
 
 

 

ประกาศโรงเรียนตรีภัทร 

เรื่อง  สรุปประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๕๕ 

************************************************************************************************** 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย     
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๒๐  

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๕๘  
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิพล 
๒๐ ๑๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๑๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๕  

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๕  



มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๓ ดีเยี่ยม 

 

  ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๙.๘  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๔.๘ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๕๐  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐  



มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้   

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๘ ดีเยี่ยม 

 
 

  ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒   (ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ –สช.)   

พัฒนาการด้าน 
จ้านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ้านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๑๒๙ ๙๕ ๕ - 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๒๙ ๙๗.๔๒ ๒.๕๘ - 

๓.ด้านสังคม ๑๒๙ ๑๐๐ - - 

๔.ด้านสติปัญญา ๑๒๙ ๙๕ ๕ - 
 
 
 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน(ป.๑-ป.๖,)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
                ผลสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2554 ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 

    

     
ระดับช้ัน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 

         

     
ป.1/1 87.60 82.37 84.98 

         

     
ป.1/2 82.23 75.73 78.98 

         

     
ป.2/1 82.65 77.77 80.21 

         

     
ป.3 78.73 75.29 77.01 

         



     
ป.4 78.48 73.06 75.77 

         

     
ป.5 77.51 71.66 74.58 

         

     
ป.6 79.59 77.95 78.77 

         

     
รวม 78.62 

         
 

 

   
    
    
    

    
    
    
    

    
                          

 
  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติฯ สุข/พละ ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

  

 
ป.1/1 81.79 87.00 87.68 80.64 75.89 85.86 92.89 91.29 82.79 

  

 
ป.1/2 77.00 80.94 81.94 72.17 68.89 80.56 83.06 84.56 75.50 

  

 
ป.2/1 78.08 74.00 82.88 79.08 71.92 82.04 90.60 89.72 76.68 

  

 
ป.3 72.86 70.45 81.93 70.64 76.21 83.07 81.86 83.57 73.88 

  

 
ป.4 71.13 73.23 72.06 69.60 78.68 80.42 85.52 83.03 68.52 

  

 
ป.5 75.17 68.42 73.78 67.19 76.83 80.97 81.72 82.28 65.14 

  

 
ป.6 75.43 71.86 73.88 74.64 79.12 86.55 85.62 87.74 74.38 

  

 
รวม 75.92 75.13 79.16 73.42 75.36 82.78 85.89 86.03 73.84 

   
 

 

                     
                      

                      
                      
                      
                      

                      



                      
                      
                      

 
 
 
 
 

 

 
 

                    

                             

                                      
 

ผลสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
 

 
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 

    

 
ป.1/1 81.11 80.99 81.05 

    

 
ป.1/2 79.44 80.94 80.19 

    

 
ป.2/1 83.97 83.62 83.80 

    

 
ป.2/2 78.45 80.93 79.69 

    

 
ป.3 75.04 80.20 77.62 

    

 
ป.4 76.33 79.49 77.91 

    

 
ป.5 75.57 77.47 76.52 

    

 
ป.6 75.71 77.58 76.65 

    

 
รวม 79.18 

    

 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ประวัติฯ สุข/พละ ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

 ป.1/1 78.22 81.19 75.72 80.72 75.50 84.42 85.22 89.28 80.17 
 ป.1/2 77.22 82.11 77.78 81.00 76.39 85.11 85.61 87.78 73.67 
 ป.2/1 82.74 83.44 79.59 88.44 85.11 84.67 85.11 91.04 77.44 
 ป.2/2 71.08 76.77 76.54 79.38 79.92 85.62 84.54 87.77 81.77 
 ป.3 77.32 80.18 74.73 77.36 76.86 84.55 84.27 84.18 76.77 
 ป.4 75.45 76.75 74.40 74.20 73.15 85.55 85.95 82.85 75.65 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

โรงเรียน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉล่ียร้อยละ
ระดับ 

ประเทศ 
คณิตศาสตร์ ๑๙ ๔๗.๕๘ ๔๘.๘๕ ๔๕.๖๘ 
ภาษาไทย ๑๙ ๔๓.๖๘ ๖๔.๓๔ ๓๕.๗๗ 
วิทยาศาสตร์ ๑๙ ๓๕.๖๓ ๕๗.๙๑ ๓๗.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ ๑๙ ๔๙.๕๘ ๖๐.๗๖ ๔๔.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙ ๕๙.๓๗ ๕๘.๔๘ ๕๔.๘๔ 
ศิลปะ ๑๙ ๕๖.๐๕ ๕๑.๙๔ ๕๒.๒๗ 
การงานอาชีพฯ ๑๙ ๕๗.๖๘ ๖๐.๘๖ ๕๓.๘๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙ ๔๒.๗๖ ๕๘.๙๖ ๓๖.๙๙ 

