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โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย   อ าเภอศรีณรงค์   สหวิทยาเขต 8 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา 

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน

ระดับ3 

ขึ้นไป 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ระดับ

คุณภาพ 4 3 2 1 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

        

1) ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

418 155 117 67 79 272 65.07 3 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

418 85 88 116 129 173 41.39 2 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

418 303 107 8 - 410 98.09 4 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

418 52 82 144 140 134 32.06 2 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

115 - 1 84 30 1 0.87 1 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ

ฝึกงานหรือการท างาน 
418 156 151 63 48 307 73.44 3 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

 

ประเด็นพิจารณา 

จ านวน

นักเรียน 

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน

ระดับ3 

ขึ้นไป 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ระดับ

คุณภาพ 4 3 2 1 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

        

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของ
สังคม 

418 373 45 - - 418 100 4 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

418 418 - - - 418 100 4 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

418 379 24 15 - 403 96.41 4 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

418 381 37 - - 418 100 4 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 3  แปลความหมาย ดี 
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จ าแนกผู้เรียนตามระดับชั้น รายประเด็น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ข้อ 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ 

                  ระดับช้ัน 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 21 34 19 22 96 

ม.2 28 15 23 12 78 

ม.3 52 18 12 7 89 

ม.4 14 24 6 26 70 

ม.5 26 8 7 11 52 

ม.6 14 18 - 1 33 

รวม 155 117 67 79 418 

ร้อยละ 37.08 27.99 16.03 18.90  
 

 ข้อ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

                  และแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 19 17 26 34 96 

ม.2 10 8 21 39 78 

ม.3 29 24 20 16 89 

ม.4 8 17 24 21 70 

ม.5 13 14 14 11 52 

ม.6 6 8 11 8 33 

รวม 85 88 116 129 418 

ร้อยละ 20.34 21.05 27.75 30.86  
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ข้อ 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 70 23 3 - 96 

ม.2 51 24 3 - 78 

ม.3 71 18 - - 89 

ม.4 44 26 - - 70 

ม.5 40 10 2 - 52 

ม.6 27 6 - - 33 

รวม 303 107 8 - 418 

ร้อยละ 72.49 25.60 1.91 -  

 

ข้อ 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 7 22 37 30 96 

ม.2 6 10 14 47 78 

ม.3 12 25 38 14 89 

ม.4 9 10 23 28 70 

ม.5 7 8 19 18 52 

ม.6 10 7 13 3 33 

รวม 52 82 144 140 418 

ร้อยละ 12.44 19.62 34.45 33.49  
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ข้อ 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 3 2 1 รวม 

ม.1      

ม.2      

ม.3 - 1 72 11 84 

ม.4      

ม.5      

ม.6 - - 12 19 31 

รวม - 1 84 30 115 

ร้อยละ - 0.87 73.04 26.09  

 

ข้อ 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 34 34 15 13 96 

ม.2 30 23 15 10 78 

ม.3 37 36 13 3 89 

ม.4 25 24 8 13 70 

ม.5 18 12 5 7 52 

ม.6 12 12 7 2 33 

รวม 156 151 63 48 418 

ร้อยละ 37.32 36.12 15.07 11.48  
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ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

        วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 87 9 - - 96 

ม.2 69 9 - - 78 

ม.3 78 11 - - 89 

ม.4 65 5 - - 70 

ม.5 46 6 - - 52 

ม.6 28 5 - - 33 

รวม 373 45 - - 418 

ร้อยละ 89.23 10.77 - -  

 

ข้อ 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 96 - - - 96 

ม.2 78 - - - 78 

ม.3 89 - - - 89 

ม.4 70 - - - 70 

ม.5 52 - - - 52 

ม.6 33 - - - 33 

รวม 418 - - - 418 

ร้อยละ 100 - - -  
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ข้อ 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 84 8 4 - 96 

ม.2 69 5 4 - 78 

ม.3 81 5 3 - 89 

ม.4 62 4 4 - 70 

ม.5 50 2 - - 52 

ม.6 33 - - - 33 

รวม 379 24 15 - 418 

ร้อยละ 90.67 5.74 3.59 -  

 

ข้อ 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

4 3 2 1 รวม 

ม.1 86 10 - - 96 

ม.2 69 9 - - 78 

ม.3 83 6 - - 89 

ม.4 64 6 - - 70 

ม.5 48 4 - - 52 

ม.6 31 2 - - 33 

รวม 381 37 - - 418 

ร้อยละ 91.15 8.85 - -  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ระดับคุณภาพ 3 แปลความหมาย ดี 
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ช้ันเรียน พร้อมกับวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลายหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบการระดมสมอง แบบใช้กระบวนการคิดโดยใช้โครงการเป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด ผสมผสานกับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งจัดเป็นทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยังเน้นให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการค้นคว้าหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง      
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆ   
  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ี
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น การจัดกิจกรรมค่ายอบรมธรรมะ การท าบุญตักบาตรของโรงเรียน กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีวันส าคัญต่างๆ ของไทย อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในทุกๆ
กิจกรรมท่ีชุมชนได้จัดขึ้น นอกจากนี้ได้มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีการน าองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคม เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมสานสัมพันธ์น้ องพี่ชมพู-เหลือง    
อีกท้ังด้านการแนะแนวผู้เรียน ได้มีการน าทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความถนัดและความสามารถของตนเอง 
  
