
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

  ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้ และสรุปได้ด้วยตนเอง - แผนการจัดการเรียนรู้  
- กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS 
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา (SBMLD) 
- กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ ตลาดนัดชุมนมุ 
- กิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
- กิจกรรมวันสุนทรภู่  
- กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน (ภาษาไทย) 
- กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน (ห้องสมุด) 
- กิจกรรม STAR VOICE CONTEST 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อความบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมห้องเรยีนสีเขยีว 
- กิจกรรมภาษาสู่ชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมตลาดนดั ผลิตได้ ขายเป็น 
- M.P.K. MATH CHALLENGE ครั้งท่ี 11 

100 
98.25 
95.33 
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97.83 
93.59 
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94.58 
93.67 
97.33 
80.99 
99.42 

 

ร้อยละรวม 1518.35  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 13.1 ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 94.90  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

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 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความรู้  ความเข้าใจ ในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS 
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา (SBMLD) 
- กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ ตลาดนัดชุมนมุ 
- กิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
- กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่  
- กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน (ภาษาไทย) 
- กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน (ห้องสมุด) 

93.84 
100 

98.25 
95.33 

96 
98.94 
98.67 
91.35 
90.95 
90.12 

 

   2. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
 

- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS 
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา (SBMLD) 
- กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ ตลาดนัดชุมนมุ 
- กิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
- กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น 
- กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
- กิจกรรมคนดศีรีเมืองพล 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- กิจกรรมผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 
- โครงการป้องกันท้องไม่ท้องในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา 
- กิจกรรมสภานักเรียน (ศึกษาดูงาน) 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมโรงเรยีนสีขาว 

93.84 
100 

98.25 
95.33 

96 
98.94 
98.67 
98.27 
98.67 
90.00 
100 

99.16 
98.53 
98.80  

  

 



ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

ร้อยละรวม 2317.91  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 13.2ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 96.58  

ระดับคณุภาพ = ดีเย่ียม  

 
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 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ร้อยละเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ (ให้เช็คเทียบเกณฑ)์ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ตัวบ่งช้ีที่ 13.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  94.90      
ตัวบ่งช้ีที่ 13.2  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 96.58      
มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*95.74 
 
 
 

 

 

    

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

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  13  ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

 
6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 

 
9. 
 
 

- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
- แผนการจัดการเรียนรู้  
 
 
- กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS 
 
 
- กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา (SBMLD) 
 
 
- กิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและสนใจ ตลาดนัดชุมนมุ 
 
 
- กิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
- กิจกรรมฝึกอาชีพกับวิทยากรท้องถิ่น 
 
 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่  
 
 
- กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน (ภาษาไทย) 
 
 

- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 

- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 93.84 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 100 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.25 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 95.33 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 96 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.94 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.67 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 91.35 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 90.95 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

 
บรรลผุลส าเร็จ 

 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
  
 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 
 

14. 
 
 

15. 
 
 

16. 
 
 

17. 
 
 

18. 
 
 

19. 
 
 

- กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน (ห้องสมุด) 
 
 
- กิจกรรมตลาดนดั ผลิตได้ ขายเป็น 
 
 
- กิจกรรม STAR VOICE CONTEST 
 
 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อความบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
 
 
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์
 
 
- กิจกรรมห้องเรยีนสีเขยีว 
 
 
- กิจกรรมภาษาสู่ชุมชน 
 
 
- กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะอาชีพ 
 
 
- M.P.K. MATH CHALLENGE ครั้งท่ี 11 
 
 
- กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
 

- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 

- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 90.12 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 80.99 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 97.83 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 93.59 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 100 
    
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 94.58 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 93.67 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 97.33 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 99.42 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.27 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 



ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

20. 
 
 

21. 
 
 

22. 
 
 

23. 
 
 

24. 
 
 

25. 

- กิจกรรมคนดศีรีเมืองพล 
 
 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
 
- กิจกรรมผู้น าเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 
 
 
- โครงการป้องกันท้องไม่ท้องในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา 
 
 
- กิจกรรมสภานักเรียน (ศึกษาดูงาน) 
 
 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมโรงเรยีนสีขาว 

- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยของ
ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ 

- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.67 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 90.00 
  
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 100 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 99.16 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.53 
 
 
- ผลส าเร็จของโครงการร้อยละ 98.80   
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
 

 
บรรลผุลส าเร็จ 

 

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

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน……….5..…………..  ได้ระดับคณุภาพ  ปรับปรุง   พอใช้          ดี      ดีมาก      ดีเยี่ยม  
(2)  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    ด าเนินการ    ไม่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 13 ของสถานศึกษาปีการศึกษา…….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 13  ของสถานศึกษา 
 
  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแตม่ีความตระหนกั และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

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

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



แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านผลผลติทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 
 ระดับดมีาก      (4 คะแนน)    +                มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และไมบ่รรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีหลักฐาน 
                                                                      แสดงความตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 
 ระดับดี           (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  หรือ 
                                                                       ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนกั               
                                                                     และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน   
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

 
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย…….5.00………..   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 13 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 


