
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ๑ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ : ด ี

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับ ดี    
ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ 
ระดับผล
คุณภาพ 

ระดับผลการ
ประเมิน

ภายในของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๑.๘๙ ๔ ดีเยี่ยม 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๖๘.๗๓ ๒ พอใช้ 
  ๑) ความสามารถในการอ่าน  การเขยีน  การสื่อสารและการ

คิดค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๗๑.๘๒ ๓ ดี 

  ๒) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๖๐.๐๖ ๒ พอใช้ 

  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๙๐.๔๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕๐.๗๐ ๑ ปรับปรุง 
  ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ

ระดับชาต ิ
-๓.๖๖ ๑ ปรับปรุง 

  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน ๗๑.๒๐ ๓ ดี 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๕.๐๕ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนดโดยไม่ขดักับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

๙๖.๕๙ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ๙๖.๕๙ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
๙๔.๔๓ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๙๒.๘๗ ๔ ดีเยี่ยม 



สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ๒ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
ระดับผล
คุณภาพ 

ระดับผลการ
ประเมิน

ภายในของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๓.๒๕ ๓ ดี 

 ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๓.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

 ๒.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ 

๓.๕๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๓) การวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อ การจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๓.๒๕ ๓ ดี 

 ๒.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน  

๓.๐๐ ๓ ดี 

 ๒.๔  การก ากับ  ติดตาม  ประเมนิผลการบริหารและการจดั
การศึกษา 

๓.๐๐ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๓.๔๐ ๓ ดี 

 ๓.๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

๓.๔๐ ๓ ดี 

  ๑) ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ตนเอง  ก าหนดเนื้อหา
สาระ  กิจกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจและความถนดั
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทัง้ระบบ 

๓.๐๐ ๓ ดี 

  ๒) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคดิ    ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
สรุปองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์  
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 



สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ๓ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
ระดับผล
คุณภาพ 

ระดับผลการ
ประเมิน

ภายในของ
สถานศึกษา 

  ๓) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกทักษะ แสดงออก  น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน็ ท าเป็น รักการอ่าน  
และแสวงหาความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๔) ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรยีนรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ 

๓.๐๐ ๓ ดี 

  ๕) ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

๓.๐๐ ๓ ดี 

 ๓.๒  การจัดการเรยีนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๓.๐๐ ๓ ดี 

  ๑) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนการสอน 

๓.๐๐ ๓ ดี 

  ๒) ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็หรือร่วมจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๓.๐๐ ๓ ดี 

 ๓.๓  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนอย่าง
เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 

๓.๘๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๑) ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๒) มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 
  ๓) ใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมาย และการจัดการเรยีนการสอน 
๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๔) นักเรียนและผูม้ีส่วนร่วมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 

๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๕) ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียนและผูเ้รียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

๓.๐๐ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๓.๖๐ ๔ ดีเยี่ยม 
 ๔.๑  การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน 
๓.๖๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๑) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพผู้เรยีนอย่างเป็นรูปธรรม          
มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 



สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ๔ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
ระดับผล
คุณภาพ 

ระดับผลการ
ประเมิน

ภายในของ
สถานศึกษา 

  ๒) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

๔.๐๐ ๔ ดีเยี่ยม 

  ๓) พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกีย่วข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศกึษา 

๒.๘๐ ๒ พอใช้ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๓.๔๔ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ๕ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

สรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ระดับผลการ
ประเมิน

ภายในของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี ระดับดีเย่ียม 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี พอใช้ 

 
๑) ความสามารถในการอ่าน  การเขยีน  การสื่อสารและการคดิค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ด ี ด ี

 
๒) ความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 

ด ี พอใช้ 

 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี ปรับปรุง 

 ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดบัชาติ ด ี ปรับปรุง 

 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน ดเียี่ยม ด ี

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี ระดับดีเย่ียม 

 
๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

 ๕) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม ระดับดี 
 ๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 ๒.๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

 
๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรยีน

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

 
๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ 

ด ี ดเียี่ยม 

 
๓) การวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็น

ระบบ 

ดเียี่ยม ดเียี่ยม 

 ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ ดีเยี่ยม ด ี



สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจ าปี ๒๕๖๐ ๖ 
 

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ.อุทัยธาน ี

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ระดับผลการ
ประเมิน

ภายในของ
สถานศึกษา 

การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  

    
๒.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผดิชอบต่อผล   
       การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ด ี ด ี

   ๒.๔  การก ากับ  ติดตาม  ประเมนิผลการบริหารและการจดัการศึกษา ด ี ด ี
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี ระดบัดี 
 ๓.๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ด ี ด ี
 ๓.๒  การจัดการเรยีนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด ี ด ี

 
๓.๓  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ    
      และมีประสิทธิภาพ 

ด ี ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 
การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาให้ดี
ยิ่งข้ึน 

ดีเยี่ยม ดเียี่ยม 

 

 


