
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก 
โรงเรียนมารีวทิยากบินทรบุรี  อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ไดรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. รอบแรก   เม่ือวันท่ี ๙ -๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๗  ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษา มีการประเมิน ๓  ดาน  คือ ดานผูบริหาร  ดานครู  และดานผูเรียน  ซ่ึงสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเปนตาราง ดงัตอไปนี ้

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูบริหาร 
มาตรฐานท่ี  ๑๓  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

  

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชน  
ในการพัฒนาการศึกษา    

  

มาตรฐานท่ี ๑๘  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

  

มาตรฐานท่ี  ๒๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ   
มาตรฐานท่ี  ๒๕  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเรียนและทองถ่ิน 
มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  

 
ดานครู 
มาตรฐานท่ี  ๒๒  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  

มาตรฐานท่ี  ๒๔  ครูมีวุฒิ/ความรู  ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ 
มีครูเพียงพอ 

  

 
ดานผูเรียน 

ระดับกอนประถมศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมท่ีพึงประสงค   
มาตรฐานท่ี  ๔  ผูเรียนมีความรูและทักษะเบ้ืองตน   
มาตรฐานท่ี  ๕  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห         
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  

 



๒ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
มาตรฐานท่ี  ๖   ผูเรียนรักการเรียนรู  มีทักษะในการแสวงหาความรู   
มาตรฐานท่ี  ๙  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

  

มาตรฐานท่ี  ๑๐  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีด ี   
มาตรฐานท่ี  ๑๒  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ
การเคล่ือนไหว 

  

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
มาตรฐานท่ี  ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานยิมท่ีพึงประสงค   
มาตรฐานท่ี  ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห   
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

  

มาตรฐานท่ี  ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานท่ี  ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู   
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

  

มาตรฐานท่ี  ๙  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

  

มาตรฐานท่ี  ๑๐  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี   
มาตรฐานท่ี  ๑๒  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา   

 
สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินดานผูบริหาร 

จุดเดน 
นํากระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA มาใชเปนหลักการบริหารงาน มีการจัดกิจกรรมแรลล่ีเพื่อ

สุขภาพใหแกโรงเรียนนอง  ผูเรียนรักการเรียนรูและใชอินเตอรเน็ตในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง      
ใชการบริหารแบบเ อ้ืออาทร  “น้ํ าใส  ใบยอ  กอไผ”น้ํ าใส  หมายถึง  ใหความเปนธรรมแก ทุกคน                  
ใบยอ  หมายถึง  การใหรางวัลยกยองชมเชยบุคลากร  กอไผ  หมายถึง  การลงโทษโดยการใหโอกาสบุคลากร
พัฒนาปรับปรุงตนเอง  สถานศึกษามีส่ือธรรมชาติ  ส่ือเทคโนโลยีและเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษาอยาง
หลากหลาย 

 
 



๓ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรพัฒนาในดานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดใหมีกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน  

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการสาระการเรียนรูทองถ่ินและจัดระบบการประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดจุดเดน / จุดท่ีควรพัฒนา 

บุคลากรมีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  สถานศึกษาที่ขาดแคลนไดรับเคร่ืองอุปโภค  
บริโภค  อุปกรณการเรียนอยางเพียงพอและไดรับความรูในเร่ืองอาหาร  การดูแลสุขภาพ  กิจกรรม Rally  
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตามหลักสูตรของสถาน ศึกษาอยางจริงจัง  มีอุปกรณ
เคร่ืองมือและบุคลากรพรอม  ผูบริหารเปนนักบวช  มีคุณธรรม  จริยธรรมสูง  เปนนโยบายของสถานศึกษาท่ี
เนนการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอน  

คณะกรรมการสถานศึกษามีภารกิจอยางอ่ืน  ติดราชการ  หรือการประกอบอาชีพอยางอ่ืน ไมคอยมี
เวลามาประชุม  การจัดกิจกรรมเยี่ยมบานยังไมครอบคลุมและท่ัวถึงผูเรียนทุกคน  เคร่ืองมือวัดผลตามสภาพ
จริงโดยเฉพาะเกณฑช้ันเรียน  (Scoring  Rubrics)  ในบางรายวิชายังไมสอดคลองกับลักษณะและธรรมชาติ
ของวิชาเทาท่ีควร  ระบบการประเมินผลการใชหลักสูตรของสถานศึกษายังไมครอบคลุมกระบวนการใช
หลักสูตรเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะ 
๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ  ๒  คร้ัง  เปนอยางนอย นํามติและ 

