
แนวทางการเขียนรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดปรับปรุงเอกสาร “แนวทางการเขยีนรายงานพัฒนา
คุณภาพการศกึษาประจําปของสถานศึกษา” ใหม   เพื่อใหสถานศึกษามีแนวทางการเขียนรายงานพัฒนา
คุณภาพการศกึษาประจําปของสถานศึกษาที่สอดคลองกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ประกาศใช   โดยสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
จะมีทิศทางการสงเสริมสถานศึกษาใหสามารถเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพประจาํปได    โดยแบง
ออกเปน  ๒  สวน   มีรายละเอียดดังนี ้

สวนที่ ๑    แนวทางการเขยีนรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปของสถานศึกษา 

สวนที่ ๒   ตวัอยางรูปแบบการนําเสนอในรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

สวนที่ ๑   แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
  การทํางานเชิงระบบตองมีการวางแผน  ลงมือปฏิบัติ  ปรับปรุง  สรุปผล  รายงานผลและ
นําผลไปใช  การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนางาน เพราะ  ในการ
รายงานจะตองระบุขอมูลสําคัญ ๆ  รวมถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้  การจัดการศึกษาที่ผานมาให
ความสําคัญกับการรายงานผลนอยมาก   และมไิดนําผลการปรับปรุงพัฒนาไปใช  ทําใหคุณภาพ  
การศึกษาในภาพรวมทุกระดบัไมปรากฏ  หนวยงานตนสังกดัหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีฐานขอมูล 
ที่จะกําหนดทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเพียงพอ 
  ดวยเหตุนี้  จึงมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   
มาตรา ๔๘  วา  ใหสถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงาน          
ที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อีกทั้ง
ปจจุบันมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือที่รูจักกันใน
นาม สมศ. ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกอีกทางหนึ่ง   รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ประจําป  ยิ่งเปนสิ่งจําเปนที่สถานศึกษาตองจัดทํา  เพื่อสงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ไดรับรูสภาพและผลการดําเนินงานเปนฐานขอมูลเบื้องตนสําหรับการประเมิน
ภายนอก 
 
 
 
 

๑. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป เปนรายงานที่แสดงภารกิจการ 
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  ซ่ึงถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองจัดทําเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบตอหนวยงานตนสังกัด 
  ๒.  รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษาเปนฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  สถานศึกษาตองสงรายงานดังกลาวนี้ใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  ในปที่เขารับการประเมิน 
  ๓.  สถานศึกษามีหนาที่ที่จะตองรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
แตละป ใหแก คณะกรรมการสถานศึกษา  พอแม  ผูปกครอง  ตลอดจนรายงานตอสาธารณชน เพื่อใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงยิ่งๆขึ้นไป 

 
 
 

ความสําคัญและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน 



 ๓ 
 
 

  ๑.  สถานศึกษามีฐานขอมูล  (Baseline  data)  ของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ         
การศึกษาในแตละปทั้งในแงจุดเดน  จุดควรพัฒนา  โอกาส  และขอจํากัด   ตลอดจนผลที่เกิดขึ้น          
ขอมูลจากผลการดําเนินงานในปปจจุบันจะเปนประโยชนตอการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนางาน          
ในปถัดไป  การจัดการศึกษาจะเห็นผลความกาวหนาชัดเจนขึ้น 
  ๒.  การที่ครูผูสอนและผูเกี่ยวของไดเห็นขอมูลจากการดําเนินงานของสถานศึกษา       
ในเชิงประจักษมีหลักฐานชัดเจน  จะชวยกระตุนใหเกิดการตื่นตัว  และมีการปรับพฤติกรรมการทํางาน
เพื่อเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน   
  ๓.  ผูปกครอง   ตลอดจนผู เกี่ยวของทุกฝายไดรับรูผลงานในสวนที่ดี  ก็จะมีการ  
ประชาสัมพันธไปสูวงกวาง  ในสวนที่ควรไดรับการแกไขก็จะไดรับการสนับสนุนชวยเหลืออยาง
เหมาะสม 
  ๔.  หนวยงานตนสังกัด  อันไดแก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีฐานขอมูลรวมระดับประเทศ  การกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะมีทิศทางที่ชัดเจน 
  ๕.  สถานศึกษาใชรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  แสดงผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาอันเกิดจากการประเมินตนเอง  โดยคณะบุคคลภายในสถานศึกษา (Internal  
Quality  Assurance)  เสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการ
มหาชน)  เพื่อรับการประเมินภายนอกไดโดยไมตองจัดทําใหมอีก   
 
