
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

สังกัดส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ ๖ มีบุคลำกรสำยบริกำรจ้ำนวน ๒ คน ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม เมื่อวันที่ ๑๓ ถึง ๑๔ 
เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกำรจัดกำรศึกษำ ๑ ระดับ คือ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : มัธยมศึกษำ มีบุคลำกรครู จ้ำนวน ๒๐ คน ผู้เรียน จ้ำนวน ๓๙๐ คน 
             รวมทั้งสถานศึกษา       มีบุคลำกรครู จ้ำนวน ๒๐ คน จ้ำนวน ๓๙๐ คน 

 
ผลการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่ 
 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑  ๑  ผู้เรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี  ดีมำก  
๒  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  ดีมำก  
๓  ๓  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ดีมำก  
๔  ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ดีมำก  
๕  ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ดีมำก  

๖  ๘ 
พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ และต้น
สังกัด 

ดีมำก  

๗  ๙  
ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

ดีมำก  

๘  ๑๐  
ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำ 

ดีมำก  

๙  ๑๑  
ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 

ดีมำก  

๑๐  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท้ำเป็น ดี 

๑๑  ๑๒  
ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ  

ดี 



ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้

อย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนมีสุขภำพแข็งแรง แคล่วคล่องว่องไว มีน้้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดีดูแลสุขภำพ
ของตนเอง เล่นดนตรีเก่ง ได้รับรำงวัลเด็กดีศรีเชียงรำยจำกเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย รำงวัลระดับเหรียญ
เงินกำรแข่งขันกำรอ่ำนกำพย์ยำนี ๑๑ และโครงสี่สุภำพ ระดับเหรียญทองแดงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
ประวัติศำสตร์ ระดับเหรียญทองแดงกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำเศรษฐศำสตร์ ระดับเหรียญทองแดงกำร
แข่งขันกำรตอบปัญหำหน้ำที่พลเมือง ระดับเหรียญเงินกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำสำระศำสนำศีลธรรมและ
จริยธรรม ระดับเหรียญเงินกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับเหรียญเงินกำร
แข่งขันกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับเหรียญเงินกำรแข่งขันทักษะกำรอ่ำนฟัง
และพูดภำษำจีน ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำร
จัดตั้งสถำนศึกษำ ท้ำให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง รู้จักใช้ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้ำไปสู่อัตลักษณ์
ของสถำนศึกษำคือ คนดีมีน้้ำใจ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ชุมชนและท้องถิ่น สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีควำมสุภำพ นอบน้อม โอบอ้อมอำรี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมำนะในกำรเรียน ดูแลรักษำสถำนที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่ำงพอเพียง รัก
ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และรักควำมเป็นไทย เป็นลูกที่ดี ดูแลรักใคร่ ห่วงใยพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดี มีควำมขยันตั้งใจ
เรียน ไม่สร้ำงปัญหำในกำรปกครอง เป็นคนดีของสังคม รู้คุณค่ำมีจิตอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม สะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ คือ สถำนศึกษำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมชำติ ผลกำรด้ำเนินโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ท้ำให้ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัยจำกยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถำนศึกษำส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำ

สถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำโดยกำรรักษำมำตรฐำน สอดคล้อง
กับแนวปฏิรูปกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องให้เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น ได้รับ
เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี สถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องให้เป็นโรงเรียนในฝัน 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

เน้นกำรเป็นคนดี มีจริยธรรม ครูผู้สอนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น รำงวัลหนึ่ง
แสนครูดี รำงวัลครูสอนดีเด่น หลำยคนจำกคุรุสภำ กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖ ส้ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน 

 
 



๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถำนศึกษำจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน มีกำรประเมินตนเองอย่ำงสม่้ำเสมอทุกปีกำรศึกษำ 

ได้รับกำรประเมนจำกต้นสังกัดมีคุณภำพระดับดีมำก 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
กำรปรับปรุงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพรำะผลกำรสอบประเมินผล

ระดับชำติ ของสถำนศึกษำที่ผ่ำนมำ มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้กับต้องปรับปรุง ยกเว้นสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำที่มีคุณภำพระดับดี 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

    ไม่มี 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ไม่มี 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

     กำรพัฒนำด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมต่อเนื่อง กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและวำงแผน
สนับสนุนแก้ไข 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิต มีคุณธรรม และค่ำนิยมที่พึง

ประสงค์ มีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นท้ำเป็นด้วยกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆดี
อยู่แล้ว แค่ควรแก้ไขผู้เรียนที่มีน้้ำหนักเกินเกณฑ์ โดยกำรประสำนงำนกับผู้ปกครองและยืนยันเกี่ยวกับผลงำน
เชิงประจักษ์ พัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด IT โดยกำรปรับปรุงห้องสมุดร่วมกับห้องคอมพิวเตอร์ และมีกำร
จัดระบบในกำรใช้และบริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรก้ำหนดกิจกรรมตลอดปี มีตำรำงกำรจัดกิจกรรม 
ตำรำงกำรใช้ห้องสมุด และมีคณะกรรมกำรรับผิดชอบที่ชัดเจน พัฒนำกิจกรรมกำรประชุมของสภำองค์กำร
นักเรียน เช่น ด้ำเนินกำรประชุมตำมวำระ เปิดโอกำสให้สมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็นมำกๆ ประธำนมีหน้ำที่
สรุปควำมคิดเห็นแล้วถำมมติต่อที่ประชุม เป็นต้น 

๒) สถำนศึกษำควรจัดท้ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำรระกำรเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรม เช่น จัดสัมมนำแนวทำงจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น ควรเน้นด้ำนทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยเฉพำะกำรเขียนเพ่ือสื่อควำมและกำร
คิดนอกกรอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมกำรสอนคิดวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เกี่ยวกับ กำรส่งเสริม กำรคิด โดยใช้โครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐำนทำงศำสนำ ประชำธิปไตย กำรปกครอง วัฒนธรรม กำรด้ำรงชีวิต 
ประวัติศำสตร์ และภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ควรจัดกิจกรรมฝึกวิเครำะห์ด้ำนศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์
และจิตนำกำรท่ีผู้เรียนคิดนอกกรอบ ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิจำรณ์ผลงำนทำงศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับกำรฝึกฝนทักษะ ขั้นตอนในกำรท้ำงำน กำรออกแบบ กำรรู้เท่ำทัน 
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สรุปเป็นประเด็นปัญหำ แล้ววำงแผนระยะยำว และจัดท้ำโครงกำร/กิจกรรม
พัฒนำ สำระกำรเรียนรู้ ดังกล่ำวโดย เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงต่อเนื่อง 



 
 
๓) สถำนศึกษำมีผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของ

กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ มีผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
และมีผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ควรพัฒนำ
วิสัยทัศน์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำจีนและภำษำอังกฤษ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและรองรับผู้เรียนสู่ประชำคมอำเซียน พัฒนำข้อควำมที่ระบุเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำให้มีควำมชักเจนและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
ควรจัดตั้งชุดสำรวัตรนักเรียนเพ่ือคอยเฝ้ำระวังเรื่องยำเสพติด โดยมีหลักกำรท้ำงำน มีกำรประชุมวิเครำะห์
สถำนกำรณ์และกำรรำยงำนปิดผนึก ส่งฝ่ำยบริหำรทุกระยะ 
 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ที่ดีอยู่แล้ว แต่ 
๑) ควรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยน้ำสำระที่ส้ำคัญในท้องถิ่นที่ผู้เรียน

ควรได้เรียนรู้ เช่น ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้ำนและชนเผ่ำ บรรจุเข้ำไปในค้ำอธิบำย
รำยวิชำของหลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นต้น 

