1

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่ งชี้ ปี การศึกษา 2555

ที่

ตัวบ่ งชี้

ค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ค่ าเป้ าหมาย
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ความสาเร็จ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ แี ละมีสุนทรียภาพ
0.5 ร้อยละ 93 0.47 93.40
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 ร้อยละ 93 0.45 90.00
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที1่เสี่ ยง ร้อยละ 93 0.93 93.00
ต่อความรุ นแรง โรคอุภับยตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1 ร้อยละ 93 0.96 96.00
1
ร้อยละ 93 0.95 95.15
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
1
ร้อยละ 93 0.93 93.32
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
5 ร้ อยละ 93 4.67 93.48
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
2
ร้อยละ 93 1.93 96.94
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
1
ร้อยละ 93 0.94 93.85
2.2 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
1
ร้อยละ 93 0.94 93.76
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
1
ร้อยละ 93 0.95 94.91
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
5
ร้ อยละ 93 4.76
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
94.87
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
2
ร้อยละ 90 1.83 91.97
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
จาก
ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆรอบตัว
1
ร้อยละ 90 0.92 92.41
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคาถาม
เพื่อ
ค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม
1
ร้อยละ 90 0.92 92.22
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการ
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน
1
ร้อยละ 90 0.93 93.07
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
5 ร้ อยละ 90 4.62 92.41

ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้าหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้าหมาย

2
ค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ค่ าเป้ าหมาย
ที่
ตัวบ่ งชี้
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ความสาเร็จ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูด
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้ าหมายคาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็ นไปตามเกณฑ์*
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์

2

ร้อยละ 85

1.71

85.50

ดีมาก บรรลุเป้ าหมาย

1

ร้อยละ 85

1

ร้อยละ 85

0.84
0.84

84.46
84.35

ดีมาก ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ดีมาก ไม่บรรลุเป้ าหมาย

1

ร้อยละ 85

5

ร้ อยละ 85

0.83 83.44
4.22 84.44

ดีมาก ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ดีมาก ไม่ บรรลุเป้าหมาย

1

ร้อยละ 58

1

ร้อยละ 83

0.53
0.81

พอใช้ ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุ
ดีมาก

53.38
81.29

เป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
พอใช้ ไม่บรรลุเป้ าหมาย

2
ร้อยละ 83 1.96 97.94
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
1
ร้อยละ 58 0.38 37.99
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์**
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
5 ร้ อยละ 70.5 3.38 67.65
ดี
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติทดี่ ี ต่ ออาชีพสุ จริต
2
ร้อยละ 93 1.86 93.02 ดีเยีย่ ม
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
1
ร้อยละ 93 0.94 93.62 ดีเยีย่ ม
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.2 ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน
1
ร้อยละ 93 0.94 94.33 ดีเยีย่ ม
6.3 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
1
ร้อยละ 93 0.95 95.37 ดีเยีย่ ม
6.4 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
5 ร้ อยละ 93 4.70 94.08 ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1
ร้อยละ 98
7.1 ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูทัเ้ รี้ งยด้นานความรู ้ ทักษะ
1 100.00 ดีเยีย่ ม
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ 1 ร้อยละ 98 0.96 96.02 ดีเยีย่ ม

ไม่ บรรลุป้าหมาย

บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
ไม่บรรลุเป้ าหมาย

จัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน

7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
ปั ญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
* มีผลการเรี ยนเฉลี่ยระดับดี (3.00) ขึ้นไป

