
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ต้ังอยู่เลขที่ ๕๘๐  หมู่ที ่๑๗ ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา 
ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๓ คน ได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการ    
จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  การศึกษาปฐมวัย มีครู  จํานวน ๒๗ คน 
                    เด็ก  จํานวน ๕๐๖ คน 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จําแนกเป็น 
   -ประถมศึกษา  มีบุคลากรครูจํานวน ๔๙ คน  ผู้เรียน จํานวน ๑,๒๐๗ คน 
   -มัธยมศึกษา  มีบุคลากรครูจํานวน ๔๓ คน  ผู้เรียน จํานวน ๑,๐๗๙ คน 
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจํานวน ๑๑๙ คน ผู้เรียน จํานวน ๒,๗๙๒ คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 
 
ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 

๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 

๓ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 

๔ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 

๕ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 

๖ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีมาก 

๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

๘ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 



๒ 
 

ลําดับท่ี ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑๑ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพตํ่ากว่าระดับดี 

- ไม่มี 
 
จุดเด่น 

๑. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีพัฒนาการ 
ด้านสังคมสมวัย  มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย อีกทั้ง
สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาสถานศึกษา “คุณธรรมนําการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม” มีการกําหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “รักเมตตา ซื่อสัตย์  มีภูมิคุ้มกัน”       
ตามแบบอย่างของพระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ      
หลักศาสนาที่นับถือไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้การแสดงความเคารพผู้ใหญ่         
หรือมารยาทในการรับประทานอาหารได้เหมาะสมตามวัย  ซึ่งผลการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาสามารถทําให้สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา 
และสถาบัน  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๒ จากกระทรวงศึกษาธิการ  และมีผลการดําเนินงานโครงการลูกมารีจิตอาสาและโครงการ
ตลาดภาษาสู่อาเซียน เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการ 
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ         
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓.  สถานศึกษามีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
๔. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษา 

เอกชน (สช.) มีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ๑๑ มาตรฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การปลูกจิตสํานึก รักเมตตา  ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน ให้มีความย้ังยืนตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาก็ตาม 

๒. ปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีมารยาท  รักษาความสะอาด  แบบย่ังยืน เพ่ือได้รับการยอมรับ 
จากองค์กรภายนอกสถานศึกษาตลอดไป 



๓ 
 

๓. การนําชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาใน 
การแก้ไขปัญหาร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นภายในชุมชนรอบสถานศึกษา
อย่างชัดเจน 

๔. สถานศึกษาเพ่ิมความปลอดภัยให้กับเด็กเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย 
๕. ดําเนินการพัฒนาเด็กที่มีนํ้าหนักสูงกว่าเกณฑ์เป็นพิเศษ 
๖. นําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
๗. การนําข้อมูลสารสนเทศของทุกมาตรฐานการศึกษานํามาบริหารจัดการคุณภาพ 

การศึกษาทั้งเด็ก ครู และผู้บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยที่ดีอยู่แล้ว  

แต่ควรทําการทดสอบสมรรถภาพทางกลไกตามช่วงอายุของเด็ก เช่น เด็กอายุ ๓ ปี ทดสอบกระโดด
ขึ้นลงอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลด้วยมือ เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ เป็นต้น เด็กอายุ ๔ ปี ทดสอบกระโดดขา
เดียวอยู่กับที่ได้ รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง เดินขึ้นและลงบันไดสลับเท้าได้ เป็นต้น และเด็กอายุ    
๕ ปี ทดสอบกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองได้ รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ด้วยมือ  
ทั้งสอง เดินขึ้นและลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ได้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยในแต่ละกลุ่มจัดให้มีสมาชิกต้ังแต่อนุบาล ๑ 
ถึง ๓ อยู่ร่วมกันซึ่งอาจจะมอบหมายให้เด็กร่วมกันสํารวจตามแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา      
และออกมาพูดรายงานข้อมูลที่สํารวจได้ และให้เด็กได้บอกถึงวิธีการดําเนินการว่าทําอย่างไร       
แบ่งหน้าที่กันอย่างไรจึงสามารถทําให้งานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จ พร้อมสรุปด้วยการให้เด็กให้
คะแนนแก่กลุ่มของตนเอง และให้คะแนนตนเองในการให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม             
โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๓) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยที่ดีอยู่แล้ว  
แต่ควรเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กใช้ของท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยดําเนินการอย่าง       
เป็นระบบและต่อเน่ือง 

