
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็นลักษณะเด่นของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาอัตลักษณ์
ของผู้เรียนโดยระบุเป้าหมายและวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามวิธีการที่
ก าหนด 
3.สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น 
และวัตถุประสงค์ 
4.ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
5.อัตลักษณ์ของผู้เรียนได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 

-แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา , แผนพัฒนาการศึกษา 
3 ปี , SAR , รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
-รายงานการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ , แผนพัฒนา
การศึกษา 3 ปี  
-แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี , SAR , รายงานโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ 
-รายงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ , การประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน 
-ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 ,รายงานโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ 

3 
 
 
 
2 
 
3 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เหมาะสม 
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 

คะแนนรวม 14  
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15.1 ร้อยละเฉลี่ย ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 93.33  

ระดับคุณภาพ = ดีเยี่ยม  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเยี่ยม (5) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา 
2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาโดยระบุเป้าหมาย และวิธีการที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
4.ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาเกิดผลดีต่อชุมชนและท้องถิ่น 
5.เอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
, รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
-แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี , SAR , รายงานโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ , ประกาศเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
-แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี , SAR , รายงานโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ 
-รายงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 
-ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 

3 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
2 

เกณฑ์การพิจารณา(คะแนน) 
3 หมายถึง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เหมาะสม 
2 หมายถึง ค่อนข้างครบถ้วน 
ขาดบางประเด็น 
1 หมายถึง ขาดหลายประเด็น 

คะแนนรวม 14  
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ร้อยละเฉลี่ย ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 15) = 93.33  

ระดับคุณภาพ = ดีเยี่ยม  
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเยี่ยม (5) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.3 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์) 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ 
2.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน มุ่งผลส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก 
3.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีแบบแผนความคิดใน
การพัฒนาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถท างานร่วมกัน
เป็นทีมได้อย่างดี 
5.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรับผิดชอบเชิง
ระบบ สามารถอธิบายและท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล 

-รายงานกิจกรรมโรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น 
 
-รายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
-รายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
-รายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
-รายงานกิจกรรมโรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น 
 

98.25 
 

96.00 
 

96.00 
 

96.00 
 

98.25 

 

ร้อยละรวม 484.50  
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 15.3 ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นที่พิจารณา) = 96.90  

ระดับคุณภาพ = ดีมาก  
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเยี่ยม (5) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 



แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.4 ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม (ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐานโครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1.ร้อยละของผูเ้รียนที่เป็นคนช่างสงัเกต 
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามพยายามและตั้งใจ 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามขยันและอดทน 
4.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามรับผดิชอบ 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามมั่นใจในตนเอง 
6.ร้อยละของผูเ้รียนที่มีการกลา้คดิริเริ่ม 
7.ร้อยละของผูเ้รียนที่มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
8.ร้อยละของผูเ้รียนที่มเีหตผุล 
9.ร้อยละของผูเ้รียนที่มสีัจจะ รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแตส่ิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
10.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทมะ รู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ปฏิบตัิอยู่ในความ
สัตย์ ความด ี
11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีขันติ อดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความ
สัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตผุลประการใด 
12.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีจาคะ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจ้ัก
เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชนส์่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

-รายงานกิจกรรมส่งเสริมโครงงาน 
-รายงานกิจกรรมส่งเสริมจรวดขวดน้ า 
-รายงานกิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
-รายงานกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน 
-รายงานกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด 
-รายงานกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
-รายงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
-รายงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ ถึง ม.๖ 
 
-รายงานกิจกรรมคนดีศรีเมืองพลพิทยาคม 
 
-รายงานกิจกรรมส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ 
-รายงานกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

100.00 
93.33 
96.00 
91.66 
96.00 
90.95 
84.91 
93.66 

 
98.67 

 
98.94 
99.05 

 

ร้อยละรวม 1,043.17  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 15.4 ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นที่พิจารณา) = 86.93  

ระดับคณุภาพ = ดีมาก  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละ 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) ดีมาก (4) ดีเยี่ยม (5) 
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะตามเกณฑ์

พิจารณาต่ ากว่าร้อยละ 50 
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะตามเกณฑ์
พิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะตามเกณฑ์
พิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 



ผลการประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ 
 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ (ให้เช็ค √ เทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ปรากฏ
เป็นลักษณะเด่นของผู้เรียน 

93.33      

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 93.33      
ตัวบ่งชี้ที่ 15.3 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์) 96.90      
ตัวบ่งชี้ที่ 15.4 ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม (ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 86.93      
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 
* = ผลรวมร้อยละเฉลี่ยตัวบ่งชี้ ÷ จ านวนตัวบ่งชี ้

*92.62      

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

การประเมินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 15 ปีการศึกษา 2560 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม 

1 
2 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (งานห้องสมุด) 
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90.12 
ร้อยละ 90.95 

บรรลุผลส าเร็จ 
บรรลุผลส าเร็จ 

(๑) ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาที่ผ่านมา.......5.......             ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    พอใช้      ดี       ดีมาก     ดีเย่ียม 

ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษาปัจจุบัน........5.......             ได้ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    พอใช้      ดี       ดีมาก     ดีเย่ียม                           

(๒) สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        ด าเนินการ    ไม่ด าเนินการ 
 

 

 

 ผลกสน 

สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา ปีการศึกษา……1…….       (1) มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา    (2) ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

การประเมินแบบอิงสถานศึกษา 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการประเมิน
ในปีการศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินอิงเกณฑ์)สูงกว่าผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือมีผลประเมินทั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีที่ประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี  
ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน-ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการ
ประเมินในปีการศึกษาปัจจุบัน(เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์)ต่ ากว่าผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา หรือมีผลประเมินทั้งปีการศึกษาที่ผ่านมา และปีท่ีประเมินต่ ากว่า
ระดับดี และไม่แตกต่างกัน 



สรุปผลการประเมินความส าเร็จบรรลมุาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานท่ี 15  ของสถานศึกษา 

  บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแตม่ีความตระหนกั และความพยายามในการปฏิบัตติามแผน 

  ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน  หมายถึง  สถานศึกษามีความส าเร็จในการปฏิบัติสามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน หรือครู หรือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยน าผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และมีหลักฐานแส ดงความตระหนักใน
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 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 

ให้   ลงใน  ที่ตรงกับการประเมิน  และเขียนค าอธิบาย/ข้อสังเกต เกี่ยวกับผลประเมิน  พัฒนาการของผลประเมิน  และประสิทธิผลของการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้ง
การสรุปผลประเมิน  ให้ตรงตามความเป็นจริง  

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 แต่    
                                                                     มีหลักฐานแสดงความตระหนกั  และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน 
 ระดับด ี          (3 คะแนน)    + / +   มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
                                                                     หรือไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน   
 ระดับพอใช้      (2 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่ม ี
                                                                      ความตระหนัก  และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน   
 ระดับปรับปรุง  (1 คะแนน)     +               ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา  และไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน 

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15  สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 

 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย……5.00………. 

 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 

ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 15 

...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  

...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  

...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 


