
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 : ประถมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน : ประถมศึกษำ 
น ำ้หนัก คะแนน ระดับ 

คะแนน ทีไ่ด้ คุณภำพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๙ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท ำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๔๒ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันำกำรของกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและตน้สังกดั ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมำก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลกำรพฒันำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
                   วตัถุประสงคข์องกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลกำรพฒันำตำมจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                     สถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพฒันำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดบัมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน  
                      และพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๕๒ 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 : ประถมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน : ประถมศึกษำ 
น ำ้หนัก คะแนน ระดับ 

คะแนน ทีไ่ด้ คุณภำพ 

มำตรฐำนที ่๑ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๙ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดีมำก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท ำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๒.๔๒ ดี 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลกำรพฒันำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
                   วตัถุประสงคข์องกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลกำรพฒันำตำมจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                     สถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
มำตรฐำนที ่๒ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมำก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพฒันำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดบัมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน  
                      และพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มำตรฐำนที ่๓ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคญั    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมำก 
มำตรฐำนที ่๔ มำตรฐำนทีว่่ำด้วยกำรประกนัคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันำกำรของกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและตน้สังกดั ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๕๒ ดี 

 

 



จุดเด่น 
 ๑. ดำ้นผลกำรจดักำรศึกษำ ผูเ้รียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พงึ
ประสงค ์มีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 
 ๒. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนที่สอดคลอ้งตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรมี
ควำมพยำยำมพฒันำบรรยำกำศในสถำนศึกษำใหส้วยงำมและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ๓. ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ครูไดรั้บกำรอบรมพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง มีควำม
พยำยำมในกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 ๔. ดำ้นกำรประกนัคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำมีพฒันำกำรของระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในโดย
สถำนศึกษำและตน้สงักดั 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ดำ้นผลกำรจดักำรศึกษำ ผูเ้รียนยงัไดรั้บกำรส่งเสริมใหอ้อกก ำลงักำยดว้ยกำรเล่นกีฬำที่ช่ืนชอบนอ้ย 
 ๒. ดำ้นกำรบริหำรจดักำรศึกษำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำมีกำรประชุมในแต่ละภำคเรียนนอ้ย
คร้ังและขำดกำรรำยงำนผลกำรประชุมต่อตน้สงักดั 
 ๓. ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั ครูบำงส่วนมีวธีิกำรสอน และเทคนิคกำรสอนที่
ไม่หลำกหลำย มีควำมน่ำสนใจค่อนขำ้งนอ้ย 
 ๔. ดำ้นกำรประกนัคุณภำพภำยใน 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 
 ผูเ้รียนควรไดรั้บกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยที่หลำกหลำยมำกกวำ่น้ี โดยจดัสนำมกีฬำ 
เช่น ตะกร้อ สนำมแชร์บอล สนำมวอลเลยบ์อลทีมี่ตำมเป็นมำตรฐำนและถำวรเพือ่ใหผู้เ้รียนไดมี้ร่ำงกำยที่
แขง็แรงมำกกวำ่น้ี ควรไดรั้บกำรพฒันำในดำ้นจิตส ำนึกในควำมรับผดิชอบ และมีวนิยักำรช่วยเหลือตนเอง เช่น 
กำรดูแลรักษำสถำนที่และส่ิงของทั้งส่วนรวมและส่วนตวั ควรไดรั้บกำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำนทีถู่กตอ้ง กำรเขียน
ที่ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นปัจจยัเสริมใหเ้กิดกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนไดอี้กประกำรหน่ึง 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๑) สถำนศึกษำควรประสำนควำมร่วมมือกบัคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำจดัใหมี้กำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำเพือ่ควำมร่วมมือในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและสถำนศึกษำควรจดัใหมี้กำรประชุม
คณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ยภำคเรียนละ ๒ คร้ังและรำยงำนตน้สงักดัภำยใน ๑๕ วนันบัตั้งแต่มีกำรประชุม 

๒) สถำนศึกษำควรอำศยัควำมร่วมมือของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ผูป้กครอง ชุมชน องคก์ร
ภำครัฐและภำคเอกชนสนบัสนุนกำรรักษำระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหเ้กิดผลกระทบที่ดี ตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ต่อไป 

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
ครูควรจดัรูปแบบ กำรจดักิจกรรม วธีิกำรสอนและเทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำยเพือ่ส่งเสริมกำรคิด

วเิครำะห์ สงัเครำะห์ สร้ำงสรรค ์และจดัโอกำสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยในอยำ่งหลำกหลำย 
ตลอดจนกำรจดัท ำส่ือรูปภำพ หรือส่ือเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ควำมเป็นรูปธรรมประกอบกำรอธิบำยและเสริมให้
เกิดควำมสนใจในกำรเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 

๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนเพือ่กำรประกนัคุณภำพภำยในไดดี้อยูแ่ลว้ แต่ควรดูดำ้นขอ้มูลสำรสนเทศ

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


