
 

 

 

มาตรฐาน
ที่ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

เด็กมีพัฒนาก

เด็กมีพัฒนาก

เด็กมีพัฒนาก

เด็กมีพัฒนาก

ครูปฏิบัติงาน

ผูบริหารปฏิบั

แนวการจัดกา

สถานศกึษามี

สถานศกึษามี

การพัฒนาสถ
การศกึษาปฐ

การพัฒนาสถ
ใหสูงข้ึน 

ภาพรว

5.1 

สรุปผลก

การดานรางกาย

การดานอารมณ

การดานสังคม 

การดานสติปญ

นตามบทบาทหน

ัติงานตามบทบ

ารศึกษา 

มกีารประกันคณุ

มกีารสราง  สงเ

ถานศึกษาใหบร
มวยั 

ถานศึกษาตามน

วมสถานศกึษา

สรุปรายง

การประเมนิ

มาตรฐ

มาต

ย 

ณและจิตใจ 

ญา 

นาที่อยางมีประ

บาทหนาที่อยาง

ณภาพภายในขอ

สริม  สนับสนุน

รรลุเปาหมายต

นโยบายและแน

าจัดการศึกษาร

73

งานการปร

นระดับมาต

ฐานระดับกา

ตรฐาน 

ะสิทธิภาพและ

งมีประสิทธิภาพ

องสถานศกึษา

น  ใหสถานศึกษ

ตามปรัชญา  วิส

นวทางปฏิรูปกา

ะดับการศกึษา

ระเมินตน

ตรฐาน   ป

ารศึกษาปฐม

เกิดประสิทธิผล

พและเกิดประสิ

าตามที่กําหนดใ

ษาเปนสังคมแห

สัยทัศน  และจุ

ารศกึษาเพื่อยก

าปฐมวัย 

นเอง (SAR

การศกึษา 

มวยั 

ล 

สิทธิผล 

ในกฎกระทรวง

หงการเรียนรู 

ดเนนของ

กระดับคณุภาพ

R) 

  2554 

ผลก
ดําเนิน

94.7

94.0

93.8

93.4

95.6

97.7

95.0

 98.3

94.9

94.3

พ
100

95.6

าร
นงาน 

คณุ

70 ดี

05 ดี

80 ดี

48 ดี

69 ดี

71 ดี

07 ดี

33 ดี

90 ดี

38 ดี

0 ดี

65 ดี

ณภาพ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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มาตรฐานระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน
ที่ 

มาตรฐาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คุณภาพ 

1. ผูเรียนมีสุขภาวะทีดี่และมีสุนทรียภาพ 94.17 ดีมาก 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม 93.22 ดีมาก 

3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 87.50 ดี 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมสีติ
สมเหตุผล 

89.73 ดี 

5. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร  ยังไมรูผล  

6. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทาํงาน  สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชพีสุจริต 

97.15 ดีมาก 

7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 89.40 ดี 

8. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 94.76 ดีมาก 

9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

100 ดีมาก 

10. สถานศึกษามีการจดัหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน 

96.66 ดีมาก 

11. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 100 ดีมาก 

12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฏกระทรวง 97.54 ดีมาก 

13. สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 95.60 ดีมาก 

14. การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรชัญา และจุดเนน ท่ีกาํหนดขึ้น 88.87 ดี 

15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

94.63 ดีมาก 

                       ภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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มาตร
ประเมิ

มาตรฐาน

ผลการจัf

 

 

 

 

5.2 สรุปผ

รฐานการ
มินคุณภาพ 

นที่ 1 

ัfการศึกษา 

ลการดําเน

เปา

เปาหมายข

ผูเรียนเปนผู

สามคัคีมคีว

เปาหมายข

ผูเรียนปฏิบั
ผูอ่ืนในสังค

เปาหมายข

ผูเรียนไดเรีย
ไทย 

เปาหมายข

ผูเรียนมีพฒั
สังคมและส

เปาหมายข

ผูเรียนมีทักษ
เทคโนโลย ี

นินงานตา

าหมายตาม

ขอท่ี 1 

ผูมีคณุธรรม  จริ

วามเปนไทยแล

ขอท่ี 2 

ตัิตนตามหลกัเ
ม 

ขอท่ี 3 

ยนรูภูมิปญญา

ขอท่ี 4 

ฒนาการครบทั้ง
สติปญญา 

ขอท่ี 5 

ษะพื้นฐานตอก

75

ามเปาหม

ระดับปฐ

แผนพฒันาโ

ริยธรรม  รักคว

ละมีวินยัในตนเอ

เศรษฐกิจพอเพี

ทองถิ่น ประเพ

ง ดานรางกาย อ

การเรียนรูภาษา

ายของแผ

ฐมวัย 

โรงเรียน 

าม 

อง 

พียงและอยูรวม

พณี และวัฒนธร

อารมณ - จิตใจ

า ตางประเทศแ

ผนพัฒนา

KPI 

 90 

กับ 90 

รรม 80 

จ 90 

และ 85 

คุณภาพโ

ผลการ

จาก  3  โครงก
95.84  บรรลุต

จาก  1  โครงก
97.10บรรลุตา

จาก  1  โครงก
95.93บรรลุตา

จาก  7  โครงก
95.43บรรลุตา

จาก  1  โครงก
92.76บรรลุตา

รงเรียน 

รดําเนนิงาน

การคิดเปนรอยล
ตามเปาหมาย 

การคิดเปนรอยล
มเปาหมาย 

การคิดเปนรอยล
มเปาหมาย 

การคิดเปนรอยล
มเปาหมาย 

การคิดเปนรอยล
มเปาหมาย 

 

ละ  

ละ  

ละ  

ละ  

ละ  
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มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพฒันาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

 

เปาหมายขอที ่6 

ผูเรียนเปนผูมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

95 
จาก  2  โครงการคิดเปนรอยละ  
95.90บรรลุตามเปาหมาย 

 

เปาหมายขอที ่10 

สถานศกึษาพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู 

100 

จาก  1  โครงการคิดเปนรอยละ  
97.42 

ไมบรรลตุามเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัด
การศึกษา 

เปาหมายขอที ่7 

ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนใหเรียนรูตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพของบุคคล 

80 จาก  4  โครงการคิดเปนรอยละ  
94.19บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่8 

บุคลากรนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยไีปใชในการทํางาน
และการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

80 จาก  5  โครงการคิดเปนรอยละ  
94.03บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่9 

สถานศกึษามีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได 

80 จาก  4  โครงการคิดเปนรอยละ  
94.94บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที่ 11 

สถานศกึษาระดับปฐมวัยเปดโอกาสใหชมุชนและ
องคกรตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

100 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  94.08 

ไมบรรลุตามเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 3 

การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

เปาหมายขอที ่1 

ผูเรียนเปนผูมีคณุธรรม  จริยธรรม  รักความ 

สามคัคีมคีวามเปนไทยและมีวินยัในตนเอง 

90 จาก  3  โครงการคิดเปนรอย
ละ  95.36 

  บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่2 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคม 

90 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  95.41 

   บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่3 

ผูเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย 

80 จาก   2  โครงการคิดเปนรอย
ละ  95.33 

   บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่4 

ผูเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ดานรางกาย อารมณ - จิตใจ 
สังคมและสติปญญา 

90 จาก  2  โครงการคิดเปนรอย
ละ  94.12บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่6 

ผูเรียนเปนผูมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

95 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  95.82บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่7 
ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนใหเรียนรูตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพของบุคคล 

80 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  92.27บรรลุตามเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 3 

การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

เปาหมายขอที ่10 

สถานศกึษาพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การเรียนรู 

100 จาก  2  โครงการคิดเปนรอย
ละ  96.42 

ไมบรรลตุามเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 4 

การประกันคุณภาพ
ภายใน 

เปาหมายขอที ่9 

สถานศกึษามกีารบริหารจัดการที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได 

80 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  90.02 

บรรลุตามเปาหมาย 
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ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานการ

ประเมนิคุณภาพ 
เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 1 

ผลการจัดการศึกษา 

เปาหมายที่ 1 

ผูเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

90 จาก  19  โครงการคิดเปนรอย
ละ  95.13บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 2 

ผูเรียนมีพัฒนาการครบทกุมติทางดานรางกาย อารมณ 
สังคมจิตใจ สตปิญญาและมีจิตสาธารณะ 

85 จาก  30  โครงการคิดเปนรอย
ละ  91.81บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 3 

ผูเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมต่ํากวา 2.70   

80 จาก  3  โครงการคิดเปนรอย
ละ  90.00บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 4 

ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดตามวยั 

85 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  88.26บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 5 

ผูเรียนประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

80 จาก  7  โครงการคิดเปนรอย
ละ  90.16บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 6 

ผูเรียนรูและเขาใจจิตตารมณของผูกอตั้งคณะภราดาเซนต
คาเบรียล 

80 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  97.69บรรลุตามเปาหมาย 

 

 

เปาหมายที่ 7 

ผูเรียน กลาคดิ กลาแสดงออกกลาตดัสินใจแกปญหาและ
ยอมรับผลการตดัสินใจนั้น 

80 จาก  18  โครงการคิดเปนรอย
ละ  91.43     บรรลุตาม
เปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

 เปาหมายที่ 8 

ผูเรียนมีทกัษะในการอาน รูจักใชเวลาวางในการคนควาหา
ความรู 

85 จาก  13  โครงการคิดเปนรอย
ละ  87.34บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  9 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

85 จาก  13  โครงการคิดเปนรอย
ละ  89.08บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  13 

ครูผูสอน นํานวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยไีปใชใน
การทํางานและการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

90 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  90.33บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  14 

ครูผูสอนมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

100 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  98.69 

ไมบรรลตุามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 15 

โรงเรียนมกีารบริหารจัดการดวยหลกัธรรมมาภบิาลและ
สามารถตรวจสอบได 

90 จาก  3  โครงการคิดเปนรอย
ละ  90.56 

 บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  17 

โรงเรียนมกีารจัสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู สงเสริม
การใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

