สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
โรงเรียนมารีวทิ ยากบินทรบรุ ี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมื่อวันที่ ๙ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเปนตาราง ดังตอไปนี้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี
ดานผูบริหาร
9
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา
9
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา
9
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
9
มาตรฐานที่ ๒๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
9
มาตรฐานที่ ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
ดานครู
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ
ดานผูเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค

9
9

9
9
9

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนรักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
9
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานทีจ่ ําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
มาตรฐานที่ ๙ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผูเรียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา

ดี
9
9
9

9

9
9

9
9
9
9

สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินดานผูบริหาร
จุดเดน
นํากระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA มาใชเปนหลักการบริหารงาน มีการจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อ
สุขภาพใหแกโรงเรียนนอง ผูเรียนรักการเรียนรูและใชอินเตอรเน็ตในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
ใช ก ารบริ ห ารแบบเอื้ อ อาทร “น้ํ า ใส ใบยอ กอไผ ”น้ํ า ใส หมายถึ ง ให ค วามเป น ธรรมแก ทุ ก คน
ใบยอ หมายถึง การใหรางวัลยกยองชมเชยบุคลากร กอไผ หมายถึง การลงโทษโดยการใหโอกาสบุคลากร
พัฒนาปรับปรุงตนเอง สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยีและเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาอยาง
หลากหลาย

๒

จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาในดานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดใหมีกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน
สงเสริ มสนับสนุนการพัฒนาการสาระการเรี ยนรู ทองถิ่น และจัดระบบการประเมิน ผลการใชห ลัก สูตร
สถานศึกษา
ปจจัยที่ทําใหเกิดจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สถานศึกษาที่ขาดแคลนไดรับเครื่องอุปโภค
บริโภค อุปกรณการเรียนอยางเพียงพอและไดรับความรูในเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ กิจกรรม Rally
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรตามหลักสูตรของสถาน ศึกษาอยางจริงจัง มีอุปกรณ
เครื่องมือและบุคลากรพรอม ผูบริหารเปนนักบวช มีคุณธรรม จริยธรรมสูง เปนนโยบายของสถานศึกษาที่
เนนการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษามีภารกิจอยางอื่น ติดราชการ หรือการประกอบอาชีพอยางอื่น ไมคอยมี
เวลามาประชุม การจัดกิจกรรมเยี่ยมบานยังไมครอบคลุมและทั่วถึงผูเรียนทุกคน เครื่องมือวัดผลตามสภาพ
จริงโดยเฉพาะเกณฑชั้นเรียน (Scoring Rubrics) ในบางรายวิชายังไมสอดคลองกับลักษณะและธรรมชาติ
ของวิชาเทาที่ควร ระบบการประเมินผลการใชหลักสูตรของสถานศึกษายังไมครอบคลุมกระบวนการใช
หลักสูตรเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เปนอยางนอย นํามติและ
ขอเสนอแนะมาแจงใหคณะครูทราบ โดยจัดระยะเวลาการประชุมใหเหมาะสม วางเวนจากภารกิจการงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ควรจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และจัดใหมีชุดครูสําหรับการเยี่ยมบาน
นักเรียนชุดละ ๓ คน พรอมแบบสอบถามผูปกครองนักเรียน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓. ควรปรับปรุงพัฒนาเกณฑยอยๆ หรือเกณฑชั้นเรียน (Scoring Rubrics) ใหครอบคลุมการจัด
ทักษะกระบวนการหรือกระบวนการคิดวิเคราะหใ หสอดคลองกับลักษณะและธรรมชาติของวิชา เชน
เกณฑชั้นเรียนสําหรับการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) ในเรื่องทักษะ
การทดลอง การสังเกตผล การวิเคราะห (เปรียบเทียบ จําแนก จัดกลุม สรุปผล ฯลฯ) เปนตน
๔. ควรจัดใหมีระบบการประเมินผลการใชหลักสูตรที่ครอบคลุม ในเรื่องของกระบวนการใช
หลักสูตรทั้งระบบ เชน ครอบคลุมเทคนิคการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัดทําแผนการสอนความยากงายของ
สาระการเรียนรู (หัวขอเรื่อง หรือเรื่องที่นํามาสอนผูเรียน) ความเหมาะสมของเวลาสําหรับการสอนในแต
ละเรื่อง รวมทั้งความตอเนื่องของลําดับขั้นตอนการเรียนรู (Learning Hierarchies) เปนตน ทั้งนี้ เพื่อจะได
นําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

