
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน 
2. ผู้เรียนที่มีการท างานครบตามล าดับขั้นตอน 
3. ผู้เรียนที่อธิบายขั้นตอนการท างานและผลงานท่ีเกิดขึ้นท้ังส่วนที่

ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่อง 
4. ผู้เรียนที่ปรับปรุงงานและพัฒนาผลการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
5. ผู้เรียนที่รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงาน ปี 2560 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมฝึกอบรมนายหมูลู่กเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมตลาดนัดชุมชน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

100 
84.91 

96 
96 

88.93 
 

 

 

ร้อยละรวม 465.84  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 11.1ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 93.17  

ระดับคณุภาพ = ดีเยี่ยม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการร่วมกันท างานเป็นทีม  
2. ผู้เรียนที่รับผิดชอบงานที่กลุ่มมอบหมายและขจัดความขัดแย้งในการ

ท างานได้ 
3. ผู้เรียนท่ีสามารถแสดงความช่ืนชม หรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการท างาน

ในกลุ่มได้อย่างชัดเจน 

กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงาน ปี 2560 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมฝึกอบรมนายหมูลู่กเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 
 

100 
84.91 

96 
96 
 
 

 

ร้อยละรวม 376.91  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 11.2ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 94.23  

ระดับคณุภาพ = ดีเยี่ยม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

 

 

 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้เรียนที่จ าแนกอาชีพท่ีสุจริตและไม่สุจริต 
2. ผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
3. ผู้เรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

 

กิจกรรมฝึกอบรมนายหมูลู่กเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
กิจกรรมตลาดนัดชุมชน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

96 
96 

88.93 
 

 

ร้อยละรวม 280.93  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 11.3ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 93.64  

ระดับคณุภาพ = ดีเยี่ยม  

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้   จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการ และท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระทั่งงานส าเร็จ 

93.17  
    

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 94.23      
ตัวบ่งช้ีที่ 11.3 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 93.64      
มาตรฐานที่ 11 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*93.68  
    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพจากคา่ร้อยละเฉลีย่ 

ต้องปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเย่ียม (5) 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

 
 
 



การประเมินแบบอิงสถานศกึษา 

การประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่  11  ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่
โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของ
โครงการ / กิจกรรม 

1 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงาน ปี 2560 
 
 

- จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขัน 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมสีมรรถนะเกีย่วกับ
การท าโครงงานดีขึ้นไป 
- ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 

- ร้อยละ 100 จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขัน 
- ร้อยละ100 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์และมสีมรรถนะเกี่ยวกับการท าโครงงานดีขึ้นไป 
- ร้อยละ100 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีขึ้นไป 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 
 

2 
 
 
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
 
 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ตระหนักและเห็นความส าคญัของวัน
วิทยาศาสตร ์
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
- ร้อยละของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีขึ้นไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ตระหนักและเห็นความส าคญัของวันวิทยาศาสตร ์
- ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
- ร้อยละ 85 ของครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในระดับดีขึ้นไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

3 
 
 
 

กิจกรรมฝึกอบรมนายหมูลู่กเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือเนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.2) ที่เข้ารับการฝึกอบรมนาย
หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ตาม 

- ร้อยละ 90 ของนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ (ม.2) ที่เข้ารับการฝึกอบรมนายหมูลู่กเสือสามญัรุ่นใหญ่  
ตามหลักสูตรส านักงานคณะ 

บรรลผุลส าเร็จ 



ล าดับที ่
โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของ
โครงการ / กิจกรรม 

  หลักสตูรส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ มีความเป็นผู้น า กล้า แสดงออกในทางที่
สร้างสรรค์ มจีิตอาสา 
- ร้อยละของนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือเนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ มีความพึงพอใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตาม
หลักสตูรส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีความเป็นผู้น า กล้า 
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ มีจติอาสา 
- ร้อยละ90 ของนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมนายหมู ่
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามหลักสตูรส านักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 

4 
 
 
 

กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม 
 
 
 
 

- ร้อยละของชุมนุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  การบรูณาการความรู้  ทักษะด้าน
ต่างๆของนักเรียน 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีสังกัดชุมนมุได้แสดงออก  
น าเสนอผลงานตามความสนใจ 

- ร้อยละ80 ของชุมนุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
การบูรณาการความรู้  ทักษะด้านต่างๆของนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสังกัดชุมนุมได้แสดงออก  น าเสนอ
ผลงานตามความสนใจ 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

5 กิจกรรมแนะแนวและอาชีพ   
 

- ร้อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และปีท่ี 6 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตรงตามความสนใจของตน 
- ร้อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และปีท่ี 6 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจของต่อกิจกรรม 
- ร้อยละนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และปีท่ี 6 
สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
 

- ร้อยละ 70 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดต้รงตามความสนใจของตน 
- ร้อยละ 70 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจของต่อกิจกรรม 
- ร้อยละ 70 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 สามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
 

บรรลผุลส าเร็จ 

 
 
 



(1)  ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา………..5…………….    ได้ระดับคณุภาพ     ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก         ดีเยี่ยม  
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน............5………….     ได้ระดบัคุณภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก         ดีเยี่ยม  

(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    ด าเนินการ    ไมด่ าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 11ของสถานศึกษาปีการศึกษา……….1…………  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูงกว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและปีท่ีประเมินไม่ต า่กว่าระดับด ี
ไม่มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การท่ีสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี
การศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต า่กว่าผลประเมินปีการศึกษาท่ีผ่านมา หรือมผีลประเมินท้ังในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และปีท่ีประเมินต า่กว่าระดับดี และไม่แตกต่างกัน 
 

 
 

 

 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 11  ของสถานศึกษา 
 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแตม่ีความตระหนกั และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของส ถานศึกษา  และมีหลักฐานแสดงความตระหนักใน
ความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบตัิตามแผนหมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไมส่ามารถบรรลุมาตรฐาน
หรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือคณุภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มีหลักฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามใน
การปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ    ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน หรือครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่ค านึงถึงความตระหนักในความส าคัญ และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  

 
 

 



แบบสรุป  มาตรฐานดา้นผลผลิตทางการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสงัเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้งการสรปุผล
ประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจรงิ 
ระดับคณุภาพอิงเกณฑ์   
ได้ผลการประเมิน……..5……….. คะแนน    

 ระดับดเียี่ยม   (5 คะแนน)                                 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)                                 
 ระดับดี           (3 คะแนน)                                น าระดับคุณภาพ จากแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานแบบอิงเกณฑ ์
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)                                 
 ระดับปรับปรุง   (1 คะแนน)                                 

ระดับคณุภาพอิงสถานศึกษา  
ได้ผลการประเมิน……..5……….. คะแนน    

 ระดับดเียี่ยม(5 คะแนน)+                          มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก(4 คะแนน)+                           มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีหลักฐาน 
                                                                     แสดงความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี(3 คะแนน)+ / +                  มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                   ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้ (2 คะแนน) +                         ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนกั 
                                                                     และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน   
 ระดับปรับปรุง (1 คะแนน) +                     ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ ์และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย........5.00.............   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 11 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
 

 

 

 