 2. ผลการพัฒนา 
  ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอ่าน เขียน ส่ือสารและคิด
ค านวณได้ตามมาตรฐานในแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รวมท้ังสามารถแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปล่ียนองค์ความรู้ได้ ท้ังในระดับช้ันเรียนและเวทีการแข่งขัน
ทางวิชาการต่างๆ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งของส่ือการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายได้ ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนรับรู้ถึงความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ส่งผลท าให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อ หรือการท างานได้อย่างเหมาะสม 
  ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามคุณลักษณะและค่านิยม
อันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดได้ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของชุมชนและสังคมได้  
ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันส าคัญต่างๆของไทยเป็นอย่างดี ผู้เรียนยอมรับในกฏิกา
ของกลุ่ม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ รวมท้ังยึดหลักของประชาธิปไตย เช่น 
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ยอมรับในผลการเลือกตั้งสภานักเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีความสามารถทางด้านกีฬาท่ี
หลากหลาย มีความสามารถทางด้านดนตรี และมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมท่ีดี 
 
 3. จุดเด่น 
  ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีการจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เช่น ค่ายวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
มีการจัดท าโปรแกรมทดสอบความถนัดด้านการเรียนของผู้เรียนท้ังท่ีเป็นแบบออนไลน์ และเอกสาร  เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อและการท างานในอนาคตได้ย่างเหมาะสม 
  ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ผู้เรียนสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง มีความโดดเด่นทางด้านกีฬาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตซอล อีกท้ังผู้เรียนยังมีความสามารถ
ทางด้านศิลปะและดนตรี โดยเฉพาะด้านดนตรี ซึ่งมีผลงานประจักษ์จากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
 4. จุดควรพัฒนา 
  - ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการอ่านออก เขียนได้  
  - การพัฒนาเรื่องทักษะกระบวนการคิด 
  - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติให้มีระดับท่ี
สูงขึ้นตามค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  - การปรับเปล่ียนทัศนคติด้านการเรียนของผู้เรียน เพื่อท าให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น 
  - การส่งเสริมด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย   
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ระดับที่ได้ ความหมาย 
4 3 2 1 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    4 ดีเย่ียม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
    4 ดีเย่ียม 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

    4 ดีเย่ียม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

    4 ดีเย่ียม 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

    4 ดีเย่ียม 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

    3 ดี 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และ

การร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    4 ดีเย่ียม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา 
    4 ดีเย่ียม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 4  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ระดับคุณภาพ 4  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ และกลยุทธ์
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีกระบวนการด าเนินงานตามหลักการ PDCA อีกท้ังมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล 
  สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน มีการคัดกรองระดับของผู้เรียน โดยแยกออกเป็นระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบทและผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการด าเนินกิจกรรมโครงการประจ าปี การอบรมการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ในด้านการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมพัฒนา รวมถึงการศึกษาดู
งานเพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และใช้กระบวนการ PLC ระหว่างครูผู้สอน เพื่อพัฒนาลงสู่ผู้เรียน 
สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบันประจ าทุกปี ส าหรับการวางแผนด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการห้องเรียนโดยค านึงถึงอัตราส่วนระหว่างนักเรียนและครูให้มีความเหมาะสม มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ส่ือการเรียนรู้ ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ป้ายความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
  สถานศึกษา ชุมชม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อวางแนวทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน อีกท้ังได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ี มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ทุกฝ่าย ด าเนินการพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานท่ีก าหนดไว้ 
  สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ีนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน นอกจากนี้สถานศึกษาจัดการบริหารงานออกเป็น 4 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. ผลการพัฒนา  
  - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
  - สถานศึกษามีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
  - ผู้เรียนมีอัตราการส าเร็จการศึกษา และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี อีกท้ัง
ผู้เรียนมีผลงานการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภาคท่ีเพิ่มมากขึ้น 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
  - มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าไปสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ 
  - สถานศึกษามีกิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การจัดท า
แปลงเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา การติดตามผลการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  - สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการบริหารและการจัด
การศึกษา จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประจ าทุกปี อีกท้ังยังมีการนิเทศการด าเนินงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 
 