2

ร้อยละ98

1.94

97.00 ดีเยีย่ ม ไม่บรรลุเป้ าหมาย

1

ร้อยละ 98

0.97

96.75 ดีเยีย่ ม ไม่บรรลุเป้ าหมาย

1

ร้อยละ 98

0.97

97.00 ดีเยีย่ ม ไม่บรรลุเป้ าหมาย

** มีผลการสอบสูงกว่าขีดจากัดล่าง

3
ค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ค่ าเป้ าหมาย
ที่
ตัวบ่ งชี้
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ความสาเร็จ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ
7.6 ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ปัไญขหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการ 1 ร้อยละ 98 0.97 96.50 ดีเยีย่ ม ไม่บรรลุเป้ าหมาย
เรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
1
ร้อยละ 98 0.96 96.00 ดีเยีย่ ม ไม่บรรลุเป้ าหมาย
7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
1
ร้อยละ 98 0.99 99.00 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
1
ร้อยละ 98 0.98 98.00 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
เฉลีย่ ร้ อยละ/คะแนน/คุณภาพ
10 ร้ อยละ 98 9.74 97.36 ดีเยีย่ ม ไม่ บรรลุเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริ เริ่ ม ที่เน้นการพัฒนา 1
5
1
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ผูเ้ รี ยน
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ผลการประเมิน
2
5
2
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
การวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ การจัดการ

8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
2
5
2
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
2
5
2
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
กระจายอานาจ
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริ หารการจัด
1
5
1
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
การศึกษา
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนาคาปรึ กษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัด
2
5
2
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
10
10
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่ อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบ
2
5
2
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
กาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 1
5
1
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ

2
5

5

2
5

5

ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย

4
ค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ที่
ตัวบ่ งชี้
ร้ อยละ
ร้ อยละ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2
5
2
5 ดีเยีย่ ม
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความ
2
5
2
5 ดีเยีย่ ม
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ 1
5
1
5 ดีเยีย่ ม
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือ
1
5
1
5 ดีเยีย่ ม
ปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุ งการ
2
5
2
5 ดีเยีย่ ม
เรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพและครอบคลุม
2
5
2
5 ดีเยีย่ ม
ถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
10
10
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริกาทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและ
4
5
4
5 ดีเยีย่ ม
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพอนามัยและความ
3
5
3
5 ดีเยีย่ ม
ปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้ 3
5
3
5 ดีเยีย่ ม
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
10
10
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามทีก่ าหนด ในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1
5
1
5 ดีเยีย่ ม
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒการจั
นา ดการศึกษาของสถานศึกษา 1
5
1
5 ดีเยีย่ ม
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หาร
1
5
1
5 ดีเยีย่ ม
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุภายในตามมาตรฐานการศึ
ณภาพ
กษา 0.5
5
0.5
5 ดีเยีย่ ม
ของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผน
0.5
5
0.5
5 ดีเยีย่ ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพภายใน
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
1
5
1
5 ดีเยีย่ ม
5
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
5
ดีเยีย่ ม

ค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ

บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย
บรรลุเป้ าหมาย

5
ค่ าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
บรรลุเป้าหมาย/
ที่
ตัวบ่ งชี้
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ไม่ บรรลุเป้าหมาย
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ างส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้
5
5
5
5 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
5
5
5
5 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
10
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้ นทีก่ าหนดขึน้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ผเู ้ รี ยน
3
5
3
5 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเอกลักษณ์และมีอตั
2
5
2
5 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ลักษณ์
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
5
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึน้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
3
5
3
5 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
2
5
2
5 ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย
นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เฉลีย่ ระดับคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ
5
5
ดีเยีย่ ม บรรลุเป้ าหมาย

มาตรฐานการศึกษา

ความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

คุณภาพ

มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน

5

30

26.35

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

5

50

49.74

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

5

10

10

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

5

5

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริ ม

5

5

5

ดีเยีย่ ม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5

100

96.09

ดีเยีย่ ม

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ได้ คะแนนเฉลีย่ 96.09 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม

6

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่ งชี้ ปี การศึกษา 2555
ที่

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ร้ อยละ
ความหมาย
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
93.40
ดีเยี่ยม
1.2 มีน้ าหนัก ส่ วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
90.00
ดีเยี่ยม
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความ
93.00
ดีเยี่ยม
รุ นแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
96.00
ดีเยี่ยม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
95.15
ดีเยี่ยม
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
93.32
ดีเยี่ยม
จินตนาการ
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
93.48
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พงึ ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
96.94
ดีเยี่ยม
2.2 เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
93.85
ดีเยี่ยม
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
93.76
ดีเยี่ยม
2.4 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
94.91
ดีเยี่ยม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
94.87
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยและสื
นรู ้ ่ อต่างๆ
91.97
ดีเยี่ยม
รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
92.41
ดีเยี่ยม
3.3 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
92.22
ดีเยี่ยม
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน
93.07
ดีเยี่ยม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
92.41
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรื อเขียน
85.50
ดีมาก
ตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
84.46
ดีมาก
4.3 กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
84.35
ดีมาก
4.4 มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
83.44
ดีมาก
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
84.44
ดีมาก

