
สรุปสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในผลการประเมนิคุณภาพภายในของของสถานศึกษาสถานศึกษา    

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 22555588  
 
 จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานไดด้งัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
 การให้คะแนนและสรุปผลการประเมินภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 27.42 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ี และ 
มีสุนทรียภาพ 

   
5.00 4.78 5 ดีเยีย่ม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 

943 961 98.13 0.50 0.49 5 ดีเยีย่ม 

1.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

945 961 98.34 0.50 0.49 5 ดีเยีย่ม 

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ 
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง 
ต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และ 
ปัญหาทางเพศ 

906 961 94.28 1.00 0.94 5 ดีเยีย่ม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ  
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

911 961 94.80 1.00 0.95 5 ดีเยีย่ม 

1.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ 
ผูอ่ื้น   

931 961 96.88 1.00 0.97 5 ดีเยีย่ม 

1.6 สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นนัทนาการ  ตามจินตนาการ 

903 961 93.96 1.00 0.94 5 ดีเยีย่ม 



 

                                                   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
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ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

   
5.00 4.82 5 ดีเยีย่ม 

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม 
หลกัสูตร 

908 961 94.48 2.00 1.89 5 ดีเยีย่ม 

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อ 
ผูมี้พระคุณ 

939 961 97.71 1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี 
แตกต่าง 

939 961 97.71 1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ 
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

937 961 97.50 1.00 0.98 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมีทกัษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   

5.00 4.65 5 ดีเยีย่ม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่ง 
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั      

890 961 92.61 2.00 1.79 1.85 ดีมาก 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน 
 และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้ 
เพิ่มเติม 

917 961 95.42 1.00 0.96 0.95 ดีเยีย่ม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั   

930 961 96.77 1.00 0.95 0.97 ดีเยีย่ม 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน า 
น าเสนอผลงาน 
 
 

839 961 87.30 

 
1.00 

 
0.94 0.87 ดีมาก 
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มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม 
เหตุผล           

   

5.00 4.54 5 ดีเยีย่ม 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง 

885 961 92.09 2.00 1.84 5 ดีเยีย่ม 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ย 
ภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

916 961 95.32 1.00 0.95 5 ดีเยีย่ม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล 
ประกอบ 

848 961 88.24 1.00 0.88 4 ดีมาก 

4.4 ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค ์
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

829 961 86.26 1.00 0.86 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะ 
ทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 

   
5.00 4.00 4 ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 
แต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  
2 1.00 0.40 1 พอใช ้

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั 
ตามหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
 และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

  
3 1.00 0.60 3 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกัษะในการ 
ท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน 
ร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคตทิีด่ีต่อ 
อาชีพสุจริต   

   

5.00 4.64 5 ดีเยีย่ม 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จ 

843 961 87.72 2.00 1.75 4 ดีมาก 

6.2  ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่ 
พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง 

920 961 95.73 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 

6.3  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 919 961 95.63 1.00 0.96 5 ดีเยีย่ม 

6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

930 961 96.77 1.00 0.97 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 50.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท 
หน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ 
ประสิทธิผล 

   
10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ 
 สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึง 
ประสงค ์

66 66 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
รายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง 
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
ศกัยภาพของผูเ้รียน            

66 66 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.3 ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ี 
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง 
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา       

66 66 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญา 
ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการ 
เรียนรู้ 

66 66 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้ 
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

66 66 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา และ 
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการ 
เรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอ 
ภาค 

66 66 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการ 
จดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ 
 และใชผ้ลในการปรับการสอน 

66 66 100.00 

 
1.00 

 
1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 
ท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

66 66 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ี 
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ 
ความสามารถ 

 
66 

 
66 

 
100.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
5 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกดิประสิทธิผล 

   
10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และ 
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน 
หรือผลการวจิยั เป็นฐานคิดทั้งดา้น 
วชิาการและการจดัการ                 

  

5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 
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ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ 
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา 
ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ 
กระจายอ านาจ 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

8.5 นกัเรียน  ผูป้กครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา 
ทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั 
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลา 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

     

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั 
ติดตาม  ดูแล และขบัเคล่ือนการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

    

5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วน 
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด 
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
รอบด้าน 

     

10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 
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คุณภาพ 

ความ 
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10.1  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

10.2  จดัรายวชิาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 
ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถ และความสนใจ 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม 
และตอบสนองความตอ้งการ 
 ความสามารถ ความถนดั และ 
ความสนใจของผูเ้รียน 

    

5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ 
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียน 
ทุกคน 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

      
10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

11.1  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคาร 
เรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง 
อ านวยความสะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพ 
ใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมี 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

    

5 4.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ 
ผูเ้รียน 

    
5 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 



 

                                                   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

11.3  จดัห้องสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม 

    

5 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ 
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

     

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.2  จดัท าและด าเนินการตาม 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

    

5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช ้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ 
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

    
5 0.50 0.50 5 ดีเยีย่ม 

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

    
5 0.50 0.50 5 ดีเยีย่ม 

12.6  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้                         

     
10.00 10.00 5 ดีเยีย่ม 



 

                                                   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก 
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อพฒันา  การเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

    

5 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง 
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ 
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

     
5 

 
5.00 

 
5.00 

 
5 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษา 
ให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

     
5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์  
ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

    

5 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ 
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์  
ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตาม 
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

     

5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ 
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    
5 3.00 3.00 5 ดีเยีย่ม 



 

                                                   

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมายและพฒันาดีข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม    100.00 97.42 5 ดีเยีย่ม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได ้   97.42 
 

ระดบัคุณภาพ      ระดบั 1       ระดบั 2       ระดบั 3      ระดบั 4         ระดบั 5 
            (ปรับปรุง)             (พอใช)้               (ดี)               (ดีมาก)             (ดีเยีย่ม)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


