
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โรงเรียนตรีภทัร ตั้งอยูห่มู่ที่ ๖ ต  ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ สงักดั

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มี

บุคลำกรสำยบริหำร ๓ คน ไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม เม่ือวนัที่ ๖ ถึง ๘ เดือนมกรำคม พ.ศ.

๒๕๕๗ มีกำรจดักำรศึกษำ ๒ ระดบั คือ 

 ๑. ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :   กำรศึกษำปฐมวยั มีครู จ  ำนวน ๘ คน เด็ก จ ำนวน ๑๑๒ คน 

 ๒. ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ มีบุคลำกรครูจ ำนวน ๑๑ คน ผูเ้รียน จ ำนวน ๑๖๒ คน 

  รวมทั้งสถำนศึกษำ มีบุคลำกรจ ำนวน ๑๙ คน ผูเ้รียน ๒๗๔ คน 

 ๓. ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : กำรศึกษำปฐมวยั 

  จ ำนวนผูเ้รียนแรกเขำ้ ๑๒๗ คน จ ำนวนผูเ้รียนจบกำรศึกษำ ๑๒๑ คน 

 ๔. ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ 

  จ ำนวนผูเ้รียนแรกเขำ้ ๑๔๓ คน จ ำนวนผูเ้รียนจบกำรศึกษำ ๑๓๙ คน 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 โรงเรียนตรีภทัร มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในภำพรวมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดบัปฐมวยั 

ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ และมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกในภำพรวมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : 

ประถมศึกษำ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตวับ่งช้ี 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 
น ำ้หนัก คะแนน ระดับ 

คะแนน ทีไ่ด้ คุณภำพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำยสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นอำรมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นสติปัญญำสมวยั ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส ำคญั ๓๕.๐๐ ๒๗.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศึกษำ ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมำก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลกำรพฒันำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
                   วตัถุประสงคข์องกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลกำรพฒันำตำมจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                     สถำนศึกษำ 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพฒันำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดบัมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน  
                      และพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๖ ดี 
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                                        ใช่                ไม่ใช่                           
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยำ่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จำก ๑๒ ตวับ่งช้ี                                 ใช่                ไม่ใช่   
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภำพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน                         ใช่                ไม่ใช่ 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน :   ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 
                         สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ                            ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

 

 

 



ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวงฯ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 

ช่ือตวับ่งช้ี 
น ำ้หนัก คะแนน ระดับ 

คะแนน ทีไ่ด้ คุณภำพ 

มำตรฐำนที ่๑ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำยสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นอำรมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นสังคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นสติปัญญำสมวยั ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมำก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลกำรพฒันำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
                   วตัถุประสงคข์องกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลกำรพฒันำตำมจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                     สถำนศึกษำ 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 
มำตรฐำนที ่๒ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศึกษำ ๑๕.๐๐ ๑๓.๕๐ ดีมำก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพฒันำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดบัมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน  
                      และพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

มำตรฐำนที ่๓ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคญั    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส ำคญั ๓๕.๐๐ ๒๗.๐๐ ดี 
มำตรฐำนที ่๔ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยกำรประกนัคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๖ ดี 

 

 



จุดเด่น 

 ๑. ดำ้นผลกำรจดักำรศึกษำ เด็กมีพฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย มีทกัษะในกำรใชก้ลำ้มเน้ือมดัเล็ก-มดัใหญ่มี
ควำมรู้เร่ืองรำวรอบตวั ธรรมชำติรอบตวัพร้อมศึกษำในขั้นต่อไป 
 ๒. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรศึกษำ ผูบ้ริหำรและบุคลำกร มีควำมมุ่งมัน่พฒันำสถำนศึกษำใหมี้บรรยำกำศ
ทั้งภำยในและภำยนอกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓. ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ครูใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใหค้วำมรู้เด็กตำม
หลกัสูตรปฐมวยั และเป็นที่วำงใจกบัเด็กและผูป้กครอง 
 ๔. ดำ้นกำรประกนัคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำมีประสิทธิผลของระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำที่ผำ่นกำรรับรองจำกหน่วยงำนตน้สงักดั 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ดำ้นผลกำรจดักำรศึกษำ เด็กบำงส่วนยงัมีควำมใฝ่รู้นอ้ย ในเร่ืองควำมสนใจหนงัสือ ทกัษะกำรสงัเกต
ส ำรวจส่ิงต่ำงๆ รอบตวั 

๒. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรศึกษำ ไม่มี 
๓. ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ครูหรือผูเ้ล้ียงเด็กด ำเนินกำรไม่ต่อเน่ืองในกำร

จดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมทกัษะกำรสงัเกต ส ำรวจใหก้บัเด็ก 
๔. ดำ้นกำรประกนัคุณภำพภำย ไม่มี 
 

โอกำส 
 สถำนศึกษำตั้งอยูใ่นเขตชุมชนหนำแน่น ถำ้สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองในชุมชนใหเ้ห็น
เชิงประจกัษ ์สถำนศึกษำยงัมีโอกำสและมีศกัยภำพดำ้นอำคำรสถำนที่พอที่จะขยำยกำรรับจ ำนวนเด็กและครู
เพิม่เติม 
 
อุปสรรค 
 ๑. กำรสนบัสนุนดำ้นงบประมำณจำกภำครัฐในกำรสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน
ยงัมีนอ้ย จึงตอ้งอำศยัค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำมำสนบัสนุนซ่ึงเป็นภำระของผูป้กครอง และเป็นปัจจยัในกำร
ตดัสินใจน ำเด็กในปกครองมำเขำ้เรียน 
 ๒. กำรรับสมคัรเพือ่บรรจุครูของหน่วยงำนภำครัฐที่จดักำรศึกษำหลำยคร้ังในรอบปี ส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรบุคลำกรของสถำนศึกษำมีกำรเปล่ียนถ่ำยบุคลำกรของโรงเรียนบ่อยคร้ัง และส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรงำนวชิำกำร ตลอดจนมีผลกระทบต่อพฒันำกำรเด็กที่ขำดควำมต่อเน่ือง 
 



ข้อเสนอแนะเพือ่กำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 เด็กควรไดรั้บกำรส่งเสริมใหมี้ทกัษะในกำรสงัเกต ส ำรวจภำยนอกหอ้งเรียนโดยจดักิจกรรมโครงงำน 
รวบรวมส่ิงของ หรือเศษวสัดุง่ำยๆ ที่หำไดต้ำมธรรมชำติ และควรไดรั้บกำรประเมินพฒันำกำรทั้ง ๔ ดำ้นและ
สำระที่เด็กควรรู้ทั้ง ๔ เร่ืองดว้ยเคร่ืองมือและวธีิกำรที่มีควำมหลำกหลำยรอบดำ้นที่มีควำมเที่ยงตรงสำมำรถ
สะทอ้นศกัยภำพของเด็กที่แทจ้ริงมำกขึ้นจำกที่ด  ำเนินกำรอยู ่

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำควรพฒันำประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำโดยใหมี้กำรจดัประชุมอยำ่ง

นอ้ยภำคเรียนละ ๒ คร้ังและใหมี้กำรรำยงำนกำรประชุมต่อตน้สงักดัภำยใน ๑๕ วนันบัตั้งแต่มีกำรประชุม ควร
จดักิจกรรมฝึกซอ้มกำรป้องกนัภยั กำรกูภ้ยัฉุกเฉิน เพือ่ใหเ้กิดกำรเตรียมพร้อมลดกำรสูญเสียเม่ือมีกำรเกิดภยั 

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
๑) ครูควรจดักิจกรรมใหโ้อกำสเด็กบำงส่วนไดรู้้จกัช่วยเหลือตวัเองในกำรปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัให้

มำกขึ้นเพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัปรับตวัรองรับกำรด ำเนินชีวติในปัจจุบนั 
๒) ครูควรจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมให้เด็กรู้จกักำรสงัเกต ส ำรวจธรรมชำติรอบตวัเด็กและกำรจดัโอกำส

ใหเ้ด็กไดคุ้น้เคยกบัหนงัสือมำกขึ้น 

๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนเพือ่กำรประกนัคุณภำพภำยในไดดี้อยูแ่ลว้ แต่ควรดูดำ้นขอ้มูลสำรสนเทศ

ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพือ่ควำมถูกตอ้งในกำรน ำไปใช ้อีกทั้งควรพฒันำระบบกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพให้
ชดัเจน ตั้งแต่กำรก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรติดตำมใหค้รอบคลุมกำรด ำเนินงำนตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกบักำร
ส่งเสริมบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นกำรประกนัคุณภำพเชิงลึกมำกขึ้น โดยเนน้ดำ้นเทคนิคกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภำพ และกำรแปลผลกำรตดัสินคุณภำพตำมหลกัวธีิวทิยำ เพือ่ใหผ้ลกำรประเมินมีควำม
เที่ยงตรงสอดคลอ้งกบัสภำพจริง สะทอ้นผลกำรประเมินที่เป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปวำงแผนพฒันำคุณภำพ
สถำนศึกษำไดช้ดัเจนมำกขึ้น ส่งผลต่อกำรยกระดบัคุณภำพสถำนศึกษำไดอ้ยำ่งแทจ้ริงต่อไป 


