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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม 

โรงเรียนรับการประเมินระหวา่งวนัท่ี ๓-๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓  ผลปรากฏดงัตาราง 
สรุปผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:มธัยมศึกษา ผลการประเมิน 

อิงเกณฑ ์
ผลการประเมินอิง

สถานศึกษา 
ค่าเฉล่ีย ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน ระดบั

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

๓.๖๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๒ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี  

๓.๗๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๖ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

๓.๕๙ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมี
วสิยัทศัน์  

๓.๕๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตร  

๒.๐๓ พอใช ้ ๔ ดีมาก ๓.๐๒ ดี 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๓.๕๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๗ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

๓.๖๒ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๑ ดีมาก 

ด้านครู       
มาตรฐานท่ี ๘  ครูมีวฒิุ/ความรู้
ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ และมี
ครูเพียงพอ 

๓.๙๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๙ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๙ ครู มีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:มธัยมศึกษา ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา 

ค่าเฉล่ีย ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

๓.๗๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานอยา่งเป็น
ระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  

๓.๕๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๘ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการจดัการ
เรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

๓.๕๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๖ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๓.๖๐ ดีมาก ๓ ดี ๓.๓๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๑๔สถานศึกษาส่งเสริม
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน
การพฒันาการศึกษา  

๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒ โรงเรียนพทัลุงพทิยาคม 

ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี 

๑.มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉล่ีย
ของ 

ร้อยละ) 

ระดบัคณุภาพตวับ่งช้ี 

ปรบั 

ปรงุ 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์     ๙๐.๘๓/
๓.๘๒ 

   / 

๑.๑ มีวนิยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

๙๒.๕๐    / 

๑.๒ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต ๙๑.๓๓    / 

๑.๓ มีความกตญัญูกตเวที ๙๑.๐๐    / 

๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ๙๑.๖๗    / 

๑.๕ ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  ๘๙.๕๐   /  

๑.๖ ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นประโ ยชน์ต่อส่วนรวม ๘๙.๐๐   /  
 
 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ ี    ๙๒.๖๗/
๓.๘๖ 

   / 

๒.๑  ผูเ้รียนรู้จกัดูแลสุขภาพ สุขนิสยั และออกก าลงักายสม ่าเสมอ    ๙๑.๓๓    / 

๒.๒  ผูเ้รียนมีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์    ๙๕.๕๐    / 

๒.๓  ผูเ้รียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชนจ์ากส่ิงเสพติดและมอม
เมา หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ  และปัญหา
ทางเพศ 

  ๙๔.๐๐    / 

๒.๔ ผูเ้รียน มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น 

   ๙๐.๐๐    / 

๒.๕  ผูเ้รียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครู และผูอ่ื้น    ๙๒.๕๐    / 
 
 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกฬีา  

   ๘๙.๘๑/
๓.๘๐ 

    

๓.๑ ผูเ้รียนมีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ     ๘๖.๗๕   /  

๓.๒ ผูเ้รียนมีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นดนตรี/นาฏศิลป์โดย
ไม่ขดัหลกัศาสนา 

   ๙๐.๐๐    / 

๓.๓  ผูเ้รียนมีความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/
นนัทนาการ 

   ๙๔.๒๕    / 

๓.๔ ผูเ้รียนสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดี
งามของทอ้งถ่ินและไทย 

๘๘.๒๕   /  
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉล่ีย
ของ 

ร้อยละ) 

ระดบัคณุภาพตวับ่งช้ี 

ปรบั 

ปรงุ 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิสังเคราะห์ 

มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมวีสัิยทศัน์  

๘๘.๑๗/
๓.๗๗ 

   / 

๔.๑  ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์ สรุปความคิดอยา่งเป็น
ระบบและมีความคิดแบบองคร์วม 

๘๖.๗๑   /  

๔.๒  ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดไตร่ตรอง ๘๙.๐๐   /  

๔.๓  ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ ๘๘.๘๐   /  
 

มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  ๕๐.๘๕/
๓.๐๒ 

  /  

ร้อยละเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติไม่ต ากวา่ระดบัดีใน
๘ กลุ่มสาระ ในระดบัชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

     

๕.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๕๖.๑๘  /   

๕.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๓๑.๙๑ /    

๕.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ๔๓.๐๔ /    

๕.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๕๑.๕๕  /   

๕.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๑.๔๕   /  

๕.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๖๑.๘๘  /   

๕.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี ๖๐.๑๙  /   

๕.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒๙.๘๖ /    
 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
                    รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ๘๘.๔๔/
๓.๗๗ 

   / 

๖.๑  ผูเ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน   สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  

รอบตวั   
   ๘๘.๐๐   /  

๖.๒ ผูเ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกบัการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ    ๗๕.๐๐   /  

๖.๓  ผูเ้รียนสามารถใชห้อ้งสมุด ใชแ้หล่งความรู้และส่ือต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

   ๗๗.๓๓   /  

 

มาตรฐานที ่๗  ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต  

   ๙๐.๕๐/ 
๓.๘๑ 

   / 

๗.๑  ผูเ้รียนสามารถวางแผน ท างานตามล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสทธิ
ภาพ  

๙๐.๐๐    / 

๗.๒  ผูเ้รียนรักการท างานสามารถปรับตวัและท างานเป็นทีม    ๙๐.๕๐    / 
๗.๓ ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตน
สนใจ 

   ๙๑.๐๐    / 
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๒.มาตรฐานด้านคร ู
 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉล่ีย
ของ 

ร้อยละ) 

ระดบัคณุภาพตวับ่งช้ี 

ปรบั 

ปรงุ 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่๘  ครูมวุีฒ/ิความรู้ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ 
และมคีรูเพยีงพอ 

๙๙.๒๓/
๓.๙๙ 

   / 

๘.๑  ครูมีคุณลกัษณะเหมาะสม ๙๗.๔๔    / 

๘.๒ ครูท่ีจบปริญญาตรีข้ึนไป  ๙๘.๒๗    / 

๘.๓  ครูท่ีสอนตรงตามเอก/โทหรือความถนดั      ๑๐๐    / 

๘.๔  ครูไดรั้บการพฒันาในวชิาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภาก าหนด      ๑๐๐    / 

๘.๕ สถานศึกษามีครูตามเกณฑ ์      ๑๐๐    / 
 
 

มาตรฐานที ่๙ ครู มคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
                     อย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

   ๗๑.๐๐    / 

๙.๑  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ๘๐.๐๐    / 

๙.๒  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ๘๒.๕๐    / 

๙.๓  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    ๖๕.๐๐    / 

๙.๔  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 

   ๗๐.๐๐   /  

๙.๕ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

   ๖๗.๕๐   /  

๙.๖  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ๗๒.๐๐    / 

๙.๗  ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

   ๖๐.๐๐    / 

๙.๘ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

    / 
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๓.มาตรฐานด้านผูบ้ริหาร 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉล่ีย
ของ 

ร้อยละ) 

ระดบัคณุภาพตวับ่งช้ี 

ปรบั 

ปรงุ 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๐  ผู้บริหารมภีาวะผู้น า และมคีวามสามารถในการบริหาร
จดัการศึกษา 

    ๙๔.๔๕/ 
๓.๘๙ 

   / 

๑๐.๑ ผูบ้ริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการ
ท างาน 

     ๑๐๐    / 

๑๐.๒  ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมและ  มีวสิยัทศัน์        ๑๐๐    / 

๑๐.๓  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและเป็นผูน้ า
ทางวชิาการ 

     
๗๗.๗๘ 

  /  

๑๐.๔  การบริหารมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ
ในการบริหาร 

     ๑๐๐    / 

 

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามกีารจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  

   ๘๘.๗๕/
๓.๗๘ 

   / 

๑๑.๑  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง การบริหารและระบบการ
บริหารงานท่ีมีความ คล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

   ๑๐๐    / 

๑๒.๒  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยทุธ์    ๘๐.๐๐   /  

๑๒.๓  สถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมและมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล 

     ๑๐๐    / 

๑๒.๔  สถานศึกษามีระบบและด าเนินการประกนัคุณภาพภายในให้
เป็นไปตามกฏกระทรวง  

๗๕.๐๐   /  

 

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามกีารจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั  

   ๘๗.๗๘/
๓.๗๖ 

   / 

๑๒.๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาธรรมชาติตามศกัยภาพ 

   ๘๐.๐๐   /  

๑๒.๒  สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ๘๓.๓๓   /  

๑๒.๓  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย 

๑๐๐     
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

ผลส าเร็จ 

(ค่าเฉล่ีย
ของ 

ร้อยละ) 

ระดบัคณุภาพตวับ่งช้ี 

ปรบั 

ปรงุ 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามหีลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบัผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มส่ืีอการเรียนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้  

   ๙๐.๐๐/
๓.๓๐ 

  /  

๑๓.๑  สถานศึกษามีหลกัสูตรและเน้ือหาสาระการเรียนรู้ระดบัสากล 
ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางและความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 

   ๘๐.๐๐   /  

๑๓.๒  สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

   ๑๐๐    / 

 

มาตรฐานที ่๑๔สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกบั
ชุมชนในการพฒันาการศึกษา  

   ๙๐.๐๐/
๓.๘๐ 

   / 

๑๔.๑  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

   ๘๐.๐๐   /  

๑๔.๒  สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

   ๑๐๐    / 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาสถานศึกษา 
๑.ด้านผู้เรียน 

 ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสู๖รมากข้ึน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียนในระดบัดีข้ึนไปในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดงักล่าว  อยูใ่นระดบัปรับปรุง จึงควรเร่งรัดพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยครู
วเิคราะห์ผลการสอน วเิคราะห์ปัญหาการเรียนของผูเ้รียน แลว้ก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาใหช้ดัเจน  จดัท า
แผนเร่งรัดเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ใชส่ิ้อนวตักรรมท่ีแปลกใหม่เพื่อ
เร้าความสนใจของผูเ้รียน รวมทั้งน าปัญหาการเรียนการสอนมาท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
 ๒.ด้านครู 
                   ครูผูส้อนบางคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีควรน าเนินการพฒันาเก่ียวกบัการน าผลการเรียนการสอนมาปรับ
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  รวมทั้งการใหค้วามส าคญัในการท าวจิยัในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน โดยท าวจิยัในเชิงแกปั้ญหาหรือพฒันาดา้นการเรียนการสอน
ใหช้ดัเจน  เพื่อใหส่้งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพครูโดยรวมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๓.ด้านผู้บริหาร 
     ผูบ้ริหารควรด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นระบบมากข้ึน  เนน้
ขั้นตอนการจดัท าท่ีถูกตอ้งและการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีชดัเจน รวมทั้งน าผลการ
ประเมินการใชห้ลกัสูตรไปวางแผนพฒันาใหต่้อเน่ืองทุกปีการศึกษา  นอกจากน้ีควรด าเนินการเก่ียวกบัการจดัและ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหค้รบทุกขั้นตอนตามกระบวนการทั้งการ
วางแผน การใช ้การประเมินผล และน าผลการประเมินไปใชว้างแผนพฒันาในปีถดัไป  เนน้การสรุปผลท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูเ้รียนใหช้ดัเจนมากข้ึน  รวมทั้งควรพฒันาวธีิการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณท่ีไดน้ ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นเป้าหมาย   ก าหนดเกณฑท่ี์
คาดหวงัตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี   ซ่ึงไดจ้ดัท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาสู่มาตรฐาน  โดยประเมินผลส าเร็จจาก
การด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนใหช้ดัเจนมากข้ึน 


