
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ ๑ ต าบลโค้งไผ่  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชันประถมศึกษาปีที่  ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ปฐมวัย (๒-๕ปี) มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กจ านวน  ๒  คน เด็กจ านวน  ๓๓  คน 
๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา : มีบุคลากรครูจ านวน  ๕  คน  ผู้เรียน จ านวน  ๗๗  คน 

รวมทัง้สถานศึกษา  มีบุคลากรครูจ านวน  ๗  คน  ผู้เรียนจ านวน  ๑๑๐  คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
๒ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๓ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๔ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

๕ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดี 
๖ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดี 
๗ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดี 
๘ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดี 
๙ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดี 

๑๐ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
๑๑ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
๑๒ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  แลด้านสังคมสมวัย  พร้อมที่จะศึกษาต่อไป 
๒. ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 
๓. ด้านประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  วัตถุประสงค์และตามจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านพัฒนาการสติปัญญาสมวัย  ด้านรักการอ่าน 
๒. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนปฐมวัยควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน  กับการสอนอ่าน  คัด  เขียนได้โดยบูรณา

การทั้ง  ๒ ส่วนเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 
๒. ด้านการบริหารจัดการการศกึษา 

๑) สถานศึกษาควรจัดห้องเรียนและเครื่องเล่นสนามให้มีความปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก 

๒) ควรจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กอย่างรอบคอบรัดกุม
ตลอดเวลา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรปรับปรุงห้องปฐมวัยให้ปราศจากยุงรบกวน  โดยการติดตั้งมุ้งลวด  หรือก าจัดลูกน้ ายงุลาย

ตามแหล่งเพาะพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะให้เกิดไข้เลือดออกได้ 
๒) ครูควรมีการก าหนดตัวเรื่องใบงานหู้เรียนได้ท าอย่างอิสระและก าหนดวัตถุประสงค์ของใบงาน  เพ่ือ

ประเมินอิงพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
๔. ด้านประกันคุณภาพภายใน 

- ไม่มี – 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๕๑ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที ่๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๐๑ ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)  ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๘๔.๐๑  คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ  ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป       ใช่   ไม่ใช่   
                มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้    ใช่   ไม่ใช่ 
                ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๗.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๕๑ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๐๑ ดี 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดีมาก 
๒ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๓ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๔ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๕ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้รักษาตัวบ่งชี้  และ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

๖ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดี 
๗ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
๘ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
๙ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

๑๐ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

ดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
๒ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด พอใช้ 

 
จุดเด่น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจและด้านสังคมตามวัย ตลอดจนมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้น
ต่อไป 

๒. ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 
๓. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน มีผล

การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มี
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการด าเนินการ
โครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานทีส่อดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านการพัฒนาสติปัญญาสมวัย 
๒. ครูต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการเด็กด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยต่อสุภาพและร่างกายของเด็ก และการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๓. สถานศึกษาควรจัดพื้นที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นที่เหมาะสมปลอดภัย 
 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ๕ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการสอนซ่อม
เสริมเพ่ือพัฒนาเด็กอ่อน ปานกลางและส่งเสริมเด็กเก่ง โดยการท าวิจัยในชั้นเรียน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
- ไม่มี - 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากการบันทึกผลการสอบเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน พร้อมทั้งน ามาแก้ไขโดยการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดแผนติดตามผลให้ชัดเจน ด าเนินการ่วมกันและกระท าอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งวางแผนการประเมินเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการให้ชัดเจน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
- ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขกายสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๙๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๓๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๔๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๑๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๓.๑๗ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๐๑ ดี 
               สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป       ใช่   ไม่ใช่   

               สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัว จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้    ใช่   ไม่ใช่ 
               สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขกายสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๙๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๓๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๔๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๑๗ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๓.๑๗ พอใช้ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๐๑ ดี 
 
 


