
สรุปผลการประเมนิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหม

าย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้าน

คุณภาพนักเร ียน 
๓๐.๐๐ ๒๔.๖

๒ 
๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑ นักเรยีนมีสขุ

ภาวะทีด่ ีและมี 

สุนทรยีภาพ 

๕.๐๐ ๔.๔๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกก้าลังกาย 

สม้่าเสมอ 

๐.๕๐ ๐.๔๓ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีน้้าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

๐.๕๐ ๐.๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพ

ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรค ภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทาง

เพศ 

๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี

ความม่ันใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

๑.๐๐ ๐.๘๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้

เกียรติผู้อื่น  
๑.๐๐ ๐.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วม

กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ  ตาม

จินตนาการ 

๑.๐๐ ๐.๘

๗ 
๕ ดีเย่ียม 



มาตรฐานที ่๒ นักเรยีนมี

คุณธรรม จรยิธรรม  

และคา่นยิมทีพ่งึประสงค ์

๕.๐๐ 
๔.๓

๗ 
๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตร 
๒.๐๐ 

๑.๗

๖ 
๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๑.๐๐ ๐.๘๖ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๑.๐๐ ๐.๘๑ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

 

๐.๙๔ 

 

 

 

 

๕ 

 

 
 
 

 

ดีเย่ียม 

 

 
 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหม

าย 

มาตรฐานที ่๓  นักเรยีนมี

ทักษะในการ 

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รัก

การเรยีนรู ้

และพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเนือ่ง 

๕.๐๐ ๔.๓๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากห้องสมุด แหล่ง

๒.๐๐ 
๑.๗

๗ 
๕ ดีเย่ียม 



เรียนรู้ และส่ือต่างๆ 

รอบตัว      

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พูด เขียน  

และตั้งค้าถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม 

๑.๐๐ 
๐.๘

๗ 
๕ ดีเย่ียม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น

กลุ่ม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้

ระหว่างกัน   

๑.๐๐ 
๐.๘

๗ 
๕ ดีเย่ียม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และน้าน้าเสนอ

ผลงาน 

๑.๐๐ 
๐.๘

๗ 
๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๔  นักเรยีนมี

ความสามารถใน 

การคดิอยา่งเปน็ระบบ คิด

สร้างสรรค ์ตัดสนิใจแกป้ญัหา

ได้อยา่งมีสต ิ

สมเหตผุล           

๕.๐๐ ๔.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่

อ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร

โดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๒.๐๐ 
๑.๗

๘ 
๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ น้าเสนอวิธีคิด วิธี

แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง 

๑.๐๐ 
๐.๘

๗ 
๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ ก้าหนดเป้าหมาย 

คาดการณ์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

๑.๐๐ 
๐.๘

๗ 
๕ ดีเย่ียม 



๔.๔ ความคิดริเริ่ม และ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 

๑.๐๐ ๐.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๕ นักเรยีนมคีวามรู้

และทกัษะที ่

จ้าเป็นตามหลกัสตูร 

๕.๐๐ 
๒.๘

๓ 
๒ พอใช้ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 

เป็นไปตามเกณฑ์   

 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๐.๕

๔ 

๒ พอใช้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหม

าย 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ

ส้าคัญตามหลักสูตร เป็นไป

ตามเกณฑ์  

๑.๐๐ 
๐.๙

๒ 
๕ ดีเย่ียม 

๕.๓ ผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒.๐๐ 
๐.๙

๘ 
๕ ดีเย่ียม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
๑.๐๐ 

๐.๓

๙ 
๑ ปรับปรุง 

มาตรฐานที ่๖ นักเรยีนมทีกัษะ

ในการ 

ท้างาน  รกัการ

ท้างาน  สามารถทา้งาน 

ร่วมกบัผูอ้ ืน่ได ้และมีเจตคตทิี่

๕.๐๐ 
๔.๑

๙ 
๕ ดีเยี่ยม 



ดีต่ออาชีสจุรติ   

๖.๑  วางแผนการท้างานและ

ด้าเนินการจนส้าเร็จ 
๒.๐๐ ๑.๖๓ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒  ท้างานอย่างมีความสุข 

มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง 

๑.๐๐ ๐.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓  ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑.๐๐ ๐.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้

เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 

๑.๐๐ ๐.๘๖ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที ่๒ มาตรฐานดา้นการจดั

การศึกษา 
๕๐.๐๐ 

๔๖.