๔) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยที่ดีอยู่ 
แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กเล่นเกมใบ้คํา และให้เล่นบทบาทสมมุติ แต่งเป็น
ตัวละครในนิทานที่ให้เด็กลองเล่นเป็นตัวละครนั้นๆ ตามจินตนาการของเด็กเอง เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร และการเขียนเพ่ือสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
และเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ทดลองเล่นในวิธีการใหม่ๆเพ่ิมมากขึ้น โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 



๔ 
 

๕) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปที่ดี 
อยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมการประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ด้าน เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทําเป็นแบบบันทึกสรุปผลการ
พัฒนาเด็กในแต่ละด้านประจําปีการศึกษา โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๖) สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามอัตลักษณ์อยู่แล้ว แต่ 
สถานศึกษาควรดําเนินการให้เด็กปฐมวัยได้เป็นไปตามอัตลักษณ์ เช่น การปลูกจิตสํานึก รักเมตตา 
ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน ให้มีความย่ังยืนตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาก็ตาม 

๗) สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาควบคู่กับพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไป 
ตามเอกลักษณ์อยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้มีมารยาท รักษาความสะอาด     
แบบย่ังยืน เพ่ือได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษาตลอดไป  

๘) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วแต่สถานศึกษาควรดําเนินการแบบยั่งยืน และควรนําชุมชนบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาเข้ามาส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาในการแก้ปัญหาร่วมกันกับสถานศึกษา       
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นภายในชุมชนรอบสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษามีการจัดทําสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นสนามที่ดีมีคุณภาพให้กับเด็กอยู่ 

แล้วแต่สถานศึกษาควรเพ่ิมความปลอดภัยให้กับเด็กโดยการเสริมบล็อคยางที่พ้ืนสนามเด็กเล่น      
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย 

๒) สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  โดยดําเนินการพัฒนาเด็กที่มีนํ้าหนักสูงกว่า 
เกณฑ์เป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่ครูควรมีการเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลเป็นระยะเพ่ือความย่ังยืน 
และเพ่ือส่งผลให้เด็กมีนํ้าหนักสูงกว่าเกณฑ์เป็นพิเศษมีปริมาณลดน้อยลงไปเร่ือยๆ เพ่ือส่งผลการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมส่งเสริมให้ครูทุกท่านมีการบันทึกข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคลตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งกําหนด
เป็นเป้าหมายท่ีสามารถจะประเมินเชิงปริมาณได้พร้อมนําผลการประเมินพัฒนาเด็กทุกด้านไปใช้   
เพ่ือพัฒนาการเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการบันทึกผลการประเมิน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น การสังเกต  ทดสอบ หรือสอบถาม ควรมีความสมํ่าเสมอในการ
บันทึกผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่จะประกันตนเองได้ว่าการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและส่งผล
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตรงตามมาตรฐานท่ีชาติต้องการ โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเช่ือถือทางสถิติ เพ่ือจะได้ 

สะท้อนสภาพจริงของการทํางาน ถ้ามีข้อมูลที่น่าเช่ือถือก็จะทําให้สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาได้ถูกต้องตรงตามสภาพจริงและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 



๕ 
 

 ระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปีการศึกษา 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ไม่มี 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกจําแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี ้
การศึกษาข้ันพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๙ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา       ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๓๙ ดีมาก 
 
การรองรับมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป  ใช่       ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้    ใช่      ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่       ไม่ใช่ 

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 



๖ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกจําแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ

มาตรฐานท่ี๑มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี๒มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน    
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๘ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๓๙ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่มีคณุภาพระดับดีขึน้ไป  ได้แก่ 
ลําดับที ่ ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ระดับคณุภาพ 

๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีมาก 
๖ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

๗ ๘ 
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

ดีมาก 

๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๑๐ 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

๑๑ ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

ดีมาก 

๑๒ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
 
ตัวบ่งชี้ที่มีคณุภาพตํ่ากว่าระดับดี 

- ไม่ม ี
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง คิดเป็น ทําเป็น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ รักเมตตา 
ซื่อสัตย์  มีภูมิคุ้มกัน มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ เน้นมารยาทรักความสะอาด และมีผลการดําเนินงานโครงการลูกมารีจิตอาสา     
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา 

๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา และมีผล 
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ     
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓. สถานศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๔. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน (สช.) มีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
๑๕ มาตรฐาน 



๘ 
 

       จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนด้านคุณลักษณะการเป็นผู้เรียนที่ดีในสถานศึกษา เช่น การมุ่งมานะในการเรียน 
๒. การนําข้อมูลสารสนเทศของทุกมาตรฐานการศึกษานํามาบริหารจัดการคุณภาพ 

การศึกษาทั้งผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษามีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว แต่ควร 

ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองต้นได้ มีการออกกําลัง
กายอย่างสม่ําเสมอและรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ครบทั้ง ๕ หมู่ และมีการจดบันทึกการ    
ลดนํ้าหนักเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยเป็นรายบุคคล เพ่ือติดตามอย่างใกล้ชิด 
และเข้าโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
      ๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดี
อยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมการส่งเสริมผู้เรียนตามแบบแผน วัฒนธรรมประเพณี ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม การกระทําความดี และการฝึกฝนผ่านประสบการณ์ตรง มีการร่วมมือ ร่วมใจ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนตามศักยภาพมีคุณลักษณะการเป็นผู้เรียนที่ดีในสถานศึกษา เช่น การมุ่งมานะใน
การเรียน การมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่องานของตนเอง กิจกรรมเด็กดีที่บ้าน การใช้ของอย่างคุ้มค่า เพ่ือสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผ่านการบําเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น     
การช่วยพัฒนาสาธารณประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
      ๓) สถานศึกษามีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดที่ดีอยู่แล้ว 
แต่ควรพัฒนาด้านการอํานวยความสะดวกในการเข้า – ออกห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ได้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีเน้ือหาจากหลักสูตรจาก
หน่วยการเรียน ใบงาน แบบฝึกหัด การรับ-ส่งงานผ่านเครือข่ายที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้
ทุกเวลา และเรียนรู้ซ้ําได้ รู้จักการแยกแยะข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ สามารถวางแผนการทํางานและ
เรียนรู้การหาข้อมูลได้ด้วยตนเองทุกคน เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ใหม่ๆจากกิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และนอกสถานศึกษา เช่น แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในภาคตะวันออกและภาคอ่ืนๆ 
     ๔) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็นที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิม
การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัว
มากข้ึน กระตุ้นให้เกิดการแสดงออก เช่น การวิจารณ์  การอภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  การสัมมนา  
คิดวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน สืบค้น ทดลอง และได้ลงมือปฏิบัติจน
สําเร็จ มีความสามารถในการใช้เหตุผล แจกแจง แยกแยะ จัดลําดับ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า สิ่งต่างๆด้วยวิจารณญาณ ความคิดไตร่ตรอง รับฟังความเห็นรอบด้าน มีกิจกรรมที่สนใจ
ให้เลือกตามความสมัครใจ สมารถเข้าใจ ระเบียบขั้นตอน การปฏิบัติตนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
เรียนรู้ เข้าใจ ความคิดที่แตกต่างได้ มีความเป็นกลาง รับฟังเหตุผล และเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 



๙ 
 

เช่น โครงการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากวิธีคิด การเตรียมตัว
ศึกษา ขั้นตอน กระบวนการ และเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เหมาะสม เพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียนทั้ง
ทฤษฎี ปฏิบัติ มีการทดลอง ค้นคว้า เป็นกระบวนการทดลองที่สามารถพิสูจน์ได้ 
      ๕) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีอยู่แล้ว   
แต่ควรเพ่ิมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้น โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา       
การเรียนรู้เพ่ิมเติมทั้งจากในห้องเรียนนอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น สวน  
ฟาติมาการ์เด้น (FARTIMA Garden) เพ่ือใช้เป็นแหล่งฝึกฝน เรียนรู้ตามตัวช้ีวัดด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  
ด้วยการปฏิบัติจริง เรียนรู้เทคนิคที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างกัน จากการฝึกฝนเรียนรู้ให้เข้าใจ
กระบวนการผ่านของจริงและได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ใช้หนังสือเอกสารการเรียนที่มีลําดับขั้นตอนที่
เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน และการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนัก        
อยากเรียนรู้ ในการศึกษาผ่านประสบการณ์ตรง จนสามารถเรียนรู้และนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ เช่น โครงการจัดการเรียนประกอบสื่อมัลติมีเดียด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเช่ือม
ต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการคิด เป็นลําดับขั้นตอน เรียนรู้จากน้อยไปหามาก จากง่ายไปยาก มีการ
อธิบาย รูปแบบ เป็นภาพและเสียงและใช้หลักการคิดที่เป็นขั้นตอน มีกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึง   
มีสื่อที่เหมาะสมกับหัวข้อน้ันๆ เช่น การทดลองที่เป็นลําดับขั้นตอน โครงการคณิตแสนสนุก เรียนรู้
ศึกษาและเข้าใจ สามารถนําหลักการทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นประโยชน์กับตนเอง เช่น เกม เลขคณิต
คิดในใจ วิเคราะห์หาเหตุผล คํานวณความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็น และประมาณค่าได้ จากการใช้สื่อ
การสอน เกมคอมพิวเตอร์ การทดลองปฏิบัติ พิสูจน์ตามทฤษฎี เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรง ให้มีความ
ต่ืนเต้นและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น มีการจัดแข่งขันในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
      ๖) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา จุดเน้น
และจุดเด่น และผลการดําเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษาที่ ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท้องถิ่นทราบถึงกิจกรรมและผลงานของโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการให้มากขึ้น ควรมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงได้ทั้งในสถานศึกษาและ
องค์กรนอกสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       ๑) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติมการพัฒนาส่งเสริมฝ่ายวิชาการให้มีการวางแผน 
พัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่ศึกษาเล่าเรียนในสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
มีการตรวจสอบ และประเมินผล เช่น การตรวจสอบช่ือโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามแผนที่กําหนดใน
ที่ประชุม การใช้กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรในการประเมินโครงการที่น่าเช่ือถือและมีจํานวน  
มากพอ ส่งเสริมการบริหารจัดการ และอํานวยการให้ครูผู้สอนมีความสะดวกสามารถในการถ่ายทอด
แนวความคิดที่ส่งต่อผู้เรียน เพ่ิมศักยภาพการสร้างเสริมการใช้สื่อการสอนแบบต่างๆ มากขึ้น       
และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถประยุกต์และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการศึกษาตามตัวช้ีวัดทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้ แนวทางการออกข้อสอบ O-NET และข้อสอบ
นานาชาติ เช่น PISA ในปีที่ผ่านๆมาเพ่ือสร้างความคุ้นเคยมีประสบการณ์มากย่ิงขึ้น                  