   

 

 ๑. สถานศึกษา  สงรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอตอ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตนสังกัด ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกๆป และจัดสงใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) เฉพาะในปที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ๒. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา
มาสังเคราะหเปนภาพรวม เปนสารสนเทศรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ และเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกๆป 

 ๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามาสังเคราะหและนําผลที่ไดมากําหนดเปนนโยบาย กลยุทธ และยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศตอไป 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากรายงาน 

ระยะเวลาและการสงตอรายงาน 



 ๔ 
 
 
 
 ในการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะทํางานที่
ประกอบดวยบุคลากรจากทุกฝายที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกฝายรวมรับรู  ใหขอมูลที่ถูกตองครบถวน  จัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ  แลวนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบและใหความเห็นชอบ  กอนที่จะ
สงรายงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด  และรายงานพอแม   ผูปกครอง และสาธารณชน
ทราบตอไป 
 
 
 
 
 รูปแบบของรายงาน 
 สถานศึกษาสามารถออกแบบเองไดตามความเหมาะสม  แตควรคํานึงถึงความประหยัด 
 สาระสําคัญในรายงาน 
  สาระสําคัญในรายงานแบงออกเปน  ๔  บท  คือ 
   บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน 
   บทที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบป 
   บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 

  สาระสําคัญในแตละบทใหนําเสนอรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้ 
บทท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดในขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย 
  ๑.๑  ขอมูลท่ัวไป   ระบุระดับการศึกษาที่เปดสอน  สถานที่ตั้ง  เนื้อที่  ระบบสื่อสาร      
คมนาคมที่สามารถติดตอได   
  ๑.๒  ขอมูลดานการบริหาร  ระบุช่ือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหาร วิธีบริหารจัด
การศึกษาโครงสรางการบริหาร  เทคนิคการบริหาร   
  ๑.๓  ขอมูลนักเรียน  ระบุจํานวนเด็กในเขตพื้นที่บริการ  จํานวนนักเรียนทั้งหมดจํานวน
นักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน  นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพรองทางรางกาย         สติปญญา  
นักเรียนปญญาเลิศ  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ถามี)  นักเรียนที่ตองการ              ความชวยเหลือ
เปนพิเศษ  สัดสวนครูตอนักเรียน  จํานวนนักเรียนตอหองเรียน  จํานวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล  โล  เกยีรติ
บัตร  หรือมีผลงานดีเดน  สถิติการมาเรียน  ลาออกกลางคัน  และจบหลักสูตร 

รูปแบบและสาระสําคัญในรายงาน 

การจัดทํารายงาน 



 ๕ 
  ๑.๔  ขอมูลบุคลากร  ระบุจํานวนครูและบุคลากรจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา  
ประสบการณการสอน  อายุเฉลี่ย  จํานวนครูประจําการ  ครูอัตราจาง  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  
สถิติการมาทํางาน  ช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู    การไดรับรางวัล  เกียรติบัตร  และผลงานดีเดนดานตาง 
ๆ  ในภาพรวม 
  ๑.๕  สภาพชุมชนโดยรวม  ระบุอาชีพ  ศาสนา  รายได  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  
แนวโนมความตองการของผูปกครองและชุมชน  จุดแข็งและจุดควรพัฒนา  โอกาสและขอจํากัดของ
โรงเรียน   การสืบสานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  ๑.๖  โครงสรางหลักสูตร  ระบุโครงสรางการจัดกลุมสาระการเรียนรู  การจัดเวลาเรียน  
จุดเนนการพัฒนาผูเรียน  การกําหนดสาระการเรียนรูเพิ่มเติมในแตละกลุมสาระ 

๑.๗  ขอมูลดานอาคารสถานที่    ระบุจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ
พิเศษ  

