
 

  

ประกาศโรงเรียนตรีภัทร 

เรื่อง สรุปประเมินผลคณุภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ปการศึกษา๒๕๕๖ 

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

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย     

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๒๐ ๒๐  

มาตรฐานท่ี ๑  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพฒันาการดานสังคม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๒  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   ๖๕ ๕๘  

มาตรฐานท่ี  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิพล 
๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล 
๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ๕ ๕  

มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   ๕ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน 

และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   ๕ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสงูข้ึน 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๓ ดีเยี่ยม 

 

  ระดับปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  

 



 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
นํ้าหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน   ๓๐ ๒๙.๘  

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   

 ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล   
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๕ ๔.๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕๐ ๕๐  

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 
๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐ ๑๐  

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู   
๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๕  

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๘ ดีเยี่ยม 



 

  ระดับขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 

 

 ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         ๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปที่ ๒  (ช้ันอนุบาลปที่ ๓ –สช.)   

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก       

ท่ีประเมิน 

จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรับปรุง 

๑.ดานรางกาย ๑๑๑ ๙๐ ๑๐ - 

๒.ดานอารมณ-จิตใจ ๑๑๑ ๙๐.๐๙ ๙.๙๐ - 

๓.ดานสังคม ๑๑๑ ๙๒.๗๙ ๗.๒๐ - 

๔.ดานสติปญญา ๑๑๑ ๙๐.๐๙ ๙.๙๐ - 

 

 

 ๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ัน(ป.๑-ป.๖,)ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ผลสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ ปการศึกษา ๒๕๕๖   ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 

   
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที ่ ๒ รวม 

   

   
ป.๑/๑ ๘๒.๐๓  ๘๒.๓๒  ๘๒.๑๘  

   

   
ป.๒/๑ ๙๓.๒๑  ๙๑.๙๕  ๙๒.๕๘  

   

   
ป.๒/๒ ๙๒.๒๖  ๘๘.๙๔  ๙๐.๖๐  

   

   
ป.๓/๑ ๙๐.๘๕  ๘๕.๒๙  ๘๘.๐๗  

   

   
ป.๓/๒ ๘๙.๕๘  ๘๕.๕๓  ๘๗.๕๕  

   

   
ป.๔ ๙๓.๐๐  ๘๙.๐๕  ๙๑.๐๒  

   

   
ป.๕ ๘๘.๐๕  ๘๖.๕๒  ๘๗.๒๙  

   

   
ป.๖ ๘๙.๔๔  ๘๖.๘๕  ๘๘.๑๕  

   

     
รวม ๘๘.๔๓  

   
  

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  



 
 
  

  
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ประวัติฯ สุข/พละ ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ 
ป.๑/๑ ๗๘.๒๗  ๘๒.๔๗  ๗๘.๖๐  ๗๗.๐๐  ๗๖.๘๗  ๘๗.๘๐  ๙๐.๓๓  ๘๙.๓๓  ๗๘.๘๗  
ป.๒/๑ ๗๙.๓๒  ๘๐.๑๖  ๗๘.๖๓  ๗๘.๓๗  ๗๑.๔๗  ๘๘.๑๖  ๘๙.๓๒  ๙๒.๘๔  ๗๖.๗๔  
ป.๒/๒ ๗๙.๒๒  ๗๘.๐๐  ๗๘.๕๐  ๗๘.๑๑  ๗๕.๐๖  ๘๗.๗๒  ๘๗.๕๖  ๙๐.๗๘  ๗๕.๒๒  
ป.๓/๑ ๗๖.๐๕  ๗๔.๙๕  ๗๓.๔๘  ๗๓.๗๑  ๗๒.๐๐  ๘๗.๗๖  ๘๓.๙๕  ๘๘.๔๓  ๗๕.๗๑  
ป.๓/๒ ๘๐.๐๐  ๗๕.๘๔  ๗๖.๓๒  ๗๕.๖๘  ๗๕.๒๖  ๘๘.๑๖  ๘๗.๐๐  ๘๗.๗๙  ๗๖.๑๖  
ป.๔ ๗๕.๑๘  ๘๒.๑๔  ๗๕.๖๘  ๗๖.๕๙  ๗๖.๖๔  ๘๘.๓๖  ๘๘.๒๗  ๙๑.๐๙  ๗๓.๕๐  
ป.๕ ๗๕.๓๘  ๗๔.๓๓  ๗๕.๔๓  ๗๗.๒๔  ๗๓.๑๔  ๘๘.๙๕  ๘๖.๐๕  ๘๗.๔๘  ๗๔.๑๔  
ป.๖ ๗๔.๙๖  ๗๓.๕๒  ๗๒.๒๖  ๗๖.๕๖  ๗๔.๕๖  ๘๕.๕๒  ๘๕.๐๐  ๘๘.๔๑  ๗๑.๘๐  
รวม ๗๗.๓๐  ๗๗.๖๘  ๗๖.๑๑  ๗๖.๖๖  ๗๔.๓๗  ๘๗.๘๐  ๘๗.๑๘  ๘๙.๕๒  ๗๕.๒๗  
 