 
 ๔.๕  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๗ ๑๐๐ - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๑ - ๑๐๐ - - 

ป.5 74.22 74.30 70.04 74.74 72.70 86.89 82.22 81.44 74.22 
 ป.6 73.42 74.21 71.00 71.74 74.74 88.05 85.21 83.16 70.74 
 รวม 76.21 78.62 74.97 78.45 76.80 85.61 84.77 85.94 76.30 
 



ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๒ ๙๐.๙๐ ๙.๐๙ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๙ ๗๘.๙๔ ๒๑.๐๕ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๗ ๘๘.๘๘ ๑๑.๑๑ - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๗๘.๙๔ ๒๑.๒๕ - - 

รวม ๑๖๕   - - 
เฉล่ียร้อยละ  ๗๒.๙๔ ๒๗.๐๘ - - 

  
              ๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๗ ๘๑.๐๘ ๑๘.๙๑ ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๑ ๘๕.๓๘ ๑๔.๖๓ ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๒ ๙๐.๙๐ ๙.๐๙ ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๙ ๗๘.๙๔ ๒๑.๐๕ ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๗ ๘๘.๘๘ ๑๑.๑๑ ๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๗๘.๙๔ ๒๑.๒๕ ๑๐๐ - 

รวม ๑๖๕ - - - - 
เฉล่ียร้อยละ  ๘๔.๐๒ ๑๖ ๑๐๐ - 

 
 ๔.๗  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๗ ๓๗ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๑ ๔๑ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๒ ๒๒ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๙ ๑๙ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๗ ๒๗ - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๙ ๑๙ - 

รวม ๑๖๕ ๑๖๕ - 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

    
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สรุปผลการพัฒนา 

 

 
1. สรุปผลการด้าเนินงานในภาพรวม  

ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนตรีภัทร  ได้ยึดหลักตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษาและเน้นรูปแบบการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม  และการพัฒนา /บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย  และคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา              มีแผนพัฒนาการด าเนินงานอย่ างเป็นระบบ  โดยการด าเนินการตามแผนประกัน
คุณภาพภายในอย่ างมีคุณภาพ  ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558) สู่แผนปฏิบัติการปี



การศึกษา  2556 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  มีการตรวจสอบ  นิเทศ ติดตามผลอย่ างมีระบบตาม
ระยะเวลา มีการใช้ระบบ PDCA ให้เกิดประสิทธิภาพ และน าผลท่ีได้มาท ารายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาต่อไป  
2. ผลส้าเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น  

จุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่ าผู้เรียนมี  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  มีมารยาท  มีความ
มั่นใจในตนเอง รักการเรียนรู้ รักการท างาน  มีความช่ืนชมในศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีมากขึ้น  และ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นท่ียอมรับ  จุดเด่นด้านจัดการเรียนรู้พบว่ า ครูมีการ
พัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มี
ความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเป็นผลมาจากการมีโครงการพัฒนาบุคลากร  
และการมีส่วนร่วมในการจัดท า  และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่ างท่ัวถึง  
สม่ าเสมอ  มีสัมพันธภาพท่ีดีต่ อผู้ปกครองและชุมชน  จุดเด่นด้านการบริหารและการจัดการศึกษาพบว่ า
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ  และมีความสามารถในการจัดการศึกษา  มีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการ  และพัฒนาองค์กรอย่ างเป็นระบบ  มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให๎โปร งใส  
ตรวจสอบได้ 

 จุดที่ควรพัฒนา  จุดท่ีควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิด
ไตร่ตรอง 
และคิดรวบยอด ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  และการฝึกใช้ผังมโนทัศน์
(mind-map) มากขึ้น  จุดท่ีควรพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ในเรื่องข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  และการประสานงานของหน่วยงานต่ างๆ ในโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  พบว่าการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ยังคงต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต มาตรฐานด้านผู้เรียน (ระดับปฐมวัย)  

ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งปลูกจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เช่น
การให้นักเรียนใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการปลูกต้นไม้  และปลูกฝังในเรื่องของมารยาท  ไม่ว่าจะ
เป็น   การไหว้  การท าความเคารพ  มารยาทในโต๊ะอาหาร  การเข้าแถวซื้อของ  การเดินแถวขึ้นห้องเรียน  
ฯลฯ รวมท้ังการรู้จักหน้าท่ีของตนและการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้น
ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการท างาน และให้ความร่วมมือในการท าช้ินงานร่วมกัน  และส่งเสริมให้
เชิญวิทยากรจากสาขาอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นต่อการท างาน และให้ความร่วมมือในการท าช้ินงานร่วมกัน และส่งเสริมให้เชิญวิทยากร
จากสาขาอาชีพต่ างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน  ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย



ตนเอง เช่น การเปล่ียนเส้ือผ้า การเก็บท่ีนอน  การเก็บของเข้าท่ี  โดยกาหนดข้อตกลงให้นักเรียนรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเอง  รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ให้ครูเป็นเพียงพี่เล้ียงคอยให้ค าแนะน า  ส่งเสริมให้มีการ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลอย่ างต่อเนื่องและหลากหลาย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้  6 
กิจกรรมหลักให้ครบในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูพานักเรียนมาใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นและเข้าใช้
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการใช้เว็บไซด์ของโรงเรียนเป็นส่ือ  และ เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น  ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม  เช่น มีการย้อมสีฟันเพื่อดูคราบแบคทีเรีย  ปรับเปล่ียนกิจกรรมลูกตรี
ภัทรห่างไกลยาเสพติดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น ในกิจกรรมฟันขาวแข็งแรงและล้างมือป้องกันโรค  
ให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลและปฏิบัติอย่ างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรม
ให้กับนักเรียนในระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 3 และกิจกรรมดนตรีสากลทุกระดับช้ัน สนับสนุนให้มีการส่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศิลปะ ดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 มาตรฐานด้านผู้เรียน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งปลูกจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เช่น 
การให้นักเรียนใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่ างถูกวิธี และปลูกฝังในเรื่องของมารยาท  ไม่ว่าจะเป็น  การไหว้  การท า
ความเคารพ  มารยาทในโต๊ะอาหาร  การเข้าแถวซื้อของ  การเดินแถวขึ้นห้องเรียน  ฯลฯ รวมท้ังการรู้จัก
หน้าท่ีของตนและการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้  และพัฒนาการจัดรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้หลากหลายมากขึ้นอีกท้ังต้องปลูกฝังและสอดแทรก
ลงในสาระท่ีสอน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกจิตสานึกให้รับรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยท่ีเป็นสารเคมี  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  อีก
ท้ังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการหรือแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อนามาจัดทา
เป็นการสอนแบบโครงงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการท างาน  
และให้ความร่วมมือในการท าช้ินงานร่วมกัน  และส่งเสริมให้เชิญวิทยากรจากสาขาอาชีพต่ างๆ มาให้
ความรู้กับนักเรียน  ส่งเสริมให้ครูจัดการสอนแบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกภาคเรียน  ส งเสริม
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดโครงการ /กิจกรรมและจัดท าแผนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์  และสรุปการคิดรวบยอด  มีการจัดท า ผังมโนทัศน์  mind map ในทุกกลุ่มสาระวิชา  
ส่งเสริมให้มีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและน าผลท่ีได้มาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   สร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการสอบระดับชาติ จัดกิจกรรมและพัฒนาห้องสมุดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้า
ใช้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการใช้เว็บไซด์ของโรงเรียนเป็นส่ือ  และ เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น  ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม  เช่น มีการย้อมสีฟันเพื่อดูคราบแบคทีเรีย  ปรับเปล่ียนกิจกรรมลูกตรี
ภัทรห่างไกลยาเสพติดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น  ในกิจกรรมฟันขาวแข็งแรงและล้างมือป้องกัน
โรค ให้ครูดูแลนักเรียนอย่ าใกล้ชิดเป็นรายบุคคลและปฏิบัติอย่ างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจก รรม
ชมรมท่ีหลากหลาย และกิจกรรมดนตรีสากลทุกระดับช้ัน  สนับสนุนให๎มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดศิลปะ ดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 



 
 
 
 
 
      มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม สัมมนาท้ังภายนอก และ  
ภายในสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และ หลักสูตร
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 
      มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  

การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา  ในการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น  
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการท าโครงการ /กิจกรรม  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และก ากับติดตามงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างใกล้ชิด กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดทางานวิจัยช้ันเรียน  จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรท่ีเน้นในเรื่องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จับอบรมให้ครูทุกคนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  2 มาใช๎ในการวางแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ก าหนดวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อผู้เรียนให้มากท่ีสุด และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการท าโครงการ /กิจกรรมใหม่ๆ  ก าหนดวิธีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลให้ครอบคลุมทุกด้านและสนับสนุนให้ด าเนินการอย่ างต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
แสดงผลงานของนักเรียนตามความสามารถและความถนัด  ประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ช่วยกันรักษา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัย มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ส่งเสริมและสนับสนุนให๎ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกท้ังส่งเสริมให้บริการ    
กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดท าคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการ 
ให้บริการแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน 
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ผู้รับใบอนุญาต 