 3. จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการ
เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ส่งผลท าให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากชุมชนเป็น
อย่างดี อีกท้ังผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน  
 
 4. จุดควรพัฒนา 
  - การระดมทุนพรัพยากรส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
  - สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจาก
สถานศึกษายังขาดแคลนส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการท่ียังไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
  - สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

จ านวน

ครู

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จ านวน

ครู 

ระดับ3 

ขึ้นไป 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ระดับ

คุณภาพ 4 3 2 1 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

29 29 - - - 29 100 4 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

29 29 - - - 29 100 4 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

29 29 - - - 29 100 4 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 4  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 ระดับคุณภาพ 4  แปลความหมาย ดีเยี่ยม 
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส า คัญโดยผ่าน
กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์
หลักสูตร โดยงานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน การปรับโครงสร้างรายวิชา คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนในคาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การท างานเป็นกลุ่ม การลงมือปฏิบัติจริง ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด ทักษะการค้นคว้าความรู้จากส่ือเทคโนโลยี และทักษะ
การส่ือสาร โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ (IS) รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การท าแปลงเกษตร 
การศึกษาความหลากหลายของพืชท่ีป่ากุดหวาย ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ เช่น การจัดท าป้ายนิเทศภายในห้องเรียน การแสดงผลงาน ช้ินงานของผู้เรียน  
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
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และส่ิงแวดล้อมป่ากุดหวาย การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข และส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชุมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  
การท าไม้กวาดดอกหญ้า และการเพาะเห็ด  
 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยครูทุกคนต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ประเมินผลเป็นระยะท้ัง
ด้านองค์ความรู้ และกระบวนการ โดยอาศัยเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา ครูทุกคนต้องท าวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อีกท้ังภายหลังการประเมินผลได้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบและน าไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป 
  
 2. ผลการพัฒนา 
  ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมากขึ้น มีโอกาสทางการเรียนรู้ท่ี
สูงขึ้นและหลายหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ร่วมกับการใช้ส่ือการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นและ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน และจากการด าเนินงานกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ระดับการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3. จุดเด่น 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนแบบทวิศึกษาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน 
  - ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) 
  - ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัดท าป้ายนิเทศ และ
จัดแสดงผลงานของผู้เรียนในห้องเรียน 
  - ครูมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเรียนผ่านแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
  
 4. จุดควรพัฒนา 
  - การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน พร้อมแนวทางในการพัฒนา 
  - ครูบางท่านยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นวิธีการสอนหลัก  
  -  การขาดแคลนส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคณุภาพ 

ระดับที่ได้ ความหมาย 
4 3 2 1 

1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น -  - - 3 ดี 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ระดับคุณภาพ 3  แปลความหมาย ดี 

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 ระดับคุณภาพ 3  แปลความหมาย ดี 
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
    สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่  
  1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน   
   3) การจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
  4) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
  5) ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
  6) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  7) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน   
  8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
  โดยผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องผ่านการอบรม และแลกเปล่ียนความรู้กับบุคลากรในกลุ่มงานเดียวกัน สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับจุดท่ีควรพัฒนา มีการจัดท า
โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โครงการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครู
ทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังการศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นท่ี
มีความโดดเด่นในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้สถานศึกษาได้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาและคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา อีกท้ังผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ได้เข้ามามีบทบาท ร่วมวางแผนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัด
ประชุม น าเสนอผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  
 
 2. ผลการพัฒนา 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 3. จุดเด่น 
  - สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
เน้นสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการ
ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  - สถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 4. จุดควรพัฒนา 
  - มีกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาแก่คณะครู แต่ยังขาดการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ 
  - สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง แต่ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูเป็นรายบุคคล 
ในการพัฒนาตนเองและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
  - ปรับปรุงวิธีการส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย   อ าเภอศรีณรงค์   สหวิทยาเขต 8 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ   

ที่ได้ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 ดี 

     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการ
คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

3 ดี 

     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2 พอใช้ 

     3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

4 ดีเย่ียม 

     4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2 พอใช้ 

     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

1 ปรับปรุง 

     6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 3 ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดีเยี่ยม 

     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
4 ดีเย่ียม 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4 ดีเย่ียม 

     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

4 ดีเย่ียม 

     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 4 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ   

ที่ได้ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

4 ดีเย่ียม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 ดีเย่ียม 

     2.1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

4 ดีเย่ียม 

     2.2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4 ดีเย่ียม 

     2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

4 ดีเย่ียม 

     2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับ
ชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4 ดีเย่ียม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

4 ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

4 ดีเย่ียม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4 ดีเย่ียม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ   

ที่ได้ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 ดี 

1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

3 ดี 
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โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  โดยภาพรวม ระดับคุณภาพ 4   ความหมาย ดีเยี่ยม 
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