๗๖.๐๐ 
๗๘.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๘๒.๐๐ 
๘๔.๐๐ 
๘๖.๐๐ 
๘๘.๐๐ 
๙๐.๐๐ 
๙๒.๐๐ 
๙๔.๐๐ 

ป.๑/๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๔ ป.๕ ป.๖



 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

โรงเรียน 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ยรอยละ

ระดับ 

ประเทศ 

คณิตศาสตร ๑๙ ๔๗.๕๘ ๔๘.๘๕ ๔๕.๖๘ 

ภาษาไทย ๑๙ ๔๓.๖๘ ๖๔.๓๔ ๓๕.๗๗ 

วิทยาศาสตร 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 

ภาษาตางประเทศ ๑๙ ๔๒.๗๖ ๕๘.๙๖ ๓๖.๙๙ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐.๐๐
๑๐.๐๐

๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ภา
ษา

ไท
ย

คณ
ิตศ

าส
ตร



วิท
ยาศ

าส
ตร



สัง
คม

ฯ

ปร
ะว

ัติฯ

สุข
/พ

ละ

ศิล
ปะ

กา
รงา

นฯ

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ

ป.๑/๑

ป.๒/๑

ป.๒/๒

ป.๓/๑

ป.๓/๒

ป.๔

ป.๕

ป.๖



 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที ่๑ ๑๕ ๘๐ ๒๐ - - 

ประถมศึกษาปที ่๒/๑ ๑๙ ๑๐๐ - - - 

ประถมศึกษาปที ่๒/๒ ๑๘ ๑๐๐ - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๓/๑ ๒๑ ๑๐๐ - - - 

ประถมศึกษาปที่ ๓/๒ ๑๙ ๘๔.๒๑ ๑๕.๗๙   

ประถมศึกษาปที ่๔ ๒๒ ๓๑.๘๒ ๕๙.๐๙ ๙.๐๙ - 

ประถมศึกษาปที ่๕ ๒๑ ๑๐๐ - - - 

ประถมศึกษาปที ่๖ ๒๗ ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ - - 

รวม ๑๖๒ - - - - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๘๑.๔๘ ๑๗.๒๘ ๑.๒๓ - 

  

  

  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที ่๑ ๑๕ ๒๐ ๘๐ - - 

ประถมศึกษาปที ่๒/๑ ๑๙ ๕๒.๖๓ ๔๒.๑๑ ๕.๒๖ - 

ประถมศึกษาปที ่๒/๒ ๑๘ ๒๒.๒๒ ๗๒.๒๒ ๕.๕๖ - 

ประถมศึกษาปที ่๓/๑ ๒๑ ๕๗.๑๔ ๔๒.๘๖ - - 

ประถมศึกษาปที ่๓/๒ ๑๙ ๖๓.๑๖ ๓๖.๘๔ - - 

ประถมศึกษาปที ่๔ ๒๒ ๒๒.๗๓ ๗๗.๒๗ - - 

ประถมศึกษาปที ่๕ ๒๑ ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ - - 

ประถมศึกษาปที ่๖ ๒๗ ๓๓.๓๓ ๔๘.๑๕ ๑๘.๕๒ - 

รวม ๑๖๒ - - - - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๔๒.๕๙ ๕๓.๐๙ ๔.๓๒ - 

