
๓.  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ      
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย

สม  าเสมอ 
     

๑.๒ มีน  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี ยงตนเอง
จากสภาวะที เสี ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

     

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

     

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีและให้เกียรติผู้อื น      
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
     

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
                   ที่พึงประสงค์ 

     

๒.๑       
๒.๒ เอื ออาทรผู้อื นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ      
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที แตกต่าง      
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม      
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
                   ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง  
                   ต่อเนื่อง  

 

    

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื อต่างๆ รอบตัว 

     

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั งค าถามเพื อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ มเติม 

     

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี ยนความคิดเห็นเพื อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

     

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน      
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น  
                   ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
                   อย่างมีสติสมเหตุผล 

     

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื องที อ่าน ฟัง และดู และสื อสารโดย      



การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ สามารถอธิบายวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง อย่างเป็นล าดับขั นตอน 
     

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

     

๔.๔ มีความคิดริเริ ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

     

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
                  หลักสูตร 

     

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

     

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

     

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

     

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์      
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติ      
                  ทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

     

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ      
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
     

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื นได้      
๖.๔ มีความรู้สึกที ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี ยวกับ

อาชีพที ตนเองสนใจ 
     

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที มีทั งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

     

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

     

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

     

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
๗.๔ ครูใช้สื อและเทคโนโลยีที เหมาะสมผนวกกับการน า 

บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู้ 

     

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที มุ่งเน้นการพัฒนาการ      



เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน

ทั งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
     

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

     

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ดี และเป็นสมาชิก 
ที ดีของสถานศึกษา 

     

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

     

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ มที เน้น 
การพัฒนาผู้เรียน  

     

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั งด้าน
วิชาการและจัดการ  

     

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

     

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจ  

     

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา  

     

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

     

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง       
                   ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี     
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที ตามที 
ระเบียบก าหนด 

     

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 

     

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
                     เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
                     อย่างรอบด้าน 

     

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ      



ท้องถิ น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ มเติมที หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 

ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
     

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ส่งเสริมและตอบสนอง 
ความต้องการ ความสามารถความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

     

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที ให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม  าเสมอ 

     

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั วถึงผู้เรียนทุกคน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ 
                     การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                     เต็มศักยภาพ 

     

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

     

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

     

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที ให้บริการสื อและเทคโนโลยีสารสนเทศที 
เอื อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
                    สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื อง 

     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 
     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      



มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
                     ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ 

     

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั งผู้เกี ยวข้อง 

     

๑๓.๒ มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที เกี ยวข้อง 

     

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                     ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้น 
                     ที่ก าหนดขึ้น 

     

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

     

๑๔.๒ ผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
                      แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา  
                      และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ  
                      คุณภาพที่สูงข้ึน 

     

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื อสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปสถานศึกษา 

     

๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย      
มาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๖  การเป็นครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของ 
                     ท่านนักบุญยวง 

     

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลัก 
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

มาตรฐานที่ ๑๘ ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขอโอกาสทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๑๙ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์  
                    และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

     

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒๐ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน   
                    โรงเรียนและงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น       
                    มาตรฐานและทันต่อการให้บริการ 

     



 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๐๓  
(มีค่าเฉลี ย ๔.๒๕) 
 


