
 

  

ประกาศโรงเรียนตรภีทัร 

เรือ่ง สรปุประเมนิผลคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา ปีการศกึษา๒๕๕๗ 

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

สรปุผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปี

การศกึษา ๒๕๕๗ 

 ระดบัการศกึษาปฐมวยั     

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

น้า้หนั

ก 

คะแน

น 

คะแน

น 

ทีไ่ด ้

ระดบั

คุณภา

พ 

ดา้นที ่๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน ๒๐ ๒๐  

มาตรฐานที ่๑  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย  ๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๒  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และ

จิตใจ 
๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๓ เด็กมีพฒันาการด้านสังคม ๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๔  เดก็มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๕๘  

มาตรฐานที ่ ๕  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิพล 
๒๐ ๒๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๖  ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
๒๐ ๒๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่ ๗  แนวการจดัการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๓ มาตรฐานดา้นคณุภาพการสร้างสงัคมแหง่

การเรยีนรู้  
๕ ๕  

มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการเรยีนรู ้
๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา   ๕ ๕  



มาตรฐานที ่๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสรมิ   ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย

และแนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้

สูงขึ้น 

๕ ๕ ดเียีย่ม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๓ ดเียีย่ม 

 

  ระดบัปฐมวยั อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยีย่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาประถมศกึษา

และ หรอืมธัยมศึกษา 

น้า้หนั

ก 

คะแน

น 

คะแน

น          

ทีไ่ด ้

ระดบั

คุณภา

พ 

ดา้นที ่๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน   ๓๐ ๒๙.๘  

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรยีนมีสุขภาวะทีด่แีละมสีุนทรยีภาพ ๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๒ ผู้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และ

ค่านยิมทีพ่งึประสงค์ 
๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๓ ผู้เรยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ย

ตนเอง รกัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 
๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๔ ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคิดอยา่ง

เป็นระบบ คิดสรา้งสรรค์   

 ตดัสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตผุล   

๕ ๕ ดเียีย่ม 



มาตรฐานที ่๕ ผู้เรยีนมีความรู้และทกัษะทีจ่้าเปน็ตาม

หลกัสตูร 
๕ ๔.๘ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๖ ผู้เรยีนมีทกัษะในการทา้งาน รกัการ

ทา้งาน สามารถทา้งานรว่มกบัผู้อื่นได ้และมเีจตคตทิี่

ดตีอ่อาชพีสจุริต 

๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๒ มาตรฐานดา้นการจัดการศกึษา ๕๐ ๕๐  

มาตรฐานที ่๗ ครปูฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ทีอ่ยา่ง

มปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธิผล 
๑๐ ๑๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ที่

อยา่งมีประสิทธิภาพและ เกดิประสทิธผิล 
๑๐ ๑๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และ

ผู้ปกครอง ชมุชนปฏบิัตงิานตามบทบาทหนา้ทีอ่ยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๕ ๕ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามกีารจัดหลกัสตูร 

กระบวนการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรยีนอยา่งรอบดา้น 

๑๐ ๑๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอ้ม

และการบริการทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็

ศกัยภาพ 

๑๐ ๑๐ ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาตามทีก่า้หนดในกฎกระทรวง 
๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๓ มาตรฐานดา้นการสรา้งสังคมแหง่การ

เรยีนรู ้
๑๐ ๑๐  

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ 

สนับสนนุ ใหส้ถานศึกษาเปน็สังคมแหง่การเรยีนรู ้  
๑๐ ๑๐ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณข์องสถานศึกษา ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ

เปา้หมายตามวิสัยทศัน ์ปรชัญา และจดุเนน้ทีก่า้หนด

ขึน้ 

๕ ๕ ดเียีย่ม 

ดา้นที ่๕ มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสรมิ ๕ ๕  

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ 

แนวทางการปฏริปู 

การศกึษาเพือ่พฒันาและส่งเสรมิสถานศกึษาให้

ยกระดบัคุณภาพสงูขึน้ 

๕ ๕ ดเียีย่ม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๘ ดเียีย่ม 



 

  ระดบัขัน้พืน้ฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 

 

 

 ผลการจัดการเรยีนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๑ ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาลปีที ่๓ –สช. 

พฒันาการดา้น 

จ้านวน

เดก็       ที่

ประเมนิ 

รอ้ยละของเดก็ตามระดบัคุณภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรุง 

๑.ด้านร่างกาย ๑๓๐ ๗๖.๙๒ ๒๓.๐๘ - 

๒.ด้านอารมณ-์

จิตใจ 

๑๓๐ ๘๘.๔๖ ๑๑.๕๔ - 

๓.ด้านสังคม ๑๓๐ ๙๖.๑๕ ๓.๘๕ - 

๔.ด้านสติปัญญา ๑๓๐ ๘๔.๖๒ ๑๕.๓๘ - 

 

 

 ๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น(ป.