  

 

  



 

   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพฒันาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที ่๑ ๑๕ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปที ่๒/๑ ๑๙ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปที ่๒/๒ ๑๘ ๑๐๐  

ประถมศึกษาปที ่๓/๑ ๒๑ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปที ่๓/๒ ๑๙ ๑๐๐  

ประถมศึกษาปที ่๔ ๒๒ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปที ่๕ ๒๑ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปที ่๖ ๒๗ ๑๐๐ - 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐ - 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               สรุปผลการพัฒนา 

 
 

     สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  

ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนตรีภัทร ไดยึดหลักตามโครงสรางการบริหารของ

สถานศึกษาและเนนรูปแบบการดําเนินการแบบมีสวนรวม และการพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาที่สอดคลองกับเปาหมาย และคุณภาพการศึกษาที่กําหนดตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา             มีแผนพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยการดําเนินการตามแผนประกัน

คุณภาพภายในอยางมีคุณภาพ ใชแผนกลยุทธระยะ 3 ป (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558) สูแผนปฏิบัติการป

การศึกษา 2557 มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผลอยางมีระบบตาม

ระยะเวลา มีการใชระบบ PDCA ใหเกิดประสิทธิภาพ และนําผลที่ไดมาทํารายงานเพื่อใชเปนขอมูลในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนาตอไป  

 

 ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน  

จุดเดนดานคุณภาพผูเรียนพบวาผูเรียนมี มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีมารยาท มีความ

มั่นใจในตนเอง รักการเรียนรู รักการทํางาน มีความช่ืนชมในศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่มากข้ึน และ ผลการทดสอบระดับชาติเปนที่ยอมรับ จุดเดนดานจัดการเรียนรูพบวา ครูมีการ

พัฒนาตนเองในดานการปฏิบัติการสอนอยางตอเน่ือง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี

ความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก มีความรูความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษา 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนผลมาจากการมีโครงการพัฒนาบุคลากร 

และการมีสวนรวมในการจัดทํา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการเพิ่มเติมหลักสูตรทองถ่ินและ

บูรณาการอาเซียนไวในหลักสูตรดวย ดานความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน มีการดูแลเอาใจใสผูเรียน

อยางทั่วถึง สม่ําเสมอ มีสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครองและชุมชน และประชุมทําความเขาใจทิศทางของ

โรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนเกิดความเขาใจที่ตรงกัน จุดเดนดานการบริหารและการจัดการศึกษา

พบวาผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ และมีความสามารถในการจัดการศึกษา มีการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการ และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ มีความมุงมั่นในการบริหารงานให๎

โปรงใส ตรวจสอบได 

 จุดท่ีควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิด

ไตรตรองและคิดรวบยอด ที่จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม และการฝกใชผัง

มโนทัศน(mind-map) มากข้ึน การเรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษใหสามารถใชในชีวิตประจําวัน

ไดมากย่ิงข้ึน  จุดที่ควรพัฒนาดานการบริหารและการจัดการศึกษา ในเรื่องขอมูลสารสนเทศที่เปน

ประโยชนตอการบริหารจัดการ และการประสานงานของหนวยงานตางๆ ในโรงเรียนและเขตพื้นที่

การศึกษา  จุดที่ควรพัฒนาดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู พบวาการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

กับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสนับสนุนใหแหลงเรียนรูและภูมิปญญา และชุมชนเขามามีสวน

รวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ยังคงตองอาศัยความเขาใจเรื่องหลักสูตรทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  

 



 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต มาตรฐานดานผูเรียน (ระดับปฐมวัย)  

สงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูที่มุงปลูกจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน 

การใหนักเรียนใชนํ้าใชไฟฟาอยางประหยัด และการปลูกตนไม  และปลูกฝงในเรื่องของมารยาท ไมวาจะเปน   

การไหว การทําความเคารพ มารยาทในโตะอาหาร การเขาแถวซื้อของ การเดินแถวข้ึนหองเรียน ฯลฯ รวมทั้ง

การรูจักหนาที่ของตนและการปฏิบัติตามกฎของหองเรียนได สงเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนมี

ความกระตือรือรนตอการทํางาน และใหความรวมมือในการทําช้ินงานรวมกัน และสงเสริมใหเชิญวิทยากรจาก

สาขาอาชีพตางๆ มาใหความรูกับนักเรียน สงเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การทํางาน และใหความรวมมือในการทําช้ินงานรวมกัน และสงเสริมใหเชิญวิทยากรจากสาขาอาชีพตางๆ มา

ใหความรูกับนักเรียน สงเสริมใหมีการจัดประสบการณที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดแกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เชน การเปลี่ยนเสื้อผา การเก็บ

ที่นอน การเก็บของเขาที่ โดยกาหนดขอตกลงให๎นักเรียนรูจักการชวยเหลือตนเอง รูจักการแกปญหาดวย

ตนเอง ใหครูเปนเพียงพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา สงเสริมใหมีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริงเปนรายบุคคล

อยางตอเน่ืองและหลากหลาย จัดประสบการณการเรียนรู 6 กิจกรรมหลักใหครบในแตละวันอยางตอเน่ือง 

สงเสริมใหครูพานักเรียนมาใชหองสมุดใหมากข้ึนและเขาใชอยางตอเน่ือง รวมถึงการใชเว็บไซดของโรงเรียน

เปนสื่อ และ เปนแหลงเรียนรูมากข้ึน สงเสริมใหมีการพัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม เชน มีการยอมสีฟน

เพื่อดูคราบแบคทีเรีย ปรับเปลี่ยนกิจกรรมลูกตรีภัทรหํางไกลยาเสพติดใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ใน

กิจกรรมฟนขาวแข็งแรงและลางมือปองกันโรค ให๎ครูดูแลนักเรียนอยํางใกล๎ชิดเปนรายบุคคลและปฏิบัติอยาง

ตอเน่ือง สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมชมรมใหกับนักเรียนในระดับช้ันปฐมวัยปที่ 3 และกิจกรรมดนตรีสากลทุก

ระดับช้ัน สนับสนุนใหมีการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมการประกวดศิลปะ ดนตรี กีฬาประเภทตางๆ ภายนอก

สถานศึกษา 

มาตรฐานดานผูเรียน (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  

สงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติผานการทําโครงงาน โดยครูผูสอนเปนผูดูแล 

เพื่อใหนักเรียนกลาคิด และแสดงออกอยางถูกวิธี มีทักษะในการคนควา หาขอมูล เพื่อเรียนรูในสิ่งนักเรียนที่

สนใจและถนัด เชน ทักษะทางกีฬา ทักษะทางดนตรี เปนตน สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุงปลูก

จิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การใหนักเรียนใชนํ้าใชไฟฟาอยางถูกวิธี และปลูกฝงใน

เรื่องของมารยาท ไมวาจะเปน การไหว การทําความเคารพ มารยาทในโตะอาหาร การเขาแถวซื้อของ การเดิน

แถวข้ึนหองเรียน ฯลฯ รวมทั้งการรูจักหนาที่ของตนและการปฏิบัติตามกฎของหองเรียนได และพัฒนาการ

จัดรูปแบบกิจกรรมที่มุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคาใหหลากหลายมากข้ึนอีก

