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แบบประเมินความพงึพอใจ 
การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพุทธจักรวิทยา   

ปีการศึกษา 2553 

 
จุดประสงค ์

       1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
           โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  

       2. เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
 

สถานภาพผูป้ระเมิน 
           นักเรียน                    ครู                         ผู้บริหาร            ผู้ปกครอง                   ชุมชน 
 

ค าช้ีแจง     โปรดท าเครือ่งหมาย    ในช่องทีต่รงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านมากทีสุ่ด 
   1 หมายถึง  นอ้ย            
   2 หมายถึง  ปานกลาง  

3 หมายถึง  มาก         
   4 หมายถึง  มากทีสุ่ด               
 

ขอ้ รายการ 1 2 3 4 
มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค ์
1.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ  และปฏบัิติตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาที่ตน

นับถือ (มาโรงเรียนทันเวลา, แต่งกายเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, รับผิดชอบงานที่ครู

มอบหมาย, เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา) 

    

1.2 ผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์สุจริต  (ไม่พูดโกหก, ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลักขโมย )      
1.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  (รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง, ระลึกถึงพระคุณของครู, 

แสดงออกซ่ึงการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม, เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 

    

1.4 ผู้เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  (รู้จักแบ่งปันสิ่งของ

หรือทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวมและผู้อืน่, ช่วยเหลือผู้อืน่, มีน า้ใจ)  

    

1.5 ผู้เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (ใช้ทรัพย์สิน

และสิ่งของอย่างประหยัด, ใช้น า้ประปา ไฟฟ้า และสาธารณปูโภคทั้งที่ของตนเองและ

ส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า)  

    

1.6 ผู้เรียนภมิูใจในความเป็นไทย  เหน็คุณค่าในภมิูปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไว้ซ่ึง

ความเป็นไทย  (เข้าร่วมกจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย, สนับสนุนการใช้สินค้าไทย, 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) 

    

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
2.1 ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกดิจากการเปล่ียนแปลง

สิ่งแวดล้อม  (จัดท ารายงาน, จัดแสดงผลงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,  
การลดภาวะโลกร้อน, 4 R, การประหยัดพลังงาน) 

    

2.2 ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(เข้าร่วมกจิกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ลดภาวะโลกร้อน, 4 R, ประหยัดพลังงาน ) 
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ขอ้ รายการ 1 2 3 4 
มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รกัการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นได ้ และมีเจตคติทีดี่ต่ออาชีพ
สุจริต 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเรจ็  (มีขั้นตอนในการท างาน, รู้จักแก้ไข

ปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน, ท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผู้อืน่ได้, ท างานส าเรจ็ตรงตาม

ก าหนดเวลา) 

    

3.2 ผู้เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบในการท างาน (มีความอดทน, ไม่

ย่อท้อต่อการท างานให้ส าเรจ็, ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน) 
    

3.3 ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง      
3.4 ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้     
3.5 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ     
มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คิดสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรา้งสรรค ์   

คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์
4.1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและ

มีการคิดแบบองค์รวม 

    

4.2 ผู้เรียนสามารถคาดการณ์  ก าหนดเป้าหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได้     
4.3 ผู้เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ     
4.4 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ     
มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู ้ และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
5.1 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ - - - - 
5.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ - - - - 
5.3 ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  เขียน  หรือน าเสนอด้วยวิธต่ีาง ๆ     
5.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ     
5.5 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  (สามารถใช้

คอมพิวเตอร์, หาข้อมูลต่าง ๆ ทาง Internet) 
    

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
6.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล     
6.2 ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อ

ต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

    

6.3 ผู้เรียนมีวิธกีารเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้ร่วมกบัผู้อืน่ได้  สนุกกบัการเรียนรู้และ 
ชอบมาโรงเรียน 

    

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีดี่ 
7.1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลังกายสม ่าเสมอ     
7.2 ผู้เรียนมีน า้หนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์     
7.3 ผู้เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  

โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

    

7.4 ผู้เรียนมีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกยีรติผู้อืน่     
7.5 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีต่อเพ่ือน  ครู  และผู้อืน่     
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ขอ้ รายการ 1 2 3 4 
มาตรฐานที ่8  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี  และกีฬา 
8.1 ผู้เรียนช่ืนชม  ร่วมกจิกรรม  และมีผลงานด้านศิลปะ     
8.2 ผู้เรียนช่ืนชม  ร่วมกจิกรรม  และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์     
8.3 ผู้เรียนช่ืนชม  ร่วมกจิกรรม  และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ     
มาตรฐานที ่9  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกบังานทีร่บัผิดชอบ  หมัน่พฒันาตนเอง  

เขา้กบัชุมชนไดดี้  และมีครูพอเพียง 
9.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ     
9.2 ครูมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีกบัผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน     
9.3 ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน     
9.4 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธกีารใหม่ ๆ รับฟังความคิดเหน็  ใจกว้าง  และ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

    

9.5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป     
9.6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด     
9.7 ครูมีจ านวนพอเพียง  (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)     
มาตรฐานที ่10  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
10.2 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล     
10.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
10.4 ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน     
10.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน  

และองิพัฒนาการของผู้เรียน 

    

10.6 ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เตม็

ตามศักยภาพ 

    

10.7 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน     
มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูน้ า  และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

