
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ท ำไมต้องท ำรำยงำนประเมินตนเอง
๑. สถำนศึกษำมีฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ

กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในด้ำนจุดเด่น จุดทีต่้องพฒันำ โอกำส
และข้อจ ำกัด เพือ่น ำไปใช้ในกำรปรับปรงุและพฒันำ
คุณภำพกำรจัดกำรศกึษำต่อไป

๒. สถำนศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศเชิงประจักษท์ีช่่วยกระตุน้
ให้ผู้บรหิำร ครูและผูเ้กีย่วข้องใหค้วำมส ำคัญและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏบิตังิำนเพือ่เปำ้หมำยทีก่ ำหนด

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ท ำไมต้องท ำรำยงำนประเมินตนเอง
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ำยได้รับทรำบผลกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้งในส่วนที่ดี และ
ส่วนที่ควรพัฒนำ เพื่อจะได้ให้กำรช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่ำงเหมำะสม

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ท ำไมต้องท ำรำยงำนประเมินตนเอง
๔. สถำนศึกษำใช้รำยงำนประเมินตนเองเพื่อ

ประโยชน์ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
จำก สมศ. 

๕. หน่วยงำนต้นสังกัดมีฐำนข้อมูลในกำรก ำหนด
นโยบำยช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ 

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



รำยงำนประเมินตนเองต้องตอบโจทย์ควำมส ำเร็จ
เมื่อจัดกำรศึกษำครบรอบ 1 ปี 

ใน 2 ประเด็นหลัก คือ

1.เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำตั้งไว้คืออะไร บรรลุผลส ำเร็จ
ในระดับใด

2.ด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่บรรลุ
ระดับนั้น (ข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ใช่บอกว่ำท ำอะไร )

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



กำรตอบโจทย์ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่เป็นสำกล มี 3 ส่วน

1. คุณภำพผู้เรียน

2. คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

3. คุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร

อำจเพิ่มเติม : ระบบคุณภำพ/กำรจัดสภำพแวดล้อม
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ค ำตอบโดยรวม อยู่ที่ 
 เป้ำหมำย/มำตรฐำนกำรศึกษำที่

สถำนศึกษำก ำหนดไว้ในรอบปีกำรศึกษำ

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



เขียนรำยงำนอย่ำงไร

ให้ตอบค ำถำมดังกล่ำวได้
(และรู้จักสถำนศึกษำด้วย)

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



เขียน SAR อย่ำงไรให้ถูกต้อง (Ideal world SAR)
- ตอบโจทย์กำรท ำงำนปีผ่ำนมำ

- น ำเสนอตำมค ำถำมหลักของกรอบมำตรฐำน ณ ปัจจุบัน

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำคุณภำพของโรงเรียนที่มองเห็น
ท้ังจุดแข็งและจุดควรพัฒนำ(หลีกเลี่ยงกำรใช“้จุดอ่อน”)

- SAR ที่ดีต้องอ่ำนง่ำยและมีแนวทำงที่จะตัดสินได้ 
(easy to read and judgmental) ไม่ใช่แค่เขียน
บรรยำย (descriptive) แต่เขียนเล่ำส่ิงที่ด ำเนินกำร 
(narrative) “แตไ่ม่ใช่กำรใส่ควำมคิดเห็น”

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



เขียน SAR อย่ำงไรให้ถูกต้อง (Ideal world SAR)

- SAR ไม่มีรูปแบบตำยตวั แต่ SAR ที่ดีส่วนใหญค่ล้ำยกัน
คือ ตอบประเด็นตำมกรอบมำตรฐำน ระบจุุดแข็ง/จุดควร
พัฒนำ หลีกเลีย่งกำรทีจ่ะน ำเสนอผลเปน็กลำง (norm) 

- SAR ที่ไม่ดีคือ กำรน ำเสนอตำรำงยำวๆ

- โรงเรียนต้องซือ่สัตย์ต่อกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ตอบ
ค ำถำมที่ชุมชนอยำกรู้ ใช้ผลประเมินเชือ่มโยงกับแผน 
พัฒนำคุณภำพ ตอบให้ได้ว่ำแผนพัฒนำอยู่บนฐำนคิดอะไร

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



เขียน SAR อย่ำงไรให้ถูกต้อง (Ideal world SAR)

- ใช้ข้อมูล/ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตอบ   

ผลลัพธ์และผลกระทบที่มีต่อผู้เรียน

- เสนอแผนพัฒนำคุณภำพในปีถัดไป จำกผลสรุป
ภำพรวมที่ด ำเนินกำรมำ

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



สำระส ำคัญในกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง

๑.ข้อมูลพื้นฐำน ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง บุคลำกร ประวัติย่อของโรงเรียน โรงเรียน
มีจุดเน้น/วัตถุประสงค์พิเศษด้ำนใด สำรจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (ถ้ำ
ต้องกำร)

๒. เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี  + ผลประเมิน
๔. จุดแข็ง/จุดแกร่ง + จุดต้องพัฒนำต่อเนื่อง
๕. แผนพัฒนำรอบปีถัดไป
๖. คณะท ำงำน

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



เทคนิคกำรท ำรำยงำนประเมินตนเอง

- เก็บข้อมูลทีเ่กิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนทุก ๆ วัน       