ทั้งตองปลูกฝงและสอดแทรกลงในสาระที่สอน สงเสริมการจัดกิจกรรมที่มุงปลูกจิตสานึกใหรับรูถึงผลกระทบที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม เชน ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก อีกทั้งใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดหา

วิธีการหรือแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนามาจัดทาเปนการสอนแบบโครงงาน สงเสริมการจัด

กิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการทํางาน และใหความรวมมือในการทําช้ินงานรวมกัน 

และสงเสริมใหเชิญวิทยากรจากสาขาอาชีพตางๆ มาใหความรูกับนักเรียน สงเสริมใหครูจัดการสอนแบบ

โครงงานในทุกกลุมสาระวิชาทุกภาคเรียน สํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกกลุมสาระวิชาจัดโครงการ/กิจกรรมและ

จัดทําแผนการสอนที่มุงพัฒนาการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสรุปการคิดรวบยอด มีการจัดทําผังมโน

ทัศน mind map ในทุกกลุมสาระวิชา สงเสริมให๎มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายและนําผลที่ไดมาใชในการ



ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

สรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการสอบระดับชาติ จัดกิจกรรมและพัฒนาหองสมุดเพื่อ

กระตุนใหนักเรียนเขาใชมากย่ิงข้ึน รวมถึงการใชเว็บไซดของโรงเรียนเปนสื่อ และ เปนแหลงเรียนรูมากข้ึน 

สงเสริมใหมีการพัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม เชน มีการยอมสีฟนเพื่อดูคราบแบคทีเรีย ปรับเปลี่ยน

กิจกรรมลูกตรีภัทรหางไกลยาเสพติดใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ในกิจกรรมฟนขาวแข็งแรงและลางมือ

ปองกันโรค ใหครูดูแลนักเรียนอยาใกลชิดเปนรายบุคคลและปฏิบัติอยางตอเน่ือง สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม

ชมรมที่หลากหลาย และกิจกรรมดนตรีสากลทุกระดับช้ัน สนับสนุนให๎มีการสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมการ

ประกวดศิลปะ ดนตรี กีฬาประเภทตางๆ ภายนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู  

สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ผานการอบรม สัมมนาทั้งภายนอก และ ภายใน

สถานศึกษา สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรทองถ่ิน สงเสริมให

ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน สงเสริมใหครู   

ทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา  

การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพใหมากข้ึน กําหนด

หลักเกณฑวิธีการในการทําโครงการ/กิจกรรม ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และกํากับติดตามงานโครงการ/

กิจกรรมอยางใกลชิด กาหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดทางานวิจัยช้ันเรียน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เนน

ในเรื่องการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง จับอบรมใหครูทุกคนมีความเขาใจเกี่ยวกับ

เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 และ รอบ3 มาใชในการวางแผนการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กําหนดวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียนให

มากที่สุด และสงเสริมสนับสนุนใหมีการทําโครงการ/กิจกรรมใหมๆ กําหนดวิธีการตรวจสอบถวงดุลให

ครอบคลุมทุกดานและสนับสนุนใหดําเนินการอยางตอเน่ือง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเน่ือง และ

สงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดแสดงผลงานของ

นักเรียนตามความสามารถและความถนัด ประชาสัมพันธผูที่เกี่ยวของใหชวยกันรักษาสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหสะอาดและปลอดภัย  

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  

สงเสริมและสนับสนุนให๎ผูเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งสงเสริมใหบริการ   

กับชุมชนอยางตอเน่ืองตลอดจนจัดทําคูมือการใชแหลงเรียนรูให๎ชัดเจนมากย่ิงข้ึน สงเสริมใหมีการใหบริการ

แหลงเรียนรูเพื่อบริการชุมชน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  

 

.................................................  

( นายวรโชติ   จงกลวานนท ) 

ผูรบัใบอนุญาต 

 