๑-ป.๖,)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
  

ระดับช้ัน ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่ ๒ รวม 

  
ป.๑/๑ ๘๒.๖๕ ๗๗.๔๕ ๘๐.๐๕ 

  
ป.๒/๑ ๘๑.๘๙ ๘๓.๗๓ ๘๒.๘๑ 

  
ป.๓/๑ ๘๐.๑๖ ๘๑.๕๑ ๘๐.๘๓ 

  
ป.๔/๑ ๗๙.๗๓ ๗๖.๕๕ ๗๘.๑๔ 

  
ป.๕/๑ ๗๘.๗๓ ๘๔.๕๕ ๘๑.๖๔ 

  
ป.๖/๑ ๗๘.๙๑ ๗๙.๒๖ ๗๙.๐๘ 

    
รวม ๘๐.๔๒ 



 

 

  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมฯ ประวตัิฯ สุข/พละ ศิลปะ การงานฯ ภาษาองักฤษ 

ป.1/1 82.38 86.00 84.00 78.79 76.82 87.68 87.94 91.79 81.53 

ป.2/1 79.21 79.29 80.50 80.57 78.86 91.93 89.29 91.21 76.79 

ป.3/1 79.88 81.15 77.74 74.18 77.97 85.15 87.97 87.71 78.26 

ป.4 74.08 72.61 70.61 72.69 72.00 84.67 84.92 86.50 73.14 

ป.5 75.29 75.79 78.83 75.13 75.75 86.63 87.04 91.29 77.96 

ป.6 76.59 73.09 76.41 76.09 74.32 84.55 86.36 88.00 78.41 

รวม 77.91 77.99 78.01 76.24 75.95 86.76 87.25 89.42 77.68 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษา ระดบัชาตชิั้นประถมศึกษาปทีี ่๖ 

 

สาระวิชา 
จ้านว

นคน 

คะแน

น

เฉลี่ย 

โรงเรี

ยน 

ส่วน

เบี่ยงเ

บน

มาตรฐ

าน 

เฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับ 

ประเทศ 

คณิตศาสตร ์ ๒๒ ๔๑.๘

๒ 

๕๖.๗

๐ 

๓๘.๐๖ 
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ภาษาไทย ๒๒ ๔๘.๔

๕ 

๖๔.๕

๖ 

๔๔.๘๘ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๒ ๔๙.

๓๒ 

๗๐.๑

๗ 

๔๒.๑๓ 

ภาษาอังกฤษ ๒๒ ๕๑.๑

๔ 

๗๗.๘

๗ 

๓๖.๐๒ 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

๒๒ ๕๔.

๙๑ 

๖๓.๗

๑ 

๕๒.๒๐ 

ศิลปะ ๒๒ ๔๙.

๕๕ 

๖๕.๗

๖ 

๔๕.๖๑ 

การงานอาชีพฯ ๒๒ ๕๘.

๗๓ 

๖๑.๘

๓ 

๕๖.๓๒ 

สังคมศึกษา ๒๒ ๕๖.๒

๗ 

๖๖.๖

๑ 

๕๐.๖๗ 

 

 ผลการประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ 

 

ระดับชั้น 

จ้านวน 

นร.

ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไมผ่่าน 

ประถมศกึษาปีที ่๑ ๓๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที ่๒/๑ ๑๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที่ ๓/๑ ๓๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที ่๔ ๓๖ ๘๖.๑๑ ๑๓.๘๙ - - 

ประถมศกึษาปีที ่๕ ๒๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที ่๖ ๒๒ ๑๐๐ - - - 

รวม ๑๖๔ - - - - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๗.๖๘ ๒.๓๒ - - 

  

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

ระดับชั้น 
จ้านวน 

นร.

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 



ทั้งหมด ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไมผ่่าน 

ประถมศกึษาปีที ่๑ ๓๔ ๘๘.๒๔ - ๑๑.๗๖ - 

ประถมศกึษาปีที ่๒/๑ ๑๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที ่๓/๑ ๓๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที ่๔ ๓๖ ๘๑.๑๒ ๑๓.๘๘ - - 

ประถมศกึษาปีที ่๕ ๒๔ ๑๐๐ - - - 

ประถมศกึษาปีที ่๖ ๒๒ ๑๐๐ - - - 

รวม ๑๖๔ - - - - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๔.๘๙ ๒.๓๑ ๑.๙๖ - 

  

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 

จ้านวน 

นร.

ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไมผ่่าน 

ประถมศกึษาปีที ่๑ ๑๕ ๑๐๐ - 

ประถมศกึษาปีที ่๒/๑ ๑๙ ๑๐๐ - 

ประถมศกึษาปีที ่๒/๒ ๑๘ ๑๐๐  

ประถมศกึษาปีที ่๓/๑ ๒๑ ๑๐๐ - 

ประถมศกึษาปีที ่๓/๒ ๑๙ ๑๐๐  

ประถมศกึษาปีที ่๔ ๒๒ ๑๐๐ - 

ประถมศกึษาปีที ่๕ ๒๑ ๑๐๐ - 

ประถมศกึษาปีที ่๖ ๒๗ ๑๐๐ - 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐ - 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

               สรุปผลการพฒันา 

 

 
     สรุปผลการด้าเนินงานในภาพรวม  

ในการด้าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนตรีภัทร ได้ยึด

หลักตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาและเน้นรูปแบบการ

ด้าเนินการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และคุณภาพการศึกษาที่ก้าหนด

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             มีแผนพัฒนาการ

ด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยการด้าเนินการตามแผนประกัน

คุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ  ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 

2558 – พ .ศ . 2560) สู่แผนปฏิบัติการปีการศึกษา  2558 มีการ

ด้าเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผลอย่างมี

ระบบตามระยะเวลา มีการใช้ระบบ PDCA ให้เกิดประสิทธิภาพ และ

น้าผลที่ได้มาท้ารายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง 

พัฒนาต่อไป  

 

ผลส้าเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น  

จุดเด่นด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมี มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี มีมารยาท มีความมั่นใจในตนเอง รักการเรียนรู้ รัก

การท้างาน มีความชื่นชมในศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่มากขึ้น และ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นที่ยอมรับ 

จุดเด่นด้านจัดการเรียนรู้พบว่า ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านการ

ปฏิบัติการสอนอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก มี

ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร



การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากการมี

โครงการพัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วมในการจัดท้า และ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นและ

บูรณาการอาเซียนไว้ในหลักสูตรด้วย ครูได้พัฒนาในด้านทักษะการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง และคิด

รวบยอด ที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ

ก ลุ่ ม  แ ล ะก ารฝึ ก ใช้ ผั งม โน ทั ศ น์ (mind-map) ม าก ขึ้ น  ด้ าน

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน มีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน

อย่างทั่วถึง สม่้าเสมอ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชน และ

ประชุมท้าความเข้าใจทิศทางของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชน

เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จุดเด่นด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

พบว่าผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี  คุณธรรม 

จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ และ

เป็นผู้น้าทางวิชาการ และมีความสามารถในการจัดการศึกษา มีการ

กระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการ และพัฒนาองค์กรอย่าง

เป็นระบบ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให๎โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

สนับสนุนในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศิลปะ ดนตรี 

กีฬาประเภทต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 

 

      จุดที่ควรพัฒนา  

      การเรียนรู้ และฝึกทั กษะภาษาอังกฤษให้ สามารถใช้ ใน

ชีวิตประจ้าวันได้มากยิ่งขึ้น  จุดที่ควรพัฒนาด้านการบริหารและการ

จัดการศึกษา ในเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการ และการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนและเขต

พื้นที่การศึกษา  จุดที่ควรพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

พบว่าการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา และ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา ยังคงต้อง

อาศัยความเข้าใจเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  

 

 

 

 

 



 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต มาตรฐานด้านผู้เรียน (ระดับปฐมวัย)  

ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งปลูกจิตสานึกในการ

รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น 

การให้นักเรียนใช้น้้าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการปลูกต้นไม้  และ

ปลูกฝังในเรื่องของมารยาท ไม่ว่าจะเป็น   การไหว้ การท้าความเคารพ 

มารยาทในโต๊ะอาหาร การเข้าแถวซื้อของ การเดินแถวขึ้นห้องเรียน 

ฯลฯ รวมทั้งการรู้จักหน้าที่ของตนและการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน

ได้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อ

การท้างาน และให้ความร่วมมือในการท้าชิ้นงานร่วมกัน และส่งเสริมให้

เชิญวิทยากรจากสาขาอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน ส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการท้างาน และ

ให้ความร่วมมือในการท้าชิ้นงานร่วมกัน และส่งเสริมให้เชิญวิทยากร

จากสาขาอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัด

ประสบการณ์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย

ตนเอง เช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า การเก็บที่นอน การเก็บของเข้าที่ โดยกา

หนดข้อตกลงให๎นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง ให้ครูเป็นเพียงพี่เลี้ยงคอยให้ค้าแนะน้า ส่งเสริมให้มีการ

ประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลอย่ างต่อเนื่ องและ

หลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักให้ครบในแต่ละ

วันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูพานักเรียนมาใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นและ

