
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองกลนัตนั (มีสวุรรณอนุสรณ์) 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรงุเทพมหานคร 

ส านักการศึกษากรงุเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 



บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
 

 โรงเรยีนคลองกลนัตนั (มสีุวรรณอนุสรณ์) ตัง้อยู่เลขที่ ๖๔๖ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
จงัหวดั กรงุเทพมหานคร สงักดัส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร  เปิดสอนตัง้แต่ชัน้ ปฐมวยัปีที ่๑  ถงึ
ชัน้ ประถมศกึษาปีที ่๖  มบีุคลากรสายบรหิาร  ๒  คน ไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อ
วนัที ่ ๙   ถงึ  ๑๑   เดอืน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  มกีารจดัการศกึษา ม ี๒ ระดบัคอื 

  ๑. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาปฐมวยั(๒-๕ ปี)มคีรหูรอืผูเ้ลีย้งดเูดก็จ านวน มคีร ู๖ คน 
 เดก็จ านวน ๑๓๐  คน  

  ๒. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศกึษา และ/หรอื มธัยมศกึษา จ าแนกเป็น 
         - ประถมศกึษา มบีุคลากรครจู านวน ๒๒     คน ผูเ้รยีน จ านวน  ๕๖๕  คน  
      รวมทัง้สถานศึกษา มบีุคลากรครจู านวน ๒๘   คน ผูเ้รยีน จ านวน  ๖๙๕   
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรปุผลได้ดงัน้ี 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั  (๒-๕ ปี)  
ตวับ่งช้ีท่ีมีคณุภาพระดบัดีขึ้นไป ไดแ้ก่  

ล าดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคณุภาพ 
๑ ๑ เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกายสมวยั ดมีาก 

๒ ๒ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั ดมีาก 

๓ ๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ดมีาก 

๔ ๔ เดก็มพีฒันาการดา้นสตปิญัญาสมวยั ดมีาก 

๕ ๕ เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป ดมีาก 

๖ ๖ ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั ดมีาก 

๗ ๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ดมีาก 

๘ ๘ ประสทิธผิลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน ดมีาก 

๙ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ
และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

ดมีาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

ดมีาก 

๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา 

ดมีาก 

๑๒ ๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รกัษา
มาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษา 

ดมีาก 

  
 
 



 
 
 

จดุเด่น  
   

       ๑. โรงเรยีนสะอาด ร่มรืน่ บรรยากาศด ี รมิถนนศรนีครนิทร์ 
               ๒. ผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ  จบปรญิญาโททางดา้นบรหิาร
การศกึษา 
               ๓. เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปิญัญาสมวยั ท าใหเ้ดก็มคีวาม
พรอ้ม 
                   ศกึษาต่อในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ไดทุ้กคน 
               ๔. เดก็มอีตัลกัษณ์” ระเบยีบวนิัยด”ี เอกลกัษณ์”สุภาพเรยีบรอ้ย มรีะเบยีบวนิยั” 
                ๕. บุคลากรมคีวามกระตอืรนืรน้ รกัการท างาน ขยนั  
จดุท่ีควรพฒันา 

๑. พฒันาพืน้ทีอ่อกก าลงักายส าหรบัระดบัชัน้ปฐมวยัให้มเีครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์กฬีา
เพยีงพอ ถูกสุขลกัษณะ เป็นสดัเป็นส่วน 

        ๒. พฒันาทกัษะการคดิรวบยอด การเล่าเรือ่ง และทกัษะการสื่อสาร 
                 ๓. พฒันาเดก็ ใหม้คีวามโดดเด่น ตามเอกลกัษณ์ และเอกลกัษณ์  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจดัการศึกษา 
๑) ควรจดัสถานที ่เครือ่งเล่นสนามและอุปกรณ์กฬีาใหเ้พยีงพอ ถูกสุขลกัษณะ 
๒) ควรจดัใหม้เีครือ่งดนตร ีการเรยีนการสอนดา้นดนตร ีเพื่อพฒันาเดก็ใหม้สีุนทรยีภาพ 
      ทางอารมณ์ 