๑.๘  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร   ระบุงบประมาณที่ไดรับและการใชจาย
งบประมาณ  ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ส่ือ  อุปกรณ  เครื่องอํานวยความสะดวก     
  ๑.๙  แหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช   หองสมุด (บอกขนาดหอง)  จํานวน  
ประเภทหนังสือในหองสมุด  จํานวนคอมพิวเตอร (อัตราสวน  จํานวนนักเรียนตอเครื่อง)  แหลงติดตั้ง
อินเทอรเน็ตและอัตราการใช  แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินพรอม
สถิติการใช 
  ๑.๑๐  ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา  ระบุผลการดําเนินงาน / โครงการที่ประสบ
ผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จหรือปญหาอุปสรรคในรอบปที่ผานมาโดยยอ  เชน  โครงการสงเสริม
นักเรียนปญญาเลิศ  โครงการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ  โครงการตามพระราชดําริ  ฯลฯ  และผลงาน
ของนักเรียน  และบุคลากรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ  
  ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ผานมา  พรอมอธิบายผล การนําผล
ประเมินมาใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางยอๆ 
  
บทท่ี ๒  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  สาระสําคัญในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ประกอบดวย 
  ๑)  ปรัชญาและวิสัยทัศน   ระบุปรัชญา  หรือคติพจน  หรือคําขวัญที่สถานศึกษากําหนด
ไว  และระบุวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่บงบอกถึงเปาหมายการพัฒนาภายในชวงเวลา  ๓ – ๕  ป  
(เปาหมายการจัดการศึกษา  หมายถึง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย) 
  ๒)  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ระบุเปาหมายการจัดการศึกษาพรอมทั้งเกณฑที่มุง
ใหบรรลุผลภายในเวลาที่กําหนด การดําเนินกิจกรรม / โครงการ  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  และ
แผนการดําเนินงานโดยยอ 
 



 ๖ 
บทท่ี ๓  ผลการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาในรอบป 
  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหรายงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน / มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย(ที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศไปแลว) รวมทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพื้นที่ /มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรายงานเปน  ๔  ดาน  ไดแก  ดาน
คุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการบริหารและการจัดการ  และดานการพัฒนาแหลง
เรียนรูในชุมชน  ระบุกิจกรรม / โครงการที่ทําใหเกิดผลสําเร็จตามตัวบงชี้ของมาตรฐานแตละขอ  สรุป
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน  และประเมินผลสําเร็จของแตละมาตรฐาน 
 
บทท่ี ๔  สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
  การนําเสนอสรุปผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในบทที่ ๔  นี้  ใหสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม / โครงการในปที่รายงานอยางยอ ๆ   ระบุผลสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
ตามตัวช้ีวัดของโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ในบทที่ ๒)  ปจจัย           ที่สงผล
ใหเกิดความสําเร็จหรือไมสําเร็จตามเปาหมาย  เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         ในป
ถัดไปโดยใชผลจากการดําเนินงานในปปจจุบันเปนฐานการวางแผน  ระบุความตองการ              การ
ชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัด 
  การนําเสนออาจแบงเปน  ๔    หัวขอ  ดังนี้ 
  ๑.  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการในภาพรวม 
  ๒.  จุดเดนและจุดควรพัฒนา 
  ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
  ๔.  ความตองการการสนับสนุนและชวยเหลือ 
 
ภาคผนวก 
  ส่ิงที่ตองนําเสนอในภาคผนวก คือ แหลงยืนยันขอมูลที่สําคัญๆ  เชน ตารางแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตามระดับผลการเรียน/ระดับชั้น/กลุมสาระ และตารางหรือแผนภาพ
แสดงผลการทดสอบคุณภาพระดับชาติ  ฯลฯ   

หากสถานศึกษาตองการเสนอขอมูลอ่ืน ๆ   ใหนํามาใสไวในภาคผนวกได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

สวนที่  ๒  ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอขอมูลดานตางๆในรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 
  ในที่นี้จะยกตัวอยางการเขียนรายงานในแตละบท  แตละหัวขอ เปนแนวทางเพื่อให
มองเห็นวิธีการนําเสนอรายงานที่จะสะทอนใหเห็นสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  หาก
สถานศึกษามีวิธีการนําเสนอในรูปแบบอื่นที่นาสนใจกวา  และมีผลการดําเนินงานครบถวนตามที่ระบุไว
ในหัวขอ รูปแบบ  และสาระสําคัญในรายงานก็สามารถทําได  ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความประหยัด   
 

ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอขอมูลดานตางๆในรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา 

บทที่ ๑   ขอมูลพื้นฐาน 
๑.  ขอมูลท่ัวไป   
๑.๑  ช่ือสถานศึกษา..................................... .....................................ตั้งอยูเลขที่.....................................  
        ถนน............................ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวดั.......................... 
        รหัสไปรษณยี.....................................โทรศัพท.....................................โทรสาร........................... 
        e-mail......................................................website........................................................................... 
         สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................เขต................................... 
๑.๒   เปดสอนตั้งแตระดับ..........................................................ถึงระดับ............................................... 
๑.๓   มีเขตพืน้ที่บริการ........หมูบาน ไดแก.............................................................................................  
 