ขอเสนอแนะมาแจงใหคณะครูทราบ  โดยจัดระยะเวลาการประชุมใหเหมาะสม  วางเวนจากภารกิจการงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. ควรจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง  และจัดใหมีชุดครูสําหรับการเยี่ยมบาน 
นักเรียนชุดละ  ๓  คน  พรอมแบบสอบถามผูปกครองนักเรียน  เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๓. ควรปรับปรุงพัฒนาเกณฑยอยๆ  หรือเกณฑช้ันเรียน  (Scoring  Rubrics) ใหครอบคลุมการจัด 
ทักษะกระบวนการหรือกระบวนการคิดวิเคราะหใหสอดคลองกับลักษณะและธรรมชาติของวิชา  เชน  
เกณฑช้ันเรียนสําหรับการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  (Science  Process  Skills)  ในเร่ืองทักษะ
การทดลอง  การสังเกตผล  การวิเคราะห  (เปรียบเทียบ  จําแนก  จัดกลุม  สรุปผล  ฯลฯ) เปนตน 
    ๔.  ควรจัดใหมีระบบการประเมินผลการใชหลักสูตรท่ีครอบคลุม  ในเร่ืองของกระบวนการใช
หลักสูตรท้ังระบบ  เชน  ครอบคลุมเทคนิคการวิเคราะหหลักสูตร  เพื่อจัดทําแผนการสอนความยากงายของ
สาระการเรียนรู  (หัวขอเร่ือง  หรือเร่ืองท่ีนํามาสอนผูเรียน)  ความเหมาะสมของเวลาสําหรับการสอนในแต
ละเร่ือง  รวมท้ังความตอเนื่องของลําดับข้ันตอนการเรียนรู  (Learning  Hierarchies)  เปนตน  ท้ังนี้  เพื่อจะได
นําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 
 



๔ 

ผลการประเมินดานครู 
จุดเดน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปและไดสอนตรง

กับความถนัดของตนเอง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการวิจยัในช้ันเรียน  รวมท้ังจัดการอบรม  พัฒนาครูเพื่อการทดลองวิจัยดังกลาว 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดจุดเดน / จุดท่ีควรพัฒนา 
สถานศึกษาเนนความเปนเลิศในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมานาน  มี  Native  Speakers หรือ

ชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการมาประจําการสอนหลายคน  ครูมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   

สถานศึกษาควรมีความพรอมท้ังดานอัตรากําลังและส่ือการเรียนการสอน  จึงควรมีบทบาทใน      
การวิจัย  ทดลอง  เพื่อการสรรหายุทธศาสตรการสอนท่ีสงผลตอศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนใหมาก
ท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 
๑. ควรมีการแตงต้ังคณะทํางานท่ีมีหนาท่ีศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธีการสอนในแตละกลุมสาระการ 

เรียนรู  เชน  การสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสอนภาษาอังกฤษ โดยใชวิธี TPR   
(Total  Physical  Responses) หรือ  ๓P’s (Presentation  Practice and Products) กระบวนการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร  ฯลฯ  รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีเอ้ือตอวิธีการสอนดังกลาว  เพื่อนํามาเปน
แนวคิดในการทดลอง  วิจัยในช้ันเรียน 

๒. ควรสงเสริมใหครูไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูและนําเทคนิคใหมๆ  มาใชในการสอนเพ่ือ 
การวิจัยและการทดลอง 
ผลการประเมินดานผูเรียน 
ระดับกอนประถมศึกษา 

จุดเดน 
สถานศึกษามีผูเรียนท่ีมีมารยาท  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  เชน  การไหว  การเดินผานผูใหญ  

ผูเรียนมีกลามเน้ือแข็งแรง  ออกกําลังกายอยางคลองแคลว   เชน การวายน้ํา  การออกกําลังกายตอนเชา
ประกอบจังหวะ  ผูเรียนขยันมาเรียนมีสถิติการมาเรียนสูง  มีความกระตือรือรนในการทํางาน  ปฏิบัติงานตาม
คําส่ังครู  มีสุขภาพกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตท่ีดี  ยิ้มแยม  แจมใส   มีความสามารถในการรองเพลง ผูเรียน
ชอบกิจกรรมวายน้ํา 

 
 
 

 



๕ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนในเร่ืองของการประหยัด    การใชน้ําในการแปรงฟน  พัฒนาการใช

