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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2555 

ที ่ ตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

คะแนน 

ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมสุีขภาวะทีด่แีละมสุีนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 0.5 ร้อยละ 93 0.47 93.40 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

1.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 0.5 ร้อยละ 93 0.45 90.00 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ            

1 ร้อยละ 93 0.93 93.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 1 ร้อยละ 93 0.96 96.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น   1 ร้อยละ 93 0.95 95.15 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ 

1 ร้อยละ 93 0.93 93.32 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 93 4.67 93.48 ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 2 ร้อยละ 93 1.93 96.94 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 1 ร้อยละ 93 0.94 93.85 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 1 ร้อยละ 93 0.94 93.76 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 1 ร้อยละ 93 0.95 94.91 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 93 4.76 94.87 ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง                          จาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆรอบตวั               

2 ร้อยละ 90 1.83 91.97 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน  และตั้งค  าถาม                      เพื่อ
คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

1 ร้อยละ 90 0.92 92.41 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น                    เพื่อการ
เรียนรู้ระหวา่งกนั 

1 ร้อยละ 90 0.92 92.22 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 ร้อยละ 90 0.93 93.07 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 90 4.62 92.41 ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

2 ร้อยละ 85 1.71 85.50 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 1 ร้อยละ 85 0.84 84.46 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1 ร้อยละ 85 0.84 84.35 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 1 ร้อยละ 85 0.83 83.44 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 85 4.22 84.44 ดมีาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ*์ 1 ร้อยละ 58 0.53 53.38 พอใช ้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 1 ร้อยละ 83 0.81 81.29 ดีมาก ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 2 ร้อยละ 83 1.96 97.94 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ*์* 1 ร้อยละ 58 0.38 37.99 พอใช ้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 70.5 3.38 67.65 ด ี ไม่บรรลุป้าหมาย 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิีด่ ีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 ร้อยละ 93 1.86 93.02 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 ร้อยละ 93 0.94 93.62 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 1 ร้อยละ 93 0.94 94.33 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 ร้อยละ 93 0.95 95.37 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 93 4.70 94.08 ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

1 ร้อยละ 98 1 100.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน                  

1 ร้อยละ 98 0.96 96.02 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา       

2 ร้อยละ98 1.94 97.00 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ 98 0.97 96.75 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

1 ร้อยละ 98 0.97 97.00 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

* มีผลการเรียนเฉล่ียระดบัดี (3.00) ข้ึนไป ** มีผลการสอบสูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง 
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7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ
เรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

1 ร้อยละ 98 0.97 96.50 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

1 ร้อยละ 98 0.96 96.00 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

1 ร้อยละ 98 0.99 99.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

1 ร้อยละ 98 0.98 98.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 10 ร้อยละ 98 9.74 97.36 ดเียีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 
8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิม ท่ีเนน้การพฒันา

ผูเ้รียน 
1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชผ้ลการประเมิน 
การวจิยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ การจดัการ                               

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าค าปรึกษาทางวชิาการเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

ก าหนด 
2 5 2 5 ดีเยีย่ม   บรรลุเป้าหมาย 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
10.2 จดัรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความ

ถนดั ความสามารถ และความสนใจ 
2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้รียนทุกคน 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริกาทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ   
11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ

ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

4 5 4 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียน 

3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามทีก่ าหนด ในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

0.5 5 0.5 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

0.5 5 0.5 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
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ที ่ ตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    
13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5 5 5 5  ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 5 5 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 
14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ผูเ้รียน 3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเอกลกัษณ์และมีอตั
ลกัษณ์   

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่15  การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสูงขึน้     

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

15.2 ผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ความส าเร็จ 

ระดบัคุณภาพ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ คุณภาพ 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 5 30 26.35 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   5 50 49.74 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นคุณภาพการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   5 10 10 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5 5 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 5 5 5 ดีเยีย่ม 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน 5 100 96.09 ดเียีย่ม 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ได้คะแนนเฉลีย่  96.09 คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2555 

ที่ มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
ความหมาย
ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 93.40 ดีเยี่ยม 
1.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 90.00 ดีเยี่ยม 
1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ

รุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ            
93.00 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 96.00 ดีเยี่ยม 
1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น   95.15 ดีเยี่ยม 
1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตาม

จินตนาการ 
93.32 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 93.48 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 96.94 ดีเยี่ยม 
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 93.85 ดีเยี่ยม 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 93.76 ดีเยี่ยม 
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 94.91 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 94.87 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง      
3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง  ๆ

รอบตวั               
91.97 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน  และตั้งค าถาม เพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 92.41 ดีเยี่ยม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 92.22 ดีเยี่ยม 
3.4 ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 93.07 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 92.41 ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล  
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียน                 

ตามความคิดของตนเอง 
85.50 ดีมาก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 84.46 ดีมาก 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 84.35 ดีมาก 
4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 83.44 ดีมาก 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 84.44 ดมีาก 
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ที่ มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
ความหมาย
ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์* 53.38 พอใช ้
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 81.29 ดีมาก 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 97.94 ดีเยี่ยม 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์** 37.99 พอใช ้

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 67.65 ด ี

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิี่ด ีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 93.02 ดีเยี่ยม 
6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานภูมิใจในผลงานของตนเอง 93.62 ดีเยี่ยม 
6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 94.33 ดีเยี่ยม 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 95.37 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 94.08 ดเียีย่ม 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา   
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ และ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
100.00 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน                  

96.02 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา       

97.00 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

96.75 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

97.00 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดว้ยความเสมอภาค 

96.50 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ                      
ใชผ้ลในการปรับการสอน 

96.00 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 99.00 ดีเยี่ยม 
7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 98.00 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 97.36 ดเียีย่ม 
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ที่ มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
ความหมาย
ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 
8.1 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 5 ดีเยี่ยม 
8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชผ้ลการประเมิน การวิจยัเป็นฐานคิด

ทั้งดา้นวิชาการและ การจดัการ                               
5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้                       
ในแผนปฏิบติัการ 

5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 5 ดีเยี่ยม 
8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
8.6 ผูบ้ริหารใหค้ าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา 
5 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมปีระสิทธิภาพ                         
และเกดิประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 5 ดีเยี่ยม   
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5 ดีเยี่ยม 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 5 ดีเยี่ยม 
10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ และ

ความสนใจ 
5 ดีเยี่ยม 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 

5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5 ดีเยี่ยม 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 5 ดีเยี่ยม 
เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดเียีย่ม 
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ที่ มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
ความหมาย
ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริกาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ    
11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกพอเพียงอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน 

5 ดีเยี่ยม 

11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 5 ดีเยี่ยม 
11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
5 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5 ดีเยี่ยม 

12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 
5 ดีเยี่ยม 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 ดีเยี่ยม 
เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้     
13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์ากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5  ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

5  ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ 5  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน ์ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 
14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ผูเ้รียน 5 ดีเยี่ยม 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเอกลกัษณ์และมีอตัลกัษณ์   5 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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ที่ มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
ความหมาย
ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา                   

ใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน     
15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเนน้ ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

เฉลีย่ร้อยละ/คุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายด้าน  ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐานการศึกษา 
ความส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ คุณภาพ 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 5 30 26.35 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   5 50 49.74 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   5 10 10 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5 5 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 5 5 5 ดีเยีย่ม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 100 96.09 ดีเยีย่ม 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

ได้คะแนนเฉลีย่  96.09 คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม 
 

 
 


