
   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนตลาดบางคูลัดประจ าปีการศึกษา  2559 
 
 ตามที่โรงเรียนตลาดบางคูลัด  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    

มาตรฐานที ่1 
 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

93.64  ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่2 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะ  
ผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

97.43 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่3 
 
 

สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และ  
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

95.00 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    

มาตรฐานที่ 4 
 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

92.22 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5 
 

สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้น  
เด็กเป็นส าคัญ 

96.85 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6 
 

สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา     
ท้องถิ่น 

91.67 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 95.00 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  8 
 
 

สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาให้สูงขึ้น 

93.89 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    

มาตรฐานที่ 9 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 96.12 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10 
 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสม 
ตามวัย 

94.80 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      91.07 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 92.90 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 
 

สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์                        
และจุดเน้น 

96.67 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ 
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

95.25 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 94.47  ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ     94.47      มีคุณภาพระดับ    ดีเยี่ยม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป     ใช่   ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่ต่ ากว่า 11 มาตรฐาน ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง  ใช่   ไม่ใช่ 

 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้   ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    

มาตรฐานที1่ 
 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

95.48 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2 
 

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

97.21 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3 
 
 

สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

95.00 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    

มาตรฐานที่ 4 
 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

97.33 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5 
 

สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

98.89 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6 
 

สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

95.83 
 

ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7 
 

สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 98.33 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 8 
 
 
 

สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

93.89 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9 
 

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 96.88 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 10 
 

ผู้ เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่
ประชาคมอาเซียน 

94.56 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่11 
 

ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

95.71 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่12 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

92.30 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    

มาตรฐานที1่3 
 
 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

95.28 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 
 

ผู้ เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

98.14 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที1่5 
 

สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้น 

93.33 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที1่6 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

95.47 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 95.85 ดีเยี่ยม ได้ 
มาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ      95.85 มีคุณภาพระดับ        ดีเยี่ยม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป     ใช่ ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง  ใช่ ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคณุภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 