๓

ผลการประเมินดานครู
จุดเดน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและไดสอนตรง
กับความถนัดของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการวิจยั ในชั้นเรียน รวมทั้งจัดการอบรม พัฒนาครูเพื่อการทดลองวิจัยดังกลาว
ปจจัยที่ทําใหเกิดจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาเนนความเปนเลิศในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมานาน มี Native Speakers หรือ
ชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการมาประจําการสอนหลายคน ครูมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาควรมีความพร อมทั้งดานอัตรากําลังและสื่อการเรียนการสอน จึงควรมีบทบาทใน
การวิจัย ทดลอง เพื่อการสรรหายุทธศาสตรการสอนที่สงผลตอศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนใหมาก
ที่สุด
ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานที่มีหนาที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธีการสอนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เชน การสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ โดยใชวิธี TPR
(Total Physical Responses) หรือ ๓P’s (Presentation Practice and Products) กระบวนการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร ฯลฯ รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่เอื้อตอวิธีการสอนดังกลาว เพื่อนํามาเปน
แนวคิดในการทดลอง วิจัยในชั้นเรียน
๒. ควรสงเสริมใหครูไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมีความรูและนําเทคนิคใหมๆ มาใชในการสอนเพื่อ
การวิจัยและการทดลอง
ผลการประเมินดานผูเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
จุดเดน
สถานศึกษามีผูเรียนที่มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การเดินผานผูใหญ
ผูเรียนมีกลามเนื้อแข็งแรง ออกกําลังกายอยางคลองแคลว เชน การวายน้ํา การออกกําลังกายตอนเชา
ประกอบจังหวะ ผูเรียนขยันมาเรียนมีสถิติการมาเรียนสูง มีความกระตือรือรนในการทํางาน ปฏิบัติงานตาม
คําสั่งครู มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ยิ้มแยม แจมใส มีความสามารถในการรองเพลง ผูเรียน
ชอบกิจกรรมวายน้ํา

๔

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรพัฒนาผูเรียนในเรื่องของการประหยัด การใชน้ําในการแปรงฟน พัฒนาการใช
กล ามเนื้อเล็ก ใหแ ข็ งแรงและสามารถบังคั บกลามเนื้ อใหพัฒ นา เรื่องการตอบคําถามใหชัดเจนมี ความ
ละเอียดออนในเรื่องการสังเกต ฝกกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด มีการกะประมาณจากสิ่ง
รอบตัว มีการแสวงหาความรูดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน ฝกการทํางานเปนกลุมโดยการกระจาย
งานใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติอยางทั่วถึง
ปจจัยที่ทําใหเกิดจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนา
เนื่องจากผูเรียนไดรับการฝกทั้งที่บานและที่สถานศึกษา ครูและผูปกครองดูแลผูเรียนอยางใกลชิด
มีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งที่บานและที่สถานศึกษา
เนื่องจากผูเรียนมีสถานภาพครอบครัวที่สมบูรณ มองขามจุดเล็กนอยที่ควรฝกปฏิบัติกิจกรรมการฝก
ปฏิบัติของผูเรียน ควรจัดใหมีความตอเนือ่ งและมีความหลากหลายมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
๑. ควรจัดกิจกรรมการประหยัดอยางเปนระบบ เชน การออมเงิน
๒. ควรดูแลการแปรงฟนอยางใกลชิด
๓. ควรจัดกิจกรรมฝกทักษะการคิดรวบยอด การสังเกต การกะประมาณ การแสวงหาความรูจาก
หองสมุด ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทั่วถึงและหลากหลาย
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
จุดเดน
ผูเรียนแตงกายเรียบรอยในสถานการณตางๆ เพราะมีกฎระเบียบ นักเรียนหญิงถักผมเปย ๒ ขาง
ผูกดวยโบวสีตาง ๆ ตามกําหนด สวนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะรวบหางมาอยางเรียบรอย
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการคิดสังเคราะห การปลูกฝงใหเปนคนรักการอาน สามารถคนควา
หาความรูจากหองสมุดและสิ่งตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ปจจัยที่ทําใหเกิดจุดเดน / จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีระเบียบในการแตงกายใหถูกตองอยางสม่ําเสมอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดระดับ 3-4 และคะแนน NT ระดับดีในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ยังไมเปนไปตามเกณฑ ยังไมอยูในระดับที่นาพอใจและการจัดการเรียนการสอน
ที่สงเสริมใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการในการเรียนรูและผลงานของนักเรียนที่ไดจากแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกโรงเรียนยังมีไมมากเทาที่ควร

๕

ขอเสนอแนะ
ควรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นให สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในวิชาหลัก เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย และวิชาที่จัดใหนักเรียนเรียนตามนโยบาย
การสอนภาษาตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เชน ภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาระบบ วิธีการ งานวิจัย
นวัตกรรมเทคโนโลยี ขอมูลที่เปนจุดออนของนักเรียนเปนรายคน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกลาว และจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาทดลอง
ดานกระบวนการทางวิทยาศาสตร และศึกษาจากแหลงเรียนรูตางๆ ใหมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน
รูจักตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบ จดบันทึกสาระการเรียนรูอยางเปนระบบ สรุปความคิดเห็น วิพากษวิจารณ
และนําเสนอรายงาน
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาไดจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไว
ดังนี้
๑. แผนพัฒนาดานอาคารสถานที่
จัดบรรยากาศในหองเรียนและจัดระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
หองสมุด สวนศึกษา สรางเรือนพิพิธภัณฑ เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกผูเรียนและชุมชน
๒. พัฒนาดานบุคลากร
พัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สนับสนุน
ใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งการพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
คูคุณธรรม
๓. แผนพัฒนาดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีความรู ดานการจัดทักษะกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการ เนนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร งานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเขามาใชในการเรียนการสอนใหผูเรียน มีคุณภาพสูงตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
๔. แผนพัฒนาดานการบริหารและจัดการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ที่มีขอมูลพรอมทุกดาน สําหรับใชในการบริหารงาน กําหนด
บทบาทหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจน รวมทั้งจัดระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของ
งานอยางตอเนื่อง สงเสริมความสัมพันธ ระหวางสถานศึกษากับชุมชน โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน ครูและผูเรียน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

๖

