บรรจงกำร	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลประชำสรรค์ 

	 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ดร.ศิริรัตน์	สุคันธพฤกษ์	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์	(วิบูลย์บ�ำรุง)	 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ	เขต	1

นำยสันต์ติ	เกรำะแก้ว		 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดน�้ำรอบ	(ลำนสกำ)	จังหวัดนครศรีธรรมรำช		

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	1

นำงมะลิวัลย์	ตูมสี		 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำแกบึงเหล็ก	จังหวัดนครพนม	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม	เขต	1

นำงนพมำศ	ทองวิทยำพร	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอุ่มเหม้ำวิทยำคำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม	เขต	1

ดร.ชำญวิทย์	สุริพันธ์วรโชติ	 รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหกสิบพรรษำวิทยำคม	 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุบลรำชธำนี	อ�ำนำจเจริญ



รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน98

นำยนิรัช	เพชรพรรณ	 รองผู้อ�ำนำยกำรโรงเรียนบ้ำนดงหม้อทอง	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร	เขต	3

ดร.ประพิมพร	อันพำพรหม		 หัวหน้ำส่วนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

	 โรงเรียนรำชินีบน	กรุงเทพมหำนคร

นำยพิสุทธิ์	ยกทำงเรือ	 ครูช�ำนำญกำร	อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร	เขต	1	

คณะบรรณำธิกำรกิจ
ดร.มธุรส	ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
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