เข้าใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เว็บไซด์ของโรงเรียนเป็นสื่อ และ 

เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบของการจัด

กิจกรรม เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนใน

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และกิจกรรมดนตรีสากลทุกระดับชั้น สนับสนุนให้

มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศิลปะ ดนตรี กีฬาประเภท

ต่างๆ ภายนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

 มาตรฐานด้านผู้เรียน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  

ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติผ่านการท้า

โครงงาน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ดูแล เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด และแสดงออก

อย่างถูกวิธี มีทักษะในการค้นคว้า หาข้อมูล เพื่อเรียนรู้ในสิ่งนักเรียนที่

สนใจและถนัด เช่น ทักษะทางกีฬา ทักษะทางดนตรี เป็นต้น ส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกจิตส้านึกในการรักษาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม เช่น การให้นักเรียนใช้น้้าใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และปลูกฝัง



ในเรื่องของมารยาท ไม่ว่าจะเป็น การไหว้ การท้าความเคารพ มารยาท

ในโต๊ะอาหาร การเข้าแถวซื้อของ การเดินแถวขึ้นห้องเรียน ฯลฯ 

รวมทั้งการรู้จักหน้าที่ของตนและการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้ 

และพัฒนาการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด

และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้หลากหลายมากขึ้นอีกทั้งต้องปลูกฝัง

และสอดแทรกลงในสาระที่สอน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งปลูกจิตสา

นึกให้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้

ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อีกทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการ

หรือแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนามาจัดทาเป็นการ

สอนแบบโครงงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นต่อการท้างาน และใหค้วามรว่มมือในการท้าชิ้นงานรว่มกัน 

และส่งเสริมให้เชิญวิทยากรจากสาขาอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้กับ

นักเรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการสอนแบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระวิชาทุก

ภาคเรียน ส้งเสริมสนับสนุนให๎ทุกกลุ่มสาระวิชาจัดโครงการ/กิจกรรม

และจัดท้าแผนการสอนที่มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ

สรุปการคิดรวบยอด มีการจัดท้าผังมโนทัศน์ mind map ในทุกกลุ่ม

สาระวิชา ส่งเสริมให๎มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายและน้าผลที่ได้มา

ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกระบวนการเรียนการ

สอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างความตระหนัก

ให้ผูเ้รียนเห็นความส้าคัญของการสอบระดับชาติ จัดกิจกรรมและพัฒนา

ห้องสมุดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เว็บไซด์

ของโรงเรียนเป็นสื่อ และ เป็นแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรม เช่น มีการย้อมสีฟันเพื่อดูคราบ

แบคทีเรีย ปรับเปลี่ยนกิจกรรมลูกตรีภัทรห่างไกลยาเสพติดให้มีรูปแบบ

ที่หลากหลายมากขึ้น ในกิจกรรมฟันขาวแข็งแรงและล้างมือป้องกันโรค 

ให้ครูดูแลนักเรียนอย่าใกล้ชิดเป็นรายบุคคลและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมที่หลากหลาย และกิจกรรมดนตรี

สากลทุกระดับชั้น สนับสนุนให๎มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประกวดศิลปะ ดนตรี กีฬาประเภทต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 

 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม 

สัมมนาทั้งภายนอก และ ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม

ให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดประสบการณ์การ



เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูทุกคน    ท้าวิจัยในชั้นเรียน

ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง โดยแบ่งเป็นวิจัย 5บท 1เรื่อง  และ วิจัยหน้าเดียว 

1 เรื่อง 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  

การก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียน

ในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น ก้าหนดหลักเกณฑ์วธิีการในการท้าโครงการ/

กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และก้ากับติดตามงานโครงการ/

กิจกรรมอย่างใกล้ชิด กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดทางานวิจัย

ชั้นเรียน จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นในเรื่องการพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จับอบรมให้ครูทุกคนมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น้า

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 และ รอบ3 มาใช้ในการวาง

แผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ก้าหนดวิธีการจัดท้า

แผนปฏิบัติการประจ้าปีให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนให้มากที่สุด และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการท้าโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ก้าหนดวิธีการ

ตรวจสอบถ่วงดุลให้ครอบคลุมทุกด้านและสนับสนุนให้ด้าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครู

จัดท้าแผนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

จัดแสดงผลงานของนักเรียนตามความสามารถและความถนัด 

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัย  

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้บริการ   กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนจัดท้าคูม่ือการใชแ้หลง่เรียนรูใ้หช๎ัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มี

การให้บริการแหลง่เรียนรู้เพื่อบริการชุมชน 
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