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ค ำน ำ 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ตรำโรงเรียน 
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สำรบัญ 

                                     หนำ้ 
 

ค ำน ำ  
สำรบัญ             

ส่วนที ่1 บทสรุปของผู้บริหำร 
 ตอนที่  1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ตอนที่  2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

ภำคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหำร 

 

ตอนที่   1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

              โรงเรียน...................................รหัส..........................ที่ตั้ง.................................………………………..………
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์.......................โทรสาร............................              
e-mail……………………………………………………….…………website……………………………..…………………………………………..
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ.........................................เปิดสอนระดับชั้น........... ...............ถึงระดับชั้น.................................... 
จ านวนนักเรียน.......................................คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน....................................คน  

ตอนที่  2 กำรส ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

 1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ……………………........... 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 2.1............................................................................................................................................................ 
                 2.2............................................................................................................................................................  
                 2.3............................................................................................................................................................ 
                 2.4............................................................................................................................................................ 
                 2.5............................................................................................................................................................ 
 
 3)  โรงเรียนมแีผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้กว่าเดิม  1  ระดบั 
                 3.1  แผนปฏิบัติงานที่ 1 .......................................................................................................................... 
                 3.2  แผนปฏิบัติงานที่ 2 .......................................................................................................................... 
                 3.3  แผนปฏิบัติงานที่ 3 .......................................................................................................................... 
                 3.4  แผนปฏิบัติงานที่ 4 .......................................................................................................................... 
  3.5  แผนปฏิบัติงานที่ 5 ..........................................................................................................................    
 

                                                 ลงนาม.................................................................(ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
   (................................................................) 
                                                         วันที่............เดือน........................พ.ศ............. 
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ส่วนที่ 2  
รำยงำนผลกำรประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 ชื่อโรงเรียน……………………………………………..รหัส............................ที่ตั้ง………..…แขวง/ต าบล………….…………..... 

เขต/อ าเภอ……..………………..จังหวัด………....................สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โทรศัพท…์…….……….….โทรสาร…………….……..e-mail…………………….…………website………………………..……...... 

 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ...................................  เปดิสอนระดับชั้น………..………….ถึงระดับชั้น……….……………........       

 
2.  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

- ผู้บริหาร     จ านวน………………………..คน 
- ครู (บรรจุ)    จ านวน............................คน 
- บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน............................คน 
- เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ    จ านวน............................คน 

 รวม    จ านวน............................คน 
  
3.   ข้อมูลนักเรียน 

- เตรียมอนุบาล    จ านวน………………………..คน 
- ก่อนประถมศึกษา   จ านวน............................คน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน............................คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน............................คน 

 รวม    จ านวน............................คน 
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ตอนที่ 2  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 

   มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก  
 

1. ระดับคุณภาพ...................................... 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. จุดเด่น 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. จุดควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   มำตรฐำนที่  2   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

1. ระดับคุณภาพ...................................... 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. จุดเด่น 
................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. จุดควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   มำตรฐำนที่  3   กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ...................................... 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. จุดเด่น 
................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. จุดควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

1. ระดับคุณภาพ...................................... 
 

2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............................................................................. . 

 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
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ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ 

1. จุดเด่น 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
2. จดุควรพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
3. แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................. ................................... 
4. ความต้องการช่วยเหลือ 
.......................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
............................................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. ....................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ภำคผนวก  
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      ฯลฯ 