๒.  ขอมูลดานการบริหาร 
๒.๑  ช่ือ-สกุลผูบริหาร.............................................................................................................................. 
       วุฒิการศกึษาสูงสุด..........................................................สาขา.......................................................... 
        ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต......................................จนถึงปจจุบัน เปนเวลา........ป..........เดือน 
๒.๒  ผูชวยผูบริหาร (ที่ไดรับแตงตั้ง) .....................................คน 
       ช่ือ..................................... .....................................วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................... 
       ช่ือ..................................... .....................................วุฒิการศึกษาสูงสุด......................................... 
๒.๓  ประวตัิโดยยอ  คาํขวัญ  และวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา 
        ...................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................... 
๒.๔  ระบบโครงสรางการบริหาร  (อาจเสนอแผนภูมิก็ได) 
        ...................................................................................................................................................... 
        ...................................................................................................................................................... 
 
 



 ๘ 
๓.  ขอมูลนักเรียน 

 ปจจุบันโรงเรยีนมีขอมูลเกีย่วกับจํานวนนกัเรียน(ขอมูล ณ วนัที่.................. ) ดังนี ้
 ๑)  จํานวนนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการทั้งหมด……………………คน 

 ๒)  จํานวนนกัเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 

เพศ  
      ระดับชั้น 

ชาย หญิง 
รวม 

 

อ.๑ 
อ.๒ 

   ๓) มีนักเรยีนที่มีความบกพรองเรียนรวม…………….คน 
๔) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ………………...คน 

รวม    ๕) มีนักเรียนปญญาเลิศ………………………………คน 

ป.๑ 
ป.๒ 
ป.๓ 
ป.๔ 
ป.๕ 
ป.๖ 

   ๖) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ……….คน 
๗) จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย)……………..คน  
๘) สัดสวนครู : นักเรียน   =   ………:…….. 
๙) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปปจจุบัน)……...คน 
๑๐) สถิติการขาดเรียน/เดือน…………….วัน 
๑๑) จาํนวนนักเรียนที่ทาํชื่อเสียงใหแกโรงเรียน (รางวัลดีเดนที่ไดรับ) 

รวม    • ประเภท…………..จํานวน……………คน 
ม.๑ 
ม.๒ 
...... 
ม.๖ 

   • ประเภท…………..จํานวน……………คน 
                                                     ฯลฯ 

รวม     

รวมจํานวน 
น.ร.ท้ังหมด 

    

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 
๔.  ขอมูลบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประเภท 
บุคลากร ชาย หญิง 

ต่ํากวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกวา 
ป.ตร ี

อายุ
เฉล่ีย 

ประสบการณ
สอนเฉล่ีย 

ผูอํานวยการ        
รองผูอํานวยการ        
ครูประจําการ        
ครูอัตราจาง        
นักการ / ภารโรง        
อ่ืน ๆ ..............        

  
รวม 

 
     

●    มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก......................................คน (......................................%) 
●    มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด.........................................คน (......................................%) 

๕.  สภาพชุมชนโดยรวม 

๕.๑  สภาพชมุชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ.............................................................มี
ประชากรประมาณ………….คน  บริเวณใกลเคยีงโดยรอบโรงเรียนไดแก…………………………...
อาชีพหลักของชุมชน คือ…………………………เนื่องจาก…………………………………………… 
สวนใหญนับถือศาสนา…………………ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทัว่ไป    คือ
………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๒  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ………………………… 
          ประกอบอาชีพ (คิดเปนรอยละ)……………………………………….. 
          นับถือศาสนา (คิดเปนรอยละ)………………………………………… 
          ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายไดโดยเฉลี่ย  ตอครอบครัว ตอป……………………บาท 
        จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว..............คน 