(ท ำให้เป็นปัจจุบัน) เช่น จำกกำรประชุม/อภิปรำย 

กำรบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้น กำรบันทึกกำรสอน       

(เน้นตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนนั้น ๆ)
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



เทคนิคกำรท ำรำยงำนประเมินตนเอง

* สิ่งที่เกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนประจ ำวัน ประกอบด้วย                
ร่องรอยหลักฐำน (Evidences) ข้อมูล (Data)   
สำรสนเทศ (Information) และผลจำกกำรวิเครำะห์เอกสำร         
(documented results) 
** ข้อมูลจำกแหล่งเหล่ำนี้จะช่วยยืนยันผลประเมินว่ำ

มีควำมเที่ยงตรง 

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



กำรตัดสินใจให้ผลกำรประเมินตนเอง
- คิดถึงคุณภำพเป็นผู้เรียนเป็นหลัก

- กรณีที่มีผล “ต้องปรับปรุง” ต้องวิพำกษ/์วิจำรณ์  
หำข้อยุติให้ได้

- ต้องพิจำรณำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงำนในเนื้อหำ/ประเด็น
เดียวกัน (นี่คือเหตุผลว่ำ ท ำไมจึงควรตั้งกรรมกำรประเมิน
จำกผู้เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง (3 party))

- ควรจะมีข้อมูลจำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องด้วย

- อย่ำลืมตรวจสอบว่ำผลประเมินเชื่อมโยงกับ QIP
ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ข้อคิดกำรเขียนรำยงำน

SAR ต้องเชื่อมโยง
กับกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ (QI cycle) 
และแผนพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน

***ไม่ใช่แยกส่วนกัน ***

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



สรุปว่ำ
กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง

ไม่มีรูปแบบตำยตัว

อำจน ำเสนอตำม  1. คุณภำพมำตรฐำน
2. เป้ำหมำย/ยุทธศำสตร์
3. ภำรกิจ/โครงกำร
.......... หรือเสนอตำมที่เห็นเหมำะสม...........

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ตัวอย่ำง...เสนอตำมมำตรฐำน (ก)
1.คุณภำพโดยรวมของโรงเรียน...........(....ผลประเมิน...) 

จุดแข็ง ..............

จุดอ่อน ...............

2. คุณภำพรำยมำตรฐำน 

2.1 คุณภำพผู้เรียน    ........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว.้................/ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย........................

ทั้งน้ี/ดังน้ัน/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซ่ึงโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังน้ี.................  

2.2 คุณภำพด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  ........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนดไว้................./ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย......................

ทั้งน้ี/ดังน้ัน/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซ่ึงโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังน้ี.................

2.3 คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว.้................/ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย........................

ทั้งน้ี/ดังน้ัน/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซ่ึงโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังน้ี.................

2.4 คุณภำพด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  ........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว.้................/ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย.......................

ทั้งน้ี/ดังน้ัน/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซ่ึงโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังน้ี..............

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ตัวอย่ำง...เสนอตำมมำตรฐำน (ข)
1. คุณภำพผู้เรียน    ........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว้................./ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย.................

ทั้งนี/้ดังนั้น/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซึ่งโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังนี้............

2. คุณภำพด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  ........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนดไว้................./ตำมท่ีโรงเรียนมีนโยบำย...............

ทั้งนี้/ดังนั้น/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซึ่งโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังนี้............

3. คุณภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว้................./ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย..................

ทั้งนี/้ดังนั้น/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดท่ีควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซ่ึงโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังนี้................

4. คุณภำพด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  ........(....ผลประเมิน....) 

โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำน................. /จำกเป้ำหมำยที่โรงเรียนก ำหนดไว้................./ตำมที่โรงเรียนมีนโยบำย................

ทั้งนี/้ดังนั้น/อย่ำงไรก็ตำม โรงเรียนมีจุดที่ควรเร่งพัฒนำ ได้แก่...........................ซึ่งโรงเรียนมีกำรวำงแผนปรับปรุงดังนี้..........................    

สรุป คุณภำพโดยรวมของโรงเรียน...........(....ผลประเมิน...) 

จุดแข็ง ..............

จุดอ่อน ...............

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ตัวอย่ำง...เสนอตำมยุทธศำสตร์ (ค)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ................................

โรงเรียนด ำเนินกำร............................................................

ผลกำรด ำเนินกำร..............................................................

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ................................

โรงเรียนด ำเนินกำร............................................................

ผลกำรด ำเนินกำร..............................................................

ฯลฯ

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพโรงเรียนโดยรวม...........(....ผลประเมิน...) 

คุณภำพผู้เรียน คือ ..... (....ผลประเมิน...) ข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินได้แก่ ..................

คุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร คือ ..... (....ผลประเมิน...) ข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินได้แก่ ..................

คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คือ ..... (....ผลประเมิน...) ข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินได้แก่ ..................

คุณภำพกำรประกันคุณภำพภำยใน คือ ..... (....ผลประเมิน...) ข้อมูลสนับสนุนผลกำรประเมินได้แก่ ..................

ทั้งนี้  โรงเรียนมีจุดแข็ง ..............

โรงเรียนมีจุด ...............

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี



ตัวอย่ำง
รำยงำนประเมินตนเอง

ของต่ำงประเทศ

ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี


