
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๘.๗๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  ๕ ๔.๖๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๗๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๗๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๖๖ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๑.๘๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิพล 
๒๐ ๑๘.๙๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๑๘.๔๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
๕ ๔.๕๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๕ ๔.๖๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕ ๔.๖๔ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๕ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ ๔.๖๓ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
๕ ๔.๖๓ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๔.๘๓ ดีเยี่ยม 

 
 ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ 

 
 
 
 
 

 



 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   ๓๐ ๒๗.๐๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ๕ ๔.๘๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์ ๕ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ 
                    พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๔.๖๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   
                 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๕๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเปน็ตามหลักสูตร ๕ ๔.๑๒ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน รักการทา้งาน สามารถท้างาน 
                 ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๓๔ ดีมาก 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๖.๒๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสทิธภิาพและเกิด 
                  ประสิทธผิล 

๑๐ ๘.๙๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ  
                  เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๒๖ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม 
                  บทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๖๑ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้น 

๑๐ ๙.๖๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม 
                    ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๐๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                   ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๔.๖๙ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๙.๒๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาเปน็ 
                    สังคมแห่งการเรียนรู้   

๑๐ ๙.๒๑ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๔.๕๖ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน์  
                    ปรัชญา และจดุเน้นที่ก้าหนดขึน้ 

๕ ๔.๕๖ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูป 
         การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสงูขึ้น 

๕ ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๑.๗๘ ดีเยี่ยม 

 
        ระดับขั้นพืน้ฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  คิดเปน็ร้อยละ ๙๑.๗๘  
 