 ๕.๓  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
           (บรรยายโดยยอ    เชน  อยูใกลแหลงเรียนรู  อยูในบริเวณวดั  ไดรับการสนับสนุนจาก      
เจาอาวาสอยางดียิ่ง  หรือ  อยูใกลแหลงทีม่ีความเสี่ยงตอยาเสพติด ฯลฯ) 
 
 
๖.  โครงสรางหลักสูตร 



 ๑๐ 
โรงเรียน…………………………จัดสอนตามหลักสูตร

………………………………………. 
สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔     โรงเรียนไดจัด
สัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

  ชวงชั้นท่ี ๑  (ป.๑–ป.๓) 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ระดับชั้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
รวม 
 

ป.๑ 
ป.๒ 
ป.๓ 

          

รวม           

 

• จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ………………ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ………………… 
 
๗.  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 
 ๗.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ...............หลัง  ไดแก อาคารเรียน.................หลัง 
        อาคารเอนกประสงค   อาคาร.............................ฯลฯ........................................................................ 
 ๗.๒  จํานวนหองเรียนทั้งหมด........................หองเรียน  แบงเปน 
 ช้ัน ป.๑ – ป.๖  = .............. : .............. : .............. :.............. : .............. : .............. 
                ช้ัน ม.๑ – ม.๖   =  .............. : .............. : .............. :.............. : .............. : .............. 
  
๘.  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 

๘.๑  งบประมาณ  (รับ – จาย) 
รายได บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ  (รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

…………. 
…………. 

งบดําเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

…………. 
…………. 

รวม  รวม  

 
 



 ๑๑ 
 
 
๘.๒  ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน 

            ๑)  คอมพิวเตอร     มีจํานวนทั้งหมด ........................เครื่อง 
       ใชเพื่อการเรียนการสอน ........................เครื่อง 
       ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได ........................เครื่อง 

       ใชในงานบริหาร ........................เครื่อง 
           ๒)  ปริมาณสื่อ................................................................................................................. 

 ๘.๓  หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   ........................  หอง ไดแก..................... 
           ...................  หองวิทยาศาสตร  หองคอมพิวเตอร  ฯลฯ………………………………... 

 ๘.๔  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ไดแก       สนามกีฬา   สนามเด็กเลน    (เครื่องเลนสนาม)  
           ...........................................................ฯลฯ…………………………………................. 
 

๙.  แหลงเรียนรู   ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช 
-  หองสมุดมีขนาด ..................ตารางเมตร     จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด...............เลม 
     การสืบคนหนังสือและการยืม - คืนใชระบบ ......................................................................... 
     จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษานี้  คิดเปน  กี่คน/วัน 
 -  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (นอกจากหองสมุด)  และแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนพรอมทั้ง

สถิติการใช  (จํานวนครั้ง / ป)  (เฉลี่ย) สูงสุด  เดือน..................................ต่ําสุด  เดือน....................... 
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช 
(จํานวนครัง้ / ป) ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช 
(จํานวนครัง้ / ป) 

๑. 
๒. 
๓. 

ฯลฯ 

   

  
-   ปราชญชาวบาน /  ภูมิปญญาทองถ่ิน / ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู / 

นักเรียนในปการศึกษานี้ 
       ๑.  ช่ือ........................................ใหความรูเร่ือง..................................................................... 
      ๒.  ช่ือ........................................ใหความรูเร่ือง..................................................................... 
       ๓.  ช่ือ........................................ใหความรูเร่ือง.................................................................... 
 
 



 ๑๒ 
๑๐.  ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
  ๑)  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
 
 

 

  ๒)  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ควรปรับปรุง 
ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม สาเหตุท่ีไมบรรลุเปาหมาย 

 
 

 

 
๑๐.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

   โรงเรียน................................................................ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.   
รอบแรก เมือ่วันที่.....................ถึง......................เดือน..............................................พ.ศ. ......................          
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มกีารประเมิน ๓  ดาน คือ  ผูบริหาร  ดานครู  และ 
ดานผูเรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูเรียน 
ระดับกอนประถมศึกษา 

   

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    
มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตน    
มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
                        มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนรักการเรียนรู  มีทักษะในการแสวงหาความรู    
มาตรฐานที่ ๙  ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได      
มาตรฐานที่ ๑๐  ผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี    
มาตรฐานที่ ๑๒  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี    และการเคลื่อนไหว        

ระดับประถมศึกษา /ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค    
มาตรฐานที่ ๔   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มี      
                         วิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