7

ที่

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ร้ อยละ
ความหมาย
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็ นไปตามเกณฑ์*
53.38
พอใช้
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
81.29
ดีมาก
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
97.94
ดีเยี่ยม
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์**
37.99
พอใช้
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
67.65
ดี
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่ วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ ออาชีพสุ จริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ
93.02
ดีเยี่ยม
6.2 ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางาน
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
93.62
ดีเยี่ยม
6.3 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
94.33
ดีเยี่ยม
6.4 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
95.37
ดีเยี่ยม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
94.08
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
7.1 ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพผูทัเ้ รี้ งยด้นานความรู ้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
100.00
ดีเยี่ยม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ 96.02
ดีเยี่ยม
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
7.3 ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 97.00
ดีเยี่ยม
สติปัญญา
7.4 ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
96.75
ดีเยี่ยม
บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
7.5 ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่
97.00
ดีเยี่ยม
หลากหลาย
7.6 ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ปัไญข หาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิต
96.50
ดีเยี่ยม
ด้วยความเสมอภาค
7.7 ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
96.00
ดีเยี่ยม
ใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
99.00
ดีเยี่ยม
7.9 ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
98.00
ดีเยี่ยม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
97.36
ดีเยีย่ ม

8

ที่

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ร้ อยละ
ความหมาย
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
8.1 ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
5
8.2 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ผลการประเมิน การวิจยั เป็ นฐานคิด
5
ทั้งด้านวิชาการและ การจัดการ
8.3 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
5
ในแผนปฏิบตั ิการ
8.4 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
5
8.5 นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
5
8.6 ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนาคาปรึ กษาทางวิชาการเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
5
เต็มเวลา
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
5
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
5
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
9.3 ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
5
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
5
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัดความสามารถ และ
5
ความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความ
5
ถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.4 สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้
5
ได้ดว้ ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่าง
5
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รี ยนทุกคน
5
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม

9

ร้ อยละ
ความหมาย
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริกาที่ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
5
ดีเยี่ยม
สะดวกพอเพียงอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
5
ดีเยี่ยม
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5
ดีเยีย่ ม
และหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
ดีเยีย่ ม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กาหนด ในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5
ดีเยีย่ ม
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒการจั
นา ดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
5
ดีเยีย่ ม
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
5
ดีเยีย่ ม
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภายในตามมาตรฐานการศึ
ภาพ
กษาของสถานศึกษา
5
ดีเยีย่ ม
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5
ดีเยีย่ ม
อย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
5
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
5
ดีเยีย่ ม
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
5
ดีเยีย่ ม
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5
ดีเยีย่ ม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ผเู ้ รี ยน
5
ดีเยี่ยม
14.2 ผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเอกลักษณ์และมีอตั ลักษณ์
5
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ
ที่

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

10

ที่

ร้ อยละ
ความหมาย
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
5
ดีเยี่ยม
การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทาง
5
ดีเยี่ยม
การปฏิรูปการศึกษา
ดีเยี่ยม
เฉลีย่ ร้ อยละ/คุณภาพ

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายด้ าน ปี การศึกษา 2555
มาตรฐานการศึกษา

ความสาเร็จ
ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้

คุณภาพ

มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน

5

30

26.35

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

5

50

49.74

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

5

10

10

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5

5

5

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม

5

5

5

ดีเยีย่ ม

5

100

96.09

ดีเยีย่ ม

สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ได้ คะแนนเฉลีย่ 96.09 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม

