
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้ เรียนในด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้ เรียนในด้าน
ความสามารถในการคิด 

3. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้ เรียนในด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้ เรียนในด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้ เรียนในด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้ เรียนในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน(อัตลักษณ์) 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

93.91 
 

92.34 
 

91.11 
 

98.60 
 

65.62 
 

93.96 

 

ร้อยละรวม 565.53  

สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 16.1ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 94.26  

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 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการปฏิบัติตนต่อ
ศิษย์ด้วยความรักและความเมตตาอย่างเสมอภาค 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการจัดการเรียนรู้  
4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการติดตามและ

รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูในการให้ความ

ช่วยเหลือและบริการชุมชน 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

95.96 
 

98.04 
 

98.55 
95.96 

 
96.00 

 

ร้อยละรวม 484.51  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 16.2ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 96.90  

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 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
การสร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษา 

3. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

4. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
การให้บริการชุมชน 

5. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่
พัฒนาสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับ 

 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

96.51 
 

94.98 
 

96.98 
 

94.77 
 

95.91 

 

ร้อยละรวม 479.15  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 16.3ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 95.83  

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 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการ

พิจารณา 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในด้าน
เอกลักษณ์และช่ือเสียงของสถานศึกษา 

2. ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการบริการ 

4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาในด้าน
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ 

 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

98.21 
 

98.34 
 

96.09 
 

94.13 

 

ร้อยละรวม 386.77  
สรุปผลประเมินตัวบ่งช้ีที่ 16.4ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนประเด็นการพิจารณา) = 96.69  

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 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ(ให้เช็คเทียบเกณฑ์) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 94.26      
ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 96.90      
ตัวบ่งช้ีที่ 16.3      ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 95.83      
ตัวบ่งช้ีที่ 16.4      ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 96.69      
มาตรฐานที่ 16     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคณุภาพเปน็ท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
* = ผลรวมร้อยละเฉลีย่ตัวบ่งช้ีหารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

*95.92  
    

 
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  16  ปีการศึกษา  2560 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรมที่สถานศกึษาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ผลส าเร็จของโครงการ / 

กิจกรรม 
1 
 

 
 

2 
 
 

 
 

3 
 
 
 

 
 

๔ 
 
 
 
 

-  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีน 
 
 
 
-  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
 
 
 
-  โครงการพัฒนาความเขม้แข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
- กิจกรรมส่งเสรมิคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

1.  ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองรับทราบระเบียบของทางโรงเรยีน 
3.  ร้อยละ 90 ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจระดบัดีขึ้นไป   
 
1.  ร้อยละ 90 นักเรียนท่ีมสี่วนร่วมกิจกรรมทอดเทียนพรรษา 
2.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีตระหนักถึงความส าคญัขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม 
3.  ร้อยละ 85 นักเรียนท่ีมสี่วนร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดขีึ้นไป 
 
1.  ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ 
2.  ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและท างานตามบทบาทของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมต่อการ
ด าเนินโครงการ 
 
1.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา 
ท างานเป็นทีม มีความสามัคค ี
3.  ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมระดับดีขึ้นไป 
ไปใช้พัฒนางานในหน้าท่ี 

98.42 
 
 

 
96.20 

 
 
 

 
95.33 

 
 
 

 
 

99.33 
 
 
 
 

 
 

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    ไมด่ าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 16 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 16  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 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  

 
 
 
 
 

 



แบบสรุปข้อมูล  มาตรฐานด้านผลผลติทางการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
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 16  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชมุชน 
 ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คือ มีค่าเฉลี่ย.....................   
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 คือ มีค่าเฉลี่ย..................... 
ค าอธิบาย/ข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 16 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ......................  
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 
...................... .......................... ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... ............. ...................... 

 

 

 5.00 