๒) ควรพัฒนำ ด้ำนกำรสนับสนุนสื่อวัสดุส้ำหรับฝึกในงำนช่ำงขั้นพ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น ช่ำงไฟฟ้ำ 
ช่ำงเหล็ก ช่ำงประปำ ช่ำงก่อสร้ำง เป็นต้น โดยกำรจัดสรรงบประมำณประจ้ำปี หรือขอสนับสนุนจำกสถำน
ประกอบกำรต่ำงๆ เช่น ห้ำงร้ำน บริษัท โรงงำน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ เป็นต้น 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถำนศึกษำควรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในส่วนที่เป็นกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและ

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เช่น กำรตรวจสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของผู้เรียนควรแจ้งให้ผู้เรียนได้ทรำบก่อน และ
น้ำมำใช้ประโยชน์ทันทีในขณะท้ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยมุ่งแก้ไขจุดที่เป็นปัญหำของผู้เรียนแต่ละคน ส่วนกำร
ประเมินผล ควรน้ำผลที่ได้จำกำรชี้แนะและแก้ไขในขณะที่ผู้เรียนท้ำกิจกรรมรวมกับผลที่ได้รับจำกกำร
ตรวจสอบผลงำนของผู้เรียนแล้วน้ำมำวิเครำะห์เพ่ือหำทำงซ่อมเสริมปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ 
 

๔. ด้านประกันคุณภาพภายใน 
สถำนศึกษำควรพัฒนำด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ และควำมต่อเนื่อง โดยกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ

และวำงแผนสนับสนุนแก้ไขให้ชัดเจน 
ระยะเวลำด้ำเนินกำรทุกด้ำน ๑ ปีกำรศึกษำ 

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ไม่มี 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา  น้ าหนัก 
(คะแนน)  

คะแนน 
ที่ได้  

ระดับ  
คุณภาพ  

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี  ๑๐.๐๐  ๙.๕๖ ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  ๑๐.๐๐  ๙.๔๘  ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ๑๐.๐๐  ๙.๕๒ ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท้ำเป็น  ๑๐.๐๐  ๘.๘๐ ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  ๒๐.๐๐  ๗.๗๐ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
               ส้ำคัญ  

๑๐.๐๐  ๙.๐๐ ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำ 
              สถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๔.๕๐  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ และ 
               ต้นสังกัด  

๕.๐๐  ๔.๗๑ ดีมำก  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
               และ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมำก  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของ 
                 สถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน 
                 รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  

๕.๐๐  ๔.๐๐  ดี  

คะแนนรวม  ๑๐๐.๐๐  ๘๒.๒๗  ดี  
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   
 
  • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                          ใช่         ไม่ใช่  
  • มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี      ใช่         ไม่ใช่  
            • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่        ไม่ใช่  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา)  

น้ าหนัก 
(คะแนน)  

คะแนน 
ที่ได้  

ระดับ  
คุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี  ๑๐.๐๐  ๙.๕๖  ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  ๑๐.๐๐  ๙.๔๘  ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ๑๐.๐๐  ๙.๕๒ ดีมำก  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท้ำเป็น  ๑๐.๐๐  ๘.๘๐  ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  

๒๐.๐๐  ๗.๗๐ 
ต้อง

ปรับปรุง  
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
               และ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมำก  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมำก  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของ 
                 สถำนศึกษำ  

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมำก  

มำตรฐำนที่ ๒ มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  ๕.๐๐  ๔.๕๐ ดีมำก  
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำ 
                 มำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว 
                 ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  

๕.๐๐  ๔.๐๐  ดี 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  ๑๐.๐๐  ๙.๐๐  ดีมำก  
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ และต้น 
              สังกัด  

๕.๐๐  ๔.๗๑  ดีมำก  

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐  ๘๒.๒๗  ดี  



ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (น้ าหนัก ๒๐ คะแนน) 

 
เหตุผลที่ท าให้สถานศึกษามีผลประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๕ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

สถำนศึกษำด้ำเนินงำนส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครูและผู้ปกครอง ร่วมกันวำงแผน ก้ำหนดนโยบำย เกี่ยวกับกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีทุกสำระกำรเรียนรู้แผนงำนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี ๒๕๕๔ 
ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ โครงกำรพัฒนำสัมฤทธิ์ผลทำงกำรเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี 
ดี