กลามเน้ือเล็กใหแข็งแรงและสามารถบังคับกลามเน้ือใหพัฒนา  เร่ืองการตอบคําถามใหชัดเจนมีความ
ละเอียดออนในเร่ืองการสังเกต  ฝกกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด  มีการกะประมาณจากส่ิง
รอบตัว  มีการแสวงหาความรูดวยตนเองท้ังในและนอกหองเรียน   ฝกการทํางานเปนกลุมโดยการกระจาย
งานใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติอยางท่ัวถึง 

 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดจุดเดน / จุดท่ีควรพัฒนา 
เนื่องจากผูเรียนไดรับการฝกท้ังท่ีบานและที่สถานศึกษา  ครูและผูปกครองดูแลผูเรียนอยางใกลชิด  

มีส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังท่ีบานและท่ีสถานศึกษา   
เนื่องจากผูเรียนมีสถานภาพครอบครัวท่ีสมบูรณ  มองขามจุดเล็กนอยท่ีควรฝกปฏิบัติกิจกรรมการฝก

ปฏิบัติของผูเรียน   ควรจดัใหมีความตอเนือ่งและมีความหลากหลายมากข้ึน 
ขอเสนอแนะ 
๑.  ควรจัดกิจกรรมการประหยัดอยางเปนระบบ  เชน  การออมเงิน 
๒.  ควรดแูลการแปรงฟนอยางใกลชิด 
๓.  ควรจัดกจิกรรมฝกทักษะการคิดรวบยอด  การสังเกต  การกะประมาณ  การแสวงหาความรูจาก

หองสมุด  ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง ท่ัวถึงและหลากหลาย 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

จุดเดน 
ผูเรียนแตงกายเรียบรอยในสถานการณตางๆ  เพราะมีกฎระเบียบ  นักเรียนหญิงถักผมเปย  ๒  ขาง  

ผูกดวยโบวสีตาง ๆ ตามกําหนด  สวนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจะรวบหางมาอยางเรียบรอย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการคิดสังเคราะห  การปลูกฝงใหเปนคนรักการอาน  สามารถคนควา

หาความรูจากหองสมุดและส่ิงตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
ปจจัยท่ีทําใหเกิดจุดเดน / จุดท่ีควรพัฒนา 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีระเบียบในการแตงกายใหถูกตองอยางสมํ่าเสมอ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดระดับ 3-4 และคะแนน NT ระดับดีในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  ยังไมเปนไปตามเกณฑ   ยังไมอยูในระดับท่ีนาพอใจและการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีสงเสริมใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการในการเรียนรูและผลงานของนักเรียนท่ีไดจากแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกโรงเรียนยังมีไมมากเทาท่ีควร 
 
 



๖ 

ขอเสนอแนะ 
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน

โดยเฉพาะในวิชาหลัก เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย และวิชาท่ีจัดใหนักเรียนเรียนตามนโยบาย
การสอนภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เชน ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาระบบ วิธีการ งานวิจัย 
นวัตกรรมเทคโนโลยี ขอมูลท่ีเปนจุดออนของนักเรียนเปนรายคน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดังกลาว และจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาทดลอง
ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และศึกษาจากแหลงเรียนรูตางๆ ใหมากข้ึน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน
รูจักตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบ จดบันทึกสาระการเรียนรูอยางเปนระบบ สรุปความคิดเห็น วิพากษวิจารณ
และนําเสนอรายงาน 

ทิศทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
สถานศึกษาไดจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว 

ดังนี ้
 ๑.  แผนพัฒนาดานอาคารสถานท่ี 
   จัดบรรยากาศในหองเรียนและจัดระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
หองสมุด สวนศึกษา  สรางเรือนพิพิธภณัฑ  เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกผูเรียนและชุมชน 
 ๒.  พัฒนาดานบุคลากร 

พัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอ  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน  สนับสนุน 
ใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม  รวมท้ังการพัฒนาใหผูเรียนมีความรู       
คูคุณธรรม 
 ๓.  แผนพฒันาดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีความรู  ดานการจัดทักษะกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ  เนนภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  งานวิจัยในชั้นเรียน  
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเขามาใชในการเรียนการสอนใหผูเรียน  มีคุณภาพสูงตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
 ๔.  แผนพัฒนาดานการบริหารและจัดการ 

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  ท่ีมีขอมูลพรอมทุกดาน  สําหรับใชในการบริหารงาน  กําหนด
บทบาทหนาท่ีของบุคลากรใหชัดเจน  รวมท้ังจัดระบบการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพของ
งานอยางตอเนื่อง  สงเสริมความสัมพันธ     ระหวางสถานศึกษากับชุมชน  โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครองนักเรียน  ชุมชน  ครูและผูเรียน  มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน  

 
 
 