         ๓) ควรเพิม่การจดัประสบการณ์และกจิกรรมดา้นการอ่านนิทานใหม้ากขึน้เพื่อพฒันาทกัษะ 
                      การคดิรวบยอด การเล่าเรือ่ง และทกัษะการสื่อสาร 
                ๔) ควรพฒันาเดก็ ใหม้คีวามโดดเด่น ตามเอกลกัษณ์  ,อตัลกัษณ์ใหไ้ดร้บัการยอมรบั 

                   จากองคก์รภายนอกสถานศกึษา 
 ๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

๑) พฒันาพืน้ทีว่่างหลงัอาคารเรยีน(รมิรัว้ดา้นหลงั)ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
๒) ควรพิจารณาจดัท าข้อตกลงในการพัฒนาสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดหรือ

หน่วยงาน 
                   การศกึษาอื่นๆ 

๓. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 



ควรจดัหาสื่อการเรยีนการสอนคอมพวิเตอรด์ว้ยเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี ส่งเสรมิการเรยีนดว้ย 
ตนเอง  แบบเชงิรกุ (Active) และการสมัผสั โดยใชเ้ป็นแรงจงูใจเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้

๔. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
ควรประสานกบัหน่วยงานต้นสงักดั ขอเอกสารรายงานการประเมนิคุณภาพภายในโดยต้น

สงักดั  เพื่อใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
 



ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได ้

ระดบั
คณุภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เดก็มีพฒันาการด้านรา่งกายสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ เดก็มีพฒันาการด้านสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ เดก็มีพฒันาการด้านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เดก็มีความพรอ้มศึกษาต่อในขัน้ต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรูท่ี้เน้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์      

ตวับ่งช้ีท่ี ๙    ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พนัธกิจ และ
วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์  
                          ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รกัษา
มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรปูการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ดีมาก 

สรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา    ๙๕.๐๐   คะแนน 

 มีคณุภาพระดบั ดีมาก 

การรบัรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน  

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป               ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งช้ีท่ีได้ระดบัดีขึน้ไป ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภาพต้องปรบัปรงุหรอืต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 



การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได ้

ระดบั
คณุภาพ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) 

                  สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขัน้พื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได ้

ระดบั
คณุภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีวา่ด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๑ เดก็มพีฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ เดก็มพีฒันาการดา้นสตปิญัญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๕ เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์      

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                   ของสถานศกึษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาท                
                   ของสถานศกึษา 

๒.๕๐ 
 

๒.๕๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๒  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจดัการศึกษา      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตวับ่งชีท้ี ่๑๒   ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รกัษา

มาตรฐาน  และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปู
การศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๓  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

     

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดมีาก 



มาตรฐานท่ี ๔  มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกนัคณุภาพภายใน      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ดีมาก 

 
 
ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา   

ตวับ่งช้ีท่ีมีคณุภาพระดบัดีขึ้นไป ไดแ้ก่ 
ล าดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคณุภาพ 

๑ ๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี ดมีาก 

๒ ๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ ดมีาก 

๓ ๓ ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่แ้ละเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ดมีาก 

๔ ๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น ดมีาก 

๕ ๖ ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

ดมีาก 

๖ ๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

ดมีาก 

๗ ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษา
และตน้สงักดั 

ดมีาก 

๘ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

ดมีาก 

๙ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

ดมีาก 

๑๐ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา 

ดมีาก 

๑๑ ๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัตวับ่งชี้
รกัษาตวับง่ชี ้และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏริปูการศกึษา 

ดมีาก 

 
ตวับ่งช้ีท่ีมีคณุภาพต า่กว่าระดบัดี ไดแ้ก่ 
 
ล าดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคณุภาพ 

๑ ๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน พอใช ้
 



จดุเด่น  
๑.  ประสทิธผิลของการจดักการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  มกีจิกรรมการสอนที่

หลากหลาย 
๒.  การพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายใน โดยสถานศกึษา พฒันาอย่างต่อเนื่องไดร้บั

ความรว่มมอื จากหน่วยงานตน้สงักดัดมีาก 
๓.  ผูเ้รยีน มเีอกลกัษณ์ ระเบยีบวนิยัด ีอตัลกัษณ์ “สุภาพเรยีบรอ้ย มรีะเบยีบวนิยั” 
๔.  บุคลากรภายในสถานศกึษาแสดงบทบาทส าคญัในการพฒันาผูเ้รยีนตามจดุเน้น 

จดุท่ีควรพฒันา 
๑. ควรพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทุกกลุ่มประสบการณ์ 
๒. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์ รูจ้กัท างาน และแก้ปญัหาด้วยตนเองโดยการจดัการ

เรยีนการสอนแบบโครงงานเพิม่ขึน้ 
            ๓.  ครคูวรไดร้บัการพฒันาใหต้รงจดุและน าสิง่ทีไ่ดจ้ากอบรม ดงูาน มาใชป้ฏบิตัจิรงิ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั

คณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
๑. ด้านผลการจดัการศึกษา 

๑) ควรฝึกทกัษะดา้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละเสรมิสรา้งจนิตนาการใหแ้ก่ผูเ้รยีน  เช่น 
การเล่นเกม 

ฝึกสมอง ประลองปญัญา จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบโครงงาน  
     ๒) ครคูวรจดัท าและใชส้ื่อการเรยีนการสอนใหม้คีวามหลากหลาย  

                        ๓) ควรเพิม่เวลาและเทคนิคใหแ้ก่ครใูนการใหค้วามรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
                ๔) ควรเพิม่เวลาในการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  รวมทัง้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้
เขา้รว่มกจิกรรมดา้นการใชภ้าษาองักฤษใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 
       ๕) ควรวางแผนพฒันาจุดเน้นของสถานศกึษาใหค้งอยูแ่ละยัง่ยนืเป็นแบบอยา่งและ
เป็นทีย่อมรบั 

๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
 ๑) ส่งเสรมิใหม้กีารวเิคราะหแ์ละพฒันาหลกัสตูรโดยการบูรณาการภมูปิญัญาทอ้งถิน่
เพิม่ขึน้ 
  ๒) ควรใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนรว่มในการพฒันาผูเ้รยีน 

๓. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
                ๑) ควรจดัส่งครใูหเ้ขา้รบัการอบรมเทคนิคการสอนทีห่ลากหลายทุกกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้และน าสิง่ทีไ่ด ้ อบรมมาปฏบิตัจิรงิ 

   ๒) เพิม่ครสูอนภาษาต่างประเทศ ทีเ่ป็นเจา้ของภาษา มาพบปะผูเ้รยีนใหม้ากขึน้  
๔. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 



  สถานศึกษาจงึควรมกีารประชาสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและองค์ภายนอก เกี่ยวกบัการ
ร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
นวตักรรมหรือตวัอย่างการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
              “โครงการกลนัตนัส านึกรกัษ์การอ่าน”        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี 
ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดบั 
คณุภาพ 

กลุ่มตวับง่ช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๒๘ ดมีาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๓๔ พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน 
                   เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 
                    สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา           
                    และต้นสงักดั 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    



การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดบั 
คณุภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกิจ และ 
                      วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                         เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                         ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน                
                      รกัษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกบั               
                      แนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๓๗ ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับง่ช้ี ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตวับง่ช้ีท่ีได้ระดบัดีขึน้ไป ๑๐ ตวับง่ช้ี จากทัง้หมด ๑๒ ตวับง่ช้ี   ใช่   ไม่ใช่  

สถานศึกษาไม่มีตวับง่ช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภาพต้องปรบัปรงุ หรือ ต้องปรบัปรงุเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 

สรปุผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฏ
กระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ/หรือ มธัยมศึกษา   

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรอื มธัยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได ้

ระดบั 
คณุภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๒๘ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐.๐๐ ๑๑.๓๔ พอใช ้
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงคข์อง 
                การจดัตัง้สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
                  สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดมีาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน   
                 และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 
มาตรฐานท่ี ๔ ว่าด้วยการประกนัคณุภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งชีท้ี ่๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๓๗ ดี 

 
 