90 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  91.72 

 บรรลุตามเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

 เปาหมายที่  18 

การรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรตาง ๆ 

85 จาก  3  โครงการคิดเปน
รอยละ  98.25 

 บรรลุตามเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัด
การศึกษา 

เปาหมายที่  1 

ผูเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

90 จาก  3  โครงการคิดเปนรอย
ละ  98.61บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 2 

ผูเรียนมีพัฒนาการครบทกุมติทางดานรางกาย อารมณ 
สังคมจิตใจ สตปิญญาและมีจิตสาธารณะ 

85 จาก  11  โครงการคิดเปนรอย
ละ  89.72บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 4 

ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดตามวยั 

85 จาก  4  โครงการคิดเปนรอย
ละ  88.77บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 5 

ผูเรียนประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

80 จาก  4  โครงการคิดเปนรอย
ละ  81.67บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 7 

ผูเรียน กลาคดิ กลาแสดงออกกลาตดัสินใจแกปญหาและ
ยอมรับผลการตดัสินใจนั้น 

80 จาก  8  โครงการคิดเปนรอย
ละ  89.96    บรรลุตาม
เปาหมาย 

 เปาหมายที่ 8 

ผูเรียนมีทกัษะในการอาน รูจักใชเวลาวางในการคนควาหา
ความรู 

85 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  87.99บรรลุตามเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัด
การศึกษา 

เปาหมายที่  9 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

85 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  91.96บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  10 

ครูผูสอนมคีุณธรรม จริยธรรมมคีวามรูความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 

90 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  93.86บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายขอที ่11 

ครูผูสอนไดรับการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 

90 จาก  6  โครงการคิดเปนรอย
ละ 96.65 

บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  13 

ครูผูสอน นํานวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยไีปใชใน
การทํางานและการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

90 จาก  11  โครงการคิดเปนรอย
ละ  92.68บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  14 

ครูผูสอนมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

100 จาก  2  โครงการคิดเปนรอย
ละ  96.65 

 บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 15 

โรงเรียนมกีารบริหารจัดการดวยหลกัธรรมมาภบิาลและ
สามารถตรวจสอบได 

90 จาก  20  โครงการคิดเปนรอย
ละ  96.11 

 บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  17 

โรงเรียนมกีารจัสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู สงเสริม
การใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

90 จาก  19  โครงการคิดเปนรอย
ละ  96.40 

 บรรลุตามเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 2 

การบริหารจัด
การศึกษา 

เปาหมายที่  18 

การรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรตาง ๆ 

85 จาก  8  โครงการคิดเปนรอย
ละ  96.19 

 บรรลุตามเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 3 

การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

เปาหมายที่ 2 

ผูเรียนมีพัฒนาการครบทกุมติทางดานรางกาย อารมณ 
สังคมจิตใจ สตปิญญาและมีจิตสาธารณะ 

85 จาก  6  โครงการคิดเปนรอย
ละ  86.75บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 4 

ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดตามวยั 

85 จาก  2  โครงการคิดเปนรอย
ละ  89.44บรรลุตามเปาหมาย 

  เปาหมายที่ 5 

ผูเรียนประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 

80 จาก  4  โครงการคิดเปนรอย
ละ  84.09บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 7 

ผูเรียน กลาคดิ กลาแสดงออกกลาตดัสินใจแกปญหาและ
ยอมรับผลการตดัสินใจนั้น 

80 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  87.19  บรรลุตาม
เปาหมาย 

 เปาหมายที่ 8 

ผูเรียนมีทกัษะในการอาน รูจักใชเวลาวางในการคนควาหา
ความรู 

85 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  86.75บรรลุตามเปาหมาย 
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มาตรฐานการ
ประเมนิคุณภาพ 

เปาหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน KPI ผลการดําเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 3 

การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

เปาหมายที่  9 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

85 จาก  5  โครงการคิดเปนรอย
ละ  87.22บรรลุตามเปาหมาย 

 เปาหมายที่  13 

ครูผูสอน นํานวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยไีปใชใน
การทํางานและการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

90 จาก  8  โครงการคิดเปนรอย
ละ  89.48 

ไมบรรลตุามเปาหมาย 

  เปาหมายที่  14 

ครูผูสอนมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

100 จาก  7  โครงการคิดเปนรอย
ละ  88.51 

 ไมบรรลุตามเปาหมาย 

  เปาหมายขอที ่16 

โรงเรียนมีหลกัสตูรสถาน  ศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลากหลายมกีารนิเทศการเรียนการสอนและมีการวัด
ประเมินผลอยางประสิทธิภาพ 

100 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  92.75 

ไมบรรลตุามเปาหมาย 

  เปาหมายที่  17 

โรงเรียนมกีารจัสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรู สงเสริม
การใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

90 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  91.72 

 บรรลุตามเปาหมาย 

มาตรฐานที่  4   

การประกันคุณภาพ
ภายใน 

เปาหมายขอที ่15 

โรงเรียนมกีารบริหารจัดการดวยหลกัธรรมาภิบาลและ
สามารถตรวจสอบได 

90 จาก  1  โครงการคิดเปนรอย
ละ  97.10 

 บรรลุตามเปาหมาย 

 