๗๔ 
๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏบิตังิาน

ตามบทบาท 

หน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธภิาพและ

เกิดประสทิธิผล 

๑๐.๐๐ 
๘.๘

๙ 
๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก้าหนดเป้าหมาย

คุณภาพนักเรียนทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ 

๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์นักเรียน

เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล

ในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของนักเรียน            

๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองความ

แตกต่างระหว่าง 

บุคคลและพัฒนาการทาง

๒.๐๐ ๑.๘๖ ๕ ดีเย่ียม 



สติปัญญา       

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความหม

าย 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมผนวกกับการน้า

บริบทและภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้ 

๑.๐๐ ๐.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผล

ที่มุ่งเน้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียน  

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑.๐๐ 
๐.๗

๖ 
๔ ดมีาก 

๗.๖ ครูให้ค้าแนะน้า 

ค้าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาให้แก่นักเรียนทั้ง

ด้านการเรียนและคุณภาพ

ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

วิชาที่ตนรับผิดชอบ และ

ใช้ผลในการปรับการสอน 

๑.๐๐ ๐.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และเป็น

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 



๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย

เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑.๐๐ ๐.๘๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๘ ผู้บรหิาร

ปฏิบัตงิานตามบทบาท 

หน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธิภาพและ

เกิดประสทิธผิล 

๑๐.๐๐ 
๙.๕

๕ 
๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ

ผู้น้า และความคิดริเริ่มที่

เน้นการพัฒนานักเรียน 

๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและ

ใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัย เป็นฐาน

คิดทั้งด้านวิชาการและการ

จัดการ                 

๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

 

๒.๐๐ 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

ดีเย่ียม 

 
 

 
 

 
 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ให้พร้อมรับการกระจาย

อ้านาจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และ

ชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารการจัดการศึกษา 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า 

ค้าปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใส่การจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการ

สถานศกึษา และ 

ผู้ปกครอง ชมุชน ปฏบิตังิานตาม

บทบาทหนา้ที ่

อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิ

ประสทิธผิล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑  คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ระเบียบ

ก้าหนด 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการ

สถานศึกษาก้ากับ

ติดตาม  ดูแล และ

ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส้าเร็จตาม

เป้าหมาย 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามี

การจดั 

หลักสตูร กระบวนการ

เร ียนรู ้และกจิกรรม 

พัฒนาคณุภาพนกัเรยีนอย่าง

รอบดา้น 

๑๐.๐๐ ๘.๔๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคล้อง

กับท้องถิ่น 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่

หลากหลายให้นักเรียน

เลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถ และความ

สนใจ 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา

นักเรียนที่ส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัด 

และ 

ความสนใจของนักเรียน 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๐.๕ นิเทศ

ภายใน ก้ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และน้าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการ

สอนอย่างสม้่าเสมอ 

๒.๐๐ ๑.๒๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงนักเรียน

ทุกคน 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามี

การจัด 

สภาพแวดลอ้มและการบรกิารที่

ส่งเสริมให ้

นักเร ียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐

๐ 
๕ ดีเยี่ยม 



๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารเรียนม่ันคง สะอาด

และปลอดภัย มีส่ิง 

อ้านวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้

การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ม

รื่น และมีแหล่งเรียนรู้

ส้าหรับนักเรียน  

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมที่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของ

นักเรียน 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการ

ส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เอื้อให้

นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามี

การประกนั 

คุณภาพภายในของ

สถานศกึษาตามทีก่า้หนด 

ในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑  ก้าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๒  จัดท้าและด้าเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา    

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 



๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล

สารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕  น้าผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๐.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๖  จัดท้ารายงานประจ้าปีที่

เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที ่๓ มาตรฐานดา้นการ

สร้างสงัคมแหง่ 

การเรยีนรู ้

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามี

การสรา้ง  

ส่งเสรมิ สนับสนนุให้

สถานศกึษาเปน็สงัคม 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



แห่งการเรยีนรู ้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  

การเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา 

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที ่๔ มาตรฐานดา้นอตั

ลักษณข์อง 

สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๔  การพฒันา

สถานศกึษาให ้

บรรลุเปา้หมายตามวสิยัทศัน ์

ปรัชญาและ 

จุดเนน้ทีก่า้หนดขึน้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่

ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุ

ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่า

น้้าหนั

ก 

คะแน

นที่

ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๔.๒  ผลการด้าเนินงาน

ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุ

ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้าน

มาตรการส่งเสริม 
๕.๐๐ ๓.๘๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑๕ การจดั

กิจกรรมตามนโยบาย  

จุดเนน้ แนวทางการปฏริปู

การศกึษาเพือ่ 

พัฒนาและสง่เสรมิสถานศกึษา

ให้ยกระดบั 

คุณภาพสงูขึน้ 

๕.๐๐ ๓.๘๐ ๔ ดีมาก 



๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม

พิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเน้น ตาม

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

๓.๐๐ ๑.๘๐ ๓ ด ี

๑๕.๒ ผลการด้าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายและพัฒนาดี

ขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ค่าเฉลี่ยรวม 
๑๐๐.๐

๐ 

๘๙.

๑๖ 
๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้   ๘๙.๑๖ 

ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔     ระดับ 

๕ 

                      (ปรับปรุง)          (พอใช้)              (ดี )              (ดีมาก)          

(ดีเย่ียม)   

 

 

 

 

 

 

 

 


