
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โรงเรียนบานเกาะเค่ียม  ต้ังอยูหมูที่ ๔  ตําบลกันตังใต  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปดสอนต้ังแตช้ัน
อนุบาลปที่ ๑  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  มีบุคลากรสายบริหาร  ๑  คน  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม  เมื่อวันที่  ๕  ถึง  ๗  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  มีการจัดการศึกษา  ๒  ระดับ  คือ 
 ๑. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ป)  มีครูหรือผูเลี้ยงดูเด็กจํานวน  ๒  คน
เด็กจํานวน  ๓๘  คน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  จําแนกเปน 

- ประถมศึกษา มีบุคลากรครจูํานวน  ๗  คน  ผูเรียน  จํานวน  ๑๔๑  คน 
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครจูํานวน  ๕  คน  ผูเรียน  จํานวน  ๖๙  คน 

             รวมท้ังสถานศึกษา   มีบุคลากรครจูํานวน  ๑๔  คน  ผูเรียน  จํานวน  ๒๔๘  คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลไดดังน้ี 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ - ๕ ป) 
ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ไดแก 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพฒันาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๓ เด็กมีพฒันาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 
๔ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีมาก 
๖ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๗ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๘ ๑๒ ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน  รกัษา

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๔ เด็กมีพฒันาการดานสติปญญาสมวัย ดี 
๑๐ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
๑๑ ๙ ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ  

และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ดี 

๑๒ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

ดี 

 
 
 
 
 
 



จุดเดน 
๑. เด็กมีพฒันาการดานรางกาย  ดานอารมณและจิตใจ  ดานสังคม  และมีความพรอมศึกษาตอในข้ัน

ตอไป 
๒. ครูจัดประสบการณการเรียนรูทีเ่นนเด็กเปนสําคัญ  อยางมีประสิทธิผล 
๓. การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีคุณภาพ  และประสิทธิผล 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. เด็กบางสวนขาดความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ตางๆ  ทีเ่กดิจากการเรียนรู  ขาดทักษะในการเขียน

เพื่อสือ่ความหมาย  และไมมีการทดลองวิธีการใหมๆ  ในการทําสิง่ตางๆ 
๒. คร/ูผูเลี้ยงดูเด็กสงเสริมการเรียนรูในเรื่องตอไปน้ี  คือ  การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กไดเลน

และลงมือกระทําเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะ  การประเมินพัฒนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอ
ตอเน่ืองดวยวิธีการที่หลากหลาย  และการเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนนําผลประเมินไป
พัฒนาเด็กไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร 

๓. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาในเรื่องตอไปน้ี คือ  การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาการบริหารงานทั่วไป  การจัดใหมีครูเพียงพอกับจํานวนเด็ก  การจัดใหมีพื้นที่สําหรับเด็กปวย  การ
ติดต้ังเครื่องตัดไฟ  และอุปกรณดับเพลิงที่พรอมใชงาน  และการจัดกิจกรรมเพื่อการแกปญหาและปองกัน
ความปลอดภัยที่ครอบคลมุทั้ง  ๖  ดาน  ไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ระดับปฐมวัย) 

๑. ดานผลการจัดการศึกษา 
๑) ครูควรฝกฝน  พัฒนาเด็กใหมีความรูความเขาใจ  สามารถใชภาษาทาทางและสัญลกัษณ 

และสามารถทดลองวิธีการใหมๆ   ในการทําสิง่ตางๆ  โดยจดักิจกรรมสงเสริม  สนับสนุน  เชน  ทํากิจกรรมที่
ถายทอดความคิดผานการทํางานศิลปะ  เลาเรื่อง  เลนเกมภาษา  และเปดโอกาสใหเด็กไดทดลองใชสิ่งของ
หรือเลนดวยวิธีการที่แตกตางหลากหลาย  เปนตน 

๒) การพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคของการ 
จัดต้ังสถานศึกษา  ตองจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูมสีวนเกี่ยวของในสถานศึกษาตอแผนการ
ดําเนินงาน  และผูมีสวนเกี่ยวของเหลาน้ันมีความพึงพอใจอยูในระดับดีไมนอยกวา  รอยละ ๘๐ 

๓) การพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา  ตองจัด 
ใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูมสีวนเกี่ยวของในสถานศึกษาตอการกําหนดจุดเนน  จุดเดนที่มุงพัฒนา
และผูมีสวนเกี่ยวของดังกลาวมีความพึงใจอยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานทั่วไป 

โดยเฉพาะการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน  และรายงานผลการดําเนินงานประจําป  ทั้งน้ีควรลงนามและ
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรดวย 

๒) สถานศึกษาควรบรหิารจัดการใหมีครหูรือผูเลี้ยงดูเด็กเพยีงพอกบัจํานวนเด็ก 
๓) สถานศึกษา/ครูควรจัดสภาพแวดลอมภายนอก  ภายในอาคารใหถูกสุขลักษณะ  และ 

ปลอดภัย  โดยเฉพาะการจัดใหมีพื้นทีส่นามเด็กเลนและเครือ่งเลนที่เหมาะสม  ควรจัดใหมีสถานที่พักรอและ
มุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง  การจัดที่พกัสําหรบัเด็กที่เจบ็ปวยควรแยกเปนสัดสวนอยางเหมาะสม  ควร
ดําเนินการติดต้ังเครื่องตัดไฟ  และอุปกรณดับเพลงิที่พรอมใชงานอยูเสมอ  และมีกจิกรรมเพื่อแกปญหาและ
ปองกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทัง้  ๖  ดานอยางตอเน่ือง 



๓. ดานการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑) สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกจิกรรมแบบบรูณาการเปนรายบุคคล  รายกลุม   

ทั้งกลุมเล็กและกลุมใหญผานกิจกรรมแบบบรูณาการที่เด็กไดเลนและลงมือกระทําเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด
และทักษะดานตางๆ 

๒) สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูเปดโอกาสใหผูปกครองไดมสีวนรวมในการวางแผน 
นําผลการประเมินไปพฒันาเด็ก 

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรู  ความเขาใจ  เห็นความสําคัญและความ 

จําเปน  ของการประกันคุณภาพภายใน 
๒) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  และแผนปฏิบัติการประจําป  ควรจัดทําให 

สอดคลอง  มีขอมูลครบถวนถูกตองตรงกัน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมสํารวจนักเรียนเพื่อใหความชวยเหลือกรณีขาด
สารอาหาร  นํ้าหนัก-สวนสูงตํ่ากวาเกณฑ  กิจกรรมบริการอนามัย  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมประกวด
หนูนอยฟนดี  สงผลใหเด็กมากกวารอยละ ๙๐  มีสุขภาพและสุขนิสัยสมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี ้
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๖๓ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ    
               วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 
                 สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๑๓ ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  ประเภทโรงเรียน 

  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๐.๑๓  คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต  ๘๐  คะแนนขึ้นไป     ใช   ไมใช 
  มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป  ๑๐  ตัวบงชี้  จาก  ๑๒  ตัวบงชี ้  ใช   ไมใช 
  ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน    ใช   ไมใช 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 

            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป)  ประเภทโรงเรียน 

ช่ือตัวบงช้ี 
น้ําหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ    
               วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 
                 สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
                 และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๕.๐๐ ๔.๖๓ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๑๓ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป   

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผูเรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ดีมาก 
๓ ๔ ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง ดีมาก 
๔ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๕ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

สังกัด 
ดีมาก 

๖ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๗ ๑๒ ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน  รกัษา 

มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ที่สอดคลองกบัแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

๘ ๓ ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ดี 
๙ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 

๑๐ ๙ ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค  ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดี 

๑๑ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ  
ของสถานศึกษา 

ดี 

 
ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพตํ่ากวาระดับดี  ไดแก  
ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน พอใช 
 

จุดเดน 
๑. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางมปีระสิทธิภาพ  ดวยความ

ซื่อสัตย  สจุริต  มีจิตใจเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผเห็นประโยชนตอสวนรวม  รูจกัใชจายอยางประหยัด  มี
ทักษะในการใชชีวิตแบบพอเพียง  มีจินตนาการที่ดี  รักการทํางาน  ทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข  ฟง
ความคิดเห็นของสมาชิก  มคีวามช่ืนชมยินดีตออาชีพสุจริต  มีนิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  
มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีความสดใสราเริง  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และมีนิสัยช่ืนชอบแสดงออก
ทางดานดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา 

๒. ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง  หลากหลายรปูแบบ  โดยเฉพาะการเขารบัการอบรมเพื่อเพิม่พูน
ความรู  ผูบรหิารใหการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร  ทําใหทุกคนมีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน  
และนําความรูไปพฒันางานอยางเต็มศักยภาพ 

๓. ผูบรหิารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนํา  มีความเปนประชาธิปไตยในการบรหิารจัดการ  ม ี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอทุกคน  มีการพฒันาปรับปรงุระบบบรหิารงานในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบรหิาร  และไดรบัความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพฒันาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
 



จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในทกุกลุมสาระการเรยีนรู 
๒. ครูขาดการจัดทําวิจัยช้ันเรียนที่ไมครอบคลุมในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ระดับประถมและมัธยม) 

๑. ดานผลการจัดการศึกษา 
ผูเรยีนควรไดรับการพฒันาใหมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดย 

ครูควรจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย  เนนการปฏิบัติจริง  การทดลองทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  โครงงาน  ตลอดจนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจใฝรูในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 
๑) ผูบริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการ  ควรดําเนินการใหคณะกรรมการบรหิาร 

สถานศึกษาแตงต้ังทีป่รึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ  ต้ังแตปการศึกษา 
(๒๕๕๔) เปนตน 

๒) ผูบริหารสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  ควรศึกษา   
วิเคราะห  และจัดลําดับกอน-หลังของปญหา  ที่จําเปนตองแกไขใหดีข้ึน  แลวกําหนดเปนโครงการพิเศษเพือ่
แกปญหาดังกลาว  ควรดําเนินการต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๔  เปนตน 

๓) ผูบริหารควรมีคําสัง่ใหบุคลากร  ออกแบบ  และพัฒนาเกณฑการประเมนิ  และประเมิน 
ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในสถานศึกษา  ที่หลายหลายวิธี  และครอบคลุมบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของทกุ
ฝาย  ควรดําเนินการภายในปการศึกษา  ๒๕๕๔ เปนตนไป 

๓. ดานการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหครทูกุคนศึกษาคนควาและจัดทําวิจัยเพื่อการพัฒนา 

สื่อ  และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครอบคลมุทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  หลักสูตร/ตํารา  วิธีการเรียนการสอน  สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการศึกษา)  จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  จดัใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 โครงการโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมสํารวจนักเรียนเพื่อใหความชวยเหลือกรณีขาด
สารอาหาร  นํ้าหนัก-สวนสูงตํ่ากวาเกณฑ  กิจกรรมบรกิารอนามัย  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมประกวด
หนูนอยฟนดี  สงผลใหเด็กมากกวารอยละ ๙๐  มีสุขภาพกายแข็งแรงสมบรูณ 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกตามกลุมตัวบงชี ้
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ําหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๐๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๗๓ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๙ พอใจ 
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค                   
              ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ  
                ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา 
                มาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ที่สอดคลองกับแนวทางการ 
                ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๐๗ ดี 

 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ตั้งแต  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   ใช   ไมใช 

 สถานศึกษามีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป  ๑๐  ตัวบงชี้  จากทั้งหมด  ๑๒  ตัวบงชี้   ใช   ไมใช 

สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน   ใช   ไมใช 

 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ําหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๐๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู  และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๗๓ ดี 
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๘.๓๙ พอใจ 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค                   
              ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ  
                ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔  วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๐๗ ดี 

 
  
 