มาก 

๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ใน 
      ระดับชั้น ม.๓ และม.๖ 

๒.๕๐ 
๐.๙๖ 

 
    

 

๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ใน 
      ระดับชั้น ม.๓และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๑     
 

๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ใน 
      ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๕๓     
 

๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
      และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ 
      ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๗๘     

 

๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพล 
      ศึกษำ ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๑.๕๓     
 

๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
       สำระกำรเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น 
       ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๘๕     
 

๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและ 
     เทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๘     
 

๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม 
      สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
      ในระดับชั้น ม.๓และ ม.๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๖     
 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๕ ๒๐.๐๐ ๗.๗๐      



๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกิจกรรมต่ำงๆ คือ กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ สอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ แต่ผู้เรียนยังต้องฝึกทักษะกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ และ
ทักษะในกำรค้ำนวณเพ่ิมเติม พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ แต่ผู้เรียนยังขำดทักษะทำงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และ
ควำมสำมำรถด้ำนควำมคิด พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
ผู้เรียนได้เข้ำร่วมวันส้ำคัญทำงศำสนำ ศึกษำแหล่งเรียนรู้และเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น แต่ผู้เรียนยังขำด
ทักษะกำรคิดขั้นพ้ืนฐำนทำงศำสนำ ประชำธิปไตย กำรปกครอง วัฒนธรรม กำรด้ำรงชีวิต ประวัติศำสตร์และ
ภูมิศำสตร์ พัฒนำสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ เช่น กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสุขศึกษำ กำรแข่งขันกีฬำ 
กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย พัฒนำสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ แต่ครูผู้สอนจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ยังไม่ตรงเป้ำหมำย สอนศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์และจิตนำ
กำรที่ผู้เรียนคิดนอกกรอบ พัฒนำสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี แต่ผู้เรียนยังต้องฝึกทักษะในกำรท้ำงำน กำรออกแบบ 
กำรรู้เท่ำทัน ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี และพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ผู้เรียนยังขำดทักษะกำรฟัง พูด อ่ ำน และเขียน 
โดยเฉพำะกำรเขียนเพ่ือสื่อควำม จำกผลกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระส่วนใหญ่ยังขำดกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ท้ำ
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ผู้ที่เกี่ยวข้องต่ำงมีควำมตระหนักและอยู่
ระหว่ำงหำวิธีส่งเสริมและพัฒนำ ดังนั้นผลกำรประเมินตัวบ่งชี้นี้มีคุณภำพระดับต้องปรับปรุง 
 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 

สถำนศึกษำควรจัดท้ำโครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมี 
กิจกรรม ดังนี้ 

๑. จัดสัมมนำแนวทำงจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ ควรเน้นด้ำนทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน โดยเฉพำะกำรเขียนเพื่อสื่อควำมและกำรคิด
นอกกรอบ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมกำรสอนคิดวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์เกี่ยวกับ กำรส่งเสริม กำรคิด โดยใช้โครงงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐำนทำงศำสนำ ประชำธิปไตย กำรปกครอง วัฒนธรรม กำรด้ำรงชีวิต 
ประวัติศำสตร์ และภูมิศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะควรจัดกิจกรรมฝึกวิเครำะห์ด้ำนศิลปะเชิงสร้ำงสรรค์
และจิตนำกำรท่ีผู้เรียนคิดนอกกรอบ ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิจำรณ์ผลงำนทำงศิลปะ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี เกี่ยวกับกำรฝึกทักษะ ขั้นตอนในกำรท้ำงำน กำรออกแบบ กำรรู้ เท่ำทัน 
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

๒. สรุปเป็นประเด็นปัญหำ และวำงแผนระยะยำว และจัดท้ำโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสำระกำรเรียนรู้ 
ดังกล่ำวโดย เน้นกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงต่อเนื่อง 
 

กำรด้ำเนินงำน ตำมข้อ ๑ - ๒ ควรมีผลส้ำเร็จ ภำยใน ๑ ปกีำรศึกษำ 
 