๑๐ 
 

เพ่ิมความสามารถในด้านความเร็วในการคิดวิเคราะห์ผล หรือตัดสินใจที่รวดเร็วมากย่ิงขึ้น            
เพ่ือสามารถนําไปใช้สื่อสารและเรียนรู้กับทุกประเทศได้ เช่น โครงการ AFS Year Program (ประเทศ
ไทย) และ Amsam Youth Center (AYC) การอํานวยการในการเข้าห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ของผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้น รวมถึงส่วนอ่ืนๆที่ต้องเก็บข้อมูลสถิติให้เป็นไปตามจริง เช่น ห้องสมุดสวน     
บ้านคุณพ่อ มุมหนังสือใต้อาคาร เป็นต้น 
      ๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท้องถิ่นทราบถึงกิจกรรมและ
ผลงานของโรงเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการให้มากขึ้น  ควรมีระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงได้ทั้งในสถานศึกษาและองค์กรนอกสถานศึกษา รวมท้ังพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ของโรงเรียน  โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมการจัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรด้าน
ต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ครูแสวงหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารควรมอบหมายให้ครูได้สอนตรง  ความถนัด 
คุณวุฒิ สนับสนุนให้ครูได้ไปศึกษาดูงานในภาพรวมท้ังสถานศึกษา และกลุ่มย่อยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรครูเก่ียวกับการผลิตและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ครูได้นําวิชาการใหม่ๆมา
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
       สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ       
ต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้ความสําคัญต่อการประเมินเพ่ือให้ทราบผลการพัฒนาการคุณภาพ
ศึกษาตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด ซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมาก หากการ
ประเมินสูงกว่าความเป็นจริง ความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นก็จะลดน้อยลง 
ด้วยความสําคัญผิดคิดว่าสถานศึกษามีคุณภาพสูงแล้ว ความสําเร็จของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศก็จะ
เกิดขึ้นได้ยาก สถานศึกษาจึงควรมีเครื่องมือการประเมินที่ดีและหลากหลาย ทั้งการประเมินตนเอง 
และให้ผู้ที่เก่ียวข้องประเมิน การประเมินพฤติกรรมให้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอย่าใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ ผู้ประเมินต้องมีความเท่ียงธรรมสูง
ปราศจากอคติ  เพ่ือให้ผลการประเมินตรงตามสภาพจริงมากที่สุด และควรมีข้อเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป โดยการดําเนินการต้องมีความต่อเน่ือง 
  

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โครงงานคืนชีพอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ งานศิลป-   
หัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ 



๑๑ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี ้
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๖๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธ์ิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น   
               สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา  
                 มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ 
                 ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๒ ดีมาก 
 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                  . ใช่  ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่ ไ ม่ใช ่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระกับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่   ไม่ใช่ 

                     สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกจําแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๖๗ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
              และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา 
                 มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว    
                 ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
                  สําคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ ประสิทธ์ิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ   
               ต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๗๒ ดีมาก 
 