   

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู   
                        และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   



 ๑๓ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูเรียน (ตอ) 
มาตรฐานที่ ๙  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับ    
                        ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี    
มาตรฐานที่๑๒ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา    

ดานผูบริหาร    
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการจัดองคกร / โครงสรางและการบริหารงาน   
                           อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

   

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน        
                           ในการพัฒนาการศึกษา 

   

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน เปนสําคัญ    
มาตรฐานที่ ๒๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อ        
                           การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

   
 

ดานคร ู    
มาตรฐานที่ ๒๒   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
                             และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   

มาตรฐานที่ ๒๔  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ   
                             และมีครูเพียงพอ 

   

 
ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ ที่พบวา ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    มี
คุณภาพอยูในระดับปรับปรุงนั้น โรงเรียนไดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับครู อาจารย   ใน
โรงเรียนวิเคราะหหาสาเหตุ  ทําใหทราบวา นักเรียนเกิดความเครียดในการเรียน  เนื่องจากมีการบานมาก  ไมมี
เวลาทบทวนสิ่งที่เรียนไปแลว  การเรียนรูไมสนุกเพราะครูเรงสอน  นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมอยาก
เรียน  ดวยเหตนุี้โรงเรียนจึงวางแผนที่จะจัดทําโครงการ............................................................ 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 



 ๑๔ 
บทที่ ๒   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจําปการศึกษา(ปที่รายงาน) 
โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศกึษาที่กําหนดเพิ่มเติม และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่กําหนดเพิม่เติมตามจุดเนน/ภารกิจของโรงเรียน และกําหนดเกณฑทีห่วงัวาจะทําให
บรรลุผลไดในปการศกึษานี ้รวมทั้งหมดจํานวน.................มาตรฐาน.............ตวับงชี้  ดงันี ้

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

เกณฑท่ีคาดหวัง 
 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  
๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ    
         ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต  
๑.๓ มีความกตัญูกตเวที  
๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม  
๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา   
๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยมไทย และ 
         ดํารงไวซึ่งความเปนไทย  

 

*๑.๗........................................................................................................ 
**๑.๘........................................................................................................ 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๒.๑ .................................................................................................................  

 

มาตรฐานที่ ๓........................................................................................  
..............................................................................................................  

 

มาตรฐานที่.............................................................................................  
............................................................................................................  

 

มาตรฐานที่ ๑๘  ............................................................................................  
...........................................................................................................  

* มาตรฐานที่ ๑๙............................................................................................  

 

** มาตรฐานที่๒๐......................................................................................   
*ตัวบงชี้/มาตรฐานที่เขตพื้นที่การศึกษากําหนดเพิ่มเติม      **ตัวบงชี้/มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม 

(เขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานหรือเพิ่มเฉพาะตัวบงชี้ก็ได) 



 ๑๕ 
 โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการจดัการศึกษาดังกลาวขางตน 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 
บทที่ ๓  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ในการนําเสนอผลการดําเนินงาน ใหสถานศึกษาเขียนบรรยายสภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานและตัวบงชี้นั้นๆ โดยเขียนให
มองเห็นสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงตามบริบทของสถานศึกษา  รวมทั้งระบุถึงผลที่เกิดขึ้น  การ
นําเสนออาจบรรยายเปนตอนๆ  เขียนเปนความเรียง  ระบุเปนขอๆ  หรือเขียนตามรูปแบบที่สถานศึกษา
เห็นวาเหมาะสม  กิจกรรมใดที่สถานศึกษาเห็นวาควรแสดงแหลงขอมูลยืนยัน  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ก็ใหนําไปใสไวในภาคผนวก 

ตัวอยาง         การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 
          ในปการศึกษา...............โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ดังนี ้

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามตัว
บงชี้ของมาตรฐานที่ ๑  โดยดําเนินกิจกรรมตอไปนี ้
 ๑. โครงการคายพุทธบุตร  โดยในปการศึกษา.....ไดพานกัเรียนชัน้ ป.๔-๕ จํานวน.....คน 
ไปเขาคายที่วดั................................เปนเวลา............วัน  นักเรียนไดรับการฝก......................................... 
 ๒. โครงการ............................................. 
 ๓. โครงการ............................................             
          ๔. โครงการ............................................ 

