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โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ์

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 17 

กระทรวงศึกษำธิกำร 



ค ำน ำ 
 เน่ืองจากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยสู่สาธารณชนเพื่อน าสู่การพัฒนาคุณภาพภายใน ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและใช้การมีส่วนร่วมจากทกุฝ่ายในการฝา่ย
ในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ “การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็น

ส าคัญ” 
 จากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และสรปุผลรายงานมาตรฐาน
การศึกษา  ทัง้  5 ด้าน  ได้แก่  ดา้นที่  1  มาตรฐานดา้นคุณภาพผู้เรียน  ด้านที่  2  มาตรฐานดา้นการ
จัดการศกึษา  ดา้นที่  3  ด้านการสรา้งสังคมแหง่การเรียนรู้  ด้านที่  4  มาตรฐานดา้นอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา  และด้านที่  5  มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม  รวมทั้งหมด  15  มาตรฐาน  ผลการ
ประเมินมีคุณภาพระดับ ดีเย่ียมทุกมาตรฐาน  และสรุปภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีเย่ียม (มีค่ำเฉล่ีย 
97.26) โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวกับผลการทดสอบระดับชาติ  นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจ ากัดลา่ง  ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับดีเย่ียม  สอดคล้องกับ อัต

ลักษณ์ “ใฝ่เรียนรู้” และเอกลักษณ ์“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม” 
 การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  และการจัดท ารายงานประจ าปีของ
โรงเรียนสตรปีระเสริฐศลิป์  จังหวัดตราด  ปีการศึกษา  2558  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เพราะได้รับความ

ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากองค์กรตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  คณะครู  
นักเรียน  หัวหน้างานแต่ละมาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้ง  8  กลุ่มสาระฯ  ข้าพเจ้าฯ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าภารกิจทางการศึกษา  ของโรงเรียนสตรีประเสรฐิ
ศิลป์  จงัหวัดตราด  มา ณ โอกาสน้ี  หวังว่ารายงานฯ ฉบับน้ี  จะเป็นประโยชนต่อกาพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา  อกีทัง้ยังช่วยให้หน่วยงานต้นสงักัดมีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย  ท าให้
ผู้ปกครองและผู้อื่นทีเกี่ยวข้องรบัรู้ผลงานของโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ส่วนที่ดี  รวมทั้ง
สามารถรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอกตอ่ไป 

 
        
           (นายประเวศ  ดีหลาย) 
                            ผูอ้ านวยการโรงเรียนสตรีประเสรฐิศิลป ์

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

นำงพฤดี   สำยสั ง ข์  

หัวหน้ำ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  นำงสำวอุบล รัตน์    ช ำปฏิ 

ผู้ ช่ว ย เลขำนุกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

นำงนุชจ รินทร์  มหันตวำ รี  

เลขำนุกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

นายธ วั ช   เอกปิยะกุล  

หัวห น้ามาตรฐานที่  1  

นำงสมพิธ    ติวสัน ต์ 

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  2 

นำงยุพิน   วัฒนสุว รรณ์  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  3 

นำย ฉัตรชัย    ศ รีประ เส ริฐ  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  4 

นำงสำวปรียำภรณ์  สุขถำวร 

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  5 

นางภัทรพร   อาษาดี  

หัวห น้ามาตรฐานที่  6  

นางหทัยรัต น์  เจริญผล  

หัวห น้ามาตรฐานที่  7  

นำงวรรณภำ   บุญธรรม  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  8 

นำง เสำวคนธ์   สุทธิแพทย์ 

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  9 

นำงสำวยุพเยำว์   หนูปก  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  10  

นำงนุชนำรถ  บัวพันธุ์ 

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  11  

นำงพฤดี   สำยสั ง ข์  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  12  

นำยด ำ รัส   พลเมือง 

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  13  

นำงอุทัยว รรณ   หอมตลบ  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  14  

นำงสำว ปิยนุช  นุตตะ รังค์  

หัวหน้ำมำตรฐำนที่  15  

คติพจน์  :  คุณธรรม  ความรู้  ความไม่มีโรค  ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรือง 



ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

          มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

มาตรฐานที่  14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ทีก่ าหนดขึ้น 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

5 5 ดีเย่ียม 

14.2 ผลการด าเนนิงานส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

          มำตรฐำนด้ำนกำรส่งเสริม 

มาตรฐานที่  15   จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษา 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 5 ดีเย่ียม 

15.2 ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

คณะผู้บริหำร 

 
นายประเวศ  ดีหลาย 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  

นายธณวิชัย  สายสถิตย์ 

รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  

นายธวัชชัย  เจริญกิจวนารักษ์ 

รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  

นางสาวธิดา  เมฆวะทัต 

รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ  

นางสาวมุทิตา   แพทย์ประทุม  

รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริหารท่ัวไป  

นางรุ่งรัตน์  เขียวแก้ว 

หัวหน้างานแผนงาน  

นางอารีรัตน์  วชิรธนากร 

หัวหน้างานสารสนเทศ  

นางพฤดี   สายสังข์  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 



ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้ เรียน  

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
ร้อยละ/ 

ระดับที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ ความหมาย 

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 98.84 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนัก  สว่นสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 96.81 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่งต่อความรนุแรง  
โรค  ภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

98.02 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มคีวามมัน่ใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 97.69 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผู้อ่ืน 97.52 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา / นนัทนาการ
ตามจินตนาการ 

97.36 5 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =  5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  2   ผู้เรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และค่านยิมทีพ่ึงประสงค์   

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 96.97 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 98.18 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 97.96 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก  รู้คณุค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 97.74 5 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรยีนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรยีนรู้และสื่อต่าง  
ๆ รอบตัว 

95.43 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  พูด  เขยีน  และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 95.81 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรยีนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่อการเรยีนรูระหว่างกัน 97.14 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 98.57 5 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =  5  หมายถึง  ดีเย่ียม  

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียนและบคุลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 5 ดีเย่ียม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบคุลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครวั ชุมชน และองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง 

5 5 ดีเย่ียม 

 สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

มาตรฐานที่  12   สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ ความหมาย 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเย่ียม 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 ดีเย่ียม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษา 

3 3 ดี 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 ดีเย่ียม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5 5 ดีเย่ียม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน 5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =  5  หมายถึง  ดีเย่ียม 



ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่  11   สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมแีหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรยีน 

5 5 ดีเย่ียม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรยีน 5 5 ดีเย่ียม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 

5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

มาตรฐานที่  10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 5 ดีเย่ียม 

10.2 จัดรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้ผูเ้รยีนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ 
ความสนใจ 

5 5 ดีเย่ียม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนที่ส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรยีน 

5 5 ดีเย่ียม 

10.4 สนับสนนุใหค้รูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รยีนได้ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

5 5 ดีเย่ียม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 5 ดีเย่ียม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนทีม่ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รยีนทุกคน 5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้ เรียน  

มาตรฐานที่  4   ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดสมเหตุสมผลอย่างเปน็ระบบ   
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ ความหมาย 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟังและดู  และส่อสาร  โดยการพูดหรือเขยีนตามความคิด
ของตนเอง 

95.70 5 ดีเยี่ยม 

4.2 น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 94.93 5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 95.21 5 ดีเยี่ยม 

4.4 มีความคิดรเิริม่และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ 96.04 5 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =  5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมคีวามรูแ้ละทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร  

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละกลุม่สาระเปน็ไปตามเกณฑ์ 61.02 3 ดี 

5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 87.30 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ์ 95.31 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 54.06 5 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดแ้ละมีเจตคตทิี่ดีตอ่อาชีพสุจริต   

6.1 วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ 97.80 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 98.35 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 99.12 5 ดีเยี่ยม 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 99.12 5 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 



ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

มาตรฐานที่  7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ร้อยละ/ 

ระดับที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ ความหมาย 

7.1 ครมูีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

91.84 5 ดีเย่ียม 

7.2 ครมูีวิเคราะห์ผู้เรียนเปน็บคุคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

83.67 4 ดีมาก 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

85.71 4 ดีมาก 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยเีหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมปิัญญาของท้องถิน่มา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

92.86 5 ดีเย่ียม 

7.5 ครมูีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

81.63 4 ดีมาก 

7.6 ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

91.84 5 ดีเย่ียม 

7.7 ครมูีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 

91.84 5 ดีเย่ียม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 100.00 5 ดีเย่ียม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 100.00 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =  5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่  9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบิัติงานตามบทบาท หน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ร้อยละ/ 
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ ความหมาย 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏบิัติหน้าที่ตามระเบยีบที่ก าหนด 5 5 ดีเย่ียม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5 5 ดีเย่ียม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =  5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่  8   ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน 5 5 ดีเย่ียม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทางด้านวิชาการและการจัดการ 

5 5 ดีเย่ียม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบรหิารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติการ 

5 5 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 5 5 ดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 5 ดีเย่ียม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา 

5 5 ดีเย่ียม 

สรุป   ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา  ผลระดับคุณภาพ  =   5  หมายถึง  ดีเย่ียม 

 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  