         ๕. กิจกรรมโฮมรูม  โรงเรียนกําหนดเปนนโยบายใหครูประจําชั้นทุกคนตองพบนักเรียน 
เพื่ออบรมสั่งสอนสํารวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ...............มีวินยัมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาที่ตนนับถือ       

๒. ผูเรียนรอยละ...............มีความซื่อสัตยสุจริต 
๓. ผูเรียนรอยละ...............มีความกตัญูกตเวที 
๔. ผูเรียนรอยละ...............มีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 
๕.   ผูเรียนรอยละ...............มีประหยดัและรูจกัใชทรัพยส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยาง

คุมคา 
๖. ผูเรียนรอยละ...............ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นยิมไทย และ

ดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 

นําเสนอตามบริบทที่โรงเรียนดําเนนิการ 



 ๑๗ 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

มาตรฐานที่.........ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนไดรับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ  ตามความสามารถ 
ความถนัด  และความสนใจ  ( มาตรฐานทีส่ถานศึกษากําหนดขึ้นเพิ่มเตมิ ) 

      เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (เด็กพิการเรยีนรวม) จํานวน........คน 
อีกทั้งมีนักเรยีนที่มีแววที่มีความเปนเลศิในบางแขนงวิชา  โรงเรียนจึงจัดโครงการเพือ่ตอบสนองนักเรียน
กลุมดังกลาวดงันี้ 

๑. การจัดการศกึษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ  
๑) โครงการ.................................. 
๒) โครงการ.................................. 

    ฯลฯ 
๒. การจัดการบรกิารสนับสนุนเพื่อพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

๑) โครงการ................................... 
๒) โครงการ................................... 
  ฯลฯ 

๓. การใหบริการ  (เพิ่มเติมอื่นๆ)  
๑) โครงการ.................................... 
๒) โครงการ................................... 
  ฯลฯ 

 ผลการดําเนินงาน 
 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ  (บกพรองทาง...................)...........................คน(.......%) 
มีพัฒนาการดขีึ้น  เห็นไดจาก.................................................................................................................... 
..........................................ระบุผลที่เกิดกับตัวผูเรียน................................................................................ 
 
มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 มาตรฐานที่ ....  ......................................................... 
 ผลการดําเนินงาน ...................................................... 
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ ....  ......................................................... 
 ผลการดําเนินงาน……………………………………. 
 



 ๑๘ 
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 มาตรฐานที่ ….  ......................................................... 
 ผลการดําเนินงาน………………………………………… 
 
           จากผลการดําเนนิงาน  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตวับงชี้ ไดดังนี ้

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้

ระดับคณุภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  
๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ    
         ศาสนาที่ตนนับถือ 

๓ 

๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ๒ 
๑.๓ มีความกตัญูกตเวที ๒ 
๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม ๓ 
๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  ๓ 
๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยมไทย และ 
         ดํารงไวซึ่งความเปนไทย  

๓ 

*๑.๗........................................................................................................ 
*๑.๘........................................................................................................ 

          (* สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม) 

๓ 

๓ 

 

 
 
 
 

๓ 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๒.๑ .................................................................................................................  
๒.๒ ......................................................................................................  

 

มาตรฐานที่ ๓........................................................................................  
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  

 

มาตรฐานที่.............................................................................................  
............................................................................................................  
............................................................................................................  

 

มาตรฐานที่ ๑๘  ............................................................................................  
๑๘.๑...........................................................................................................  
๑๘.๒............................................................................................................  

 

หมายเหตุ  แนวทางการใหระดับคุณภาพอาจใชตามเกณฑที่กําหนดไวในเอกสาร:คําอธิบายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน/มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 



 ๑๙ 
บทที่ ๔  สรปุผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 

๔.๑  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

๔.๒   ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา 

 ระบุผลสําเร็จที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  รวมทั้งบอกเงื่อนไขที่ทําใหประสบผลสําเร็จดวย 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการดําเนินงานทั้งหมด  ระบุขอคนพบที่จะตองพฒันาตอไป 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔  ความตองการการชวยเหลือ 
 ระบุความตองการการชวยเหลือ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

……………………………………….. 
 
 

 
๑. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํแนกตามระดบัผลการเรียน/ระดับชั้น/กลุมสาระ 
๓. รายงานผลการประเมินคณุภาพระดับชาติ 

ฯลฯ 

……………………………………… 

      ภาคผนวก(ถามี) 