11.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ     
11.2 ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ     
113 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ     
11.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ     
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ขอ้ รายการ 1 2 3 4 
มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์รอย่างเป็นระบบครบ

วงจร 

12.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตวัสูง

และปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

    

12.2 สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อ     

การใช้งาน 

    

12.3 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง     
12.4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง     
12.5 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน     
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
13.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา     
13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธแ์ละใช้หลักการมีส่วนร่วม     
13.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา     
13.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน     
13.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล     
มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูที้เ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

14.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผู้เรียนและท้องถิ่น     
14.2 สถานศึกษามีรายวิชา / กจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ     
14.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผู้เรียน 

    

14.4 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสื่ออุปกรณ์  

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

    

14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน     
14.6 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม ่าเสมอ     
14.7 สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน     
มาตรฐานที ่15 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 
15.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแขง็และทั่วถึง     
15.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

    

15.3 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  และ    

ความถนัดของผู้เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

    

15.4 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม     
15.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี / นาฏศิลป์  และกฬีา / 

นันทนาการ 

    

15.6 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ 
ภมิูปัญญาไทย 

    

15.7 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย     
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ขอ้ รายการ 1 2 3 4 
มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม

ศกัยภาพ 

16.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่เหมาะสม     
16.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน     
16.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้    

ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

    

16.4 สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏบัิติการ  ห้องสมุด  พ้ืนที่สีเขียว  และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

    

16.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา     
มาตรฐานที ่17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้ และภมิูปัญญาใน

ท้องถิ่น 

    

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา  และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น  องคก์รศาสนา  สถาบนัทางวิชาการ  และองคก์รภาครฐั
และเอกชน  เพือ่พฒันาวิถกีารเรียนรูใ้นชุมชน 

18.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน     
18.2 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั     
มาตรฐานที ่19  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาทีมุ่่งใหผู้เ้รียนมีสมัมาคารวะ อ่อนนอ้มถ่อมตน 

19.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง     
19.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์     
19.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา     
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 - 6 

ทีมี่ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
ปีการศึกษา 2553 

 

มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 2.98 74.56 มาก 

1.1 ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน

นับถอื  (มาโรงเรียนทันเวลา, แต่งกายเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, รับผิดชอบงานที่

ครูมอบหมาย, เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา) 

2.87 71.83 มาก 

1.2 ผู้ เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  (ไม่พูดโกหก, ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลักขโมย)  2.90 72.46 มาก 

1.3 ผู้ เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี (รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง, ระลึกถงึพระคุณของ 

ครู, แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม, เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 

3.11 77.72 มาก 

1.4 ผู้ เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  (รู้จักแบ่งปัน

สิ่งของหรือทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวมและผู้อืน่, ช่วยเหลือผู้อืน่, มีน ้าใจ)  

3.03 75.87 มาก 

1.5 ผู้ เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (ใช้ทรัพย์สิน

และสิ่งของอย่างประหยัด, ใช้น า้ประปา ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทั้งที่ของตนเอง

และส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า)  

2.88 72.04 มาก 

1.6 ผู้ เรียนภมิูใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภมิูปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย  (เข้าร่วมกจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย, สนับสนุนการใช้สินค้า

ไทย, รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) 

3.10 77.45 มาก 

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 2.93 73.28 มาก 

2.1 ผู้ เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยน-

แปลงสิ่งแวดล้อม (จัดท ารายงาน, จัดแสดงผลงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, 
การลดภาวะโลกร้อน, 4 R, การประหยัดพลังงาน) 

2.89 72.31 มาก 

2.2 ผู้ เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ลดภาวะโลกร้อน, 4 R, ประหยัดพลังงาน ) 

2.97 74.25 มาก 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นได ้
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

3.08 76.96 มาก 

3.1 ผู้ เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเรจ็  (มีขั้นตอนในการท างาน, รู้จัก

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน, ท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้, ท างานส าเรจ็

ตรงตามก าหนดเวลา) 

2.87 71.80 มาก 

3.2 ผู้ เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  (มีความอดทน, 

ไม่ย่อท้อต่อการท างานให้ส าเรจ็, ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน) 
2.88 72.07 มาก 

3.3 ผู้ เรียนท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง  3.15 78.76 มาก 

3.4 ผู้ เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 3.24 80.97 มาก 

3.5 ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 3.25 81.18 มาก 

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์
2.95 73.64 มาก 

4.1 ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ 

และมีการคิดแบบองค์รวม 

2.85 71.27 มาก 

4.2 ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 2.91 72.76 มาก 

4.3 ผู้ เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 2.87 71.77 มาก 

4.4 ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 3.15 78.76 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 2.99 74.66 มาก 

5.1 ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.2 ผู้ เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.3 ผู้ เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 2.97 74.34 มาก 

5.4 ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2.77 69.35 มาก 

5.5 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   (สามารถใช้

คอมพิวเตอร์, หาข้อมูลต่างๆ ทาง Internet) 
3.21 80.29 มาก 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรูแ้ละพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

2.92 73.01 มาก 

6.1 ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 2.81 70.31 มาก 

6.2 ผู้ เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ

สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.89 72.19 มาก 

6.3 ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้ สนุกกบัการเรียนรู้และชอบ

มาโรงเรียน 

3.06 76.52 มาก 

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีด่ี 3.15 78.76 มาก 

7.1 ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม ่าเสมอ 3.05 76.31 มาก 

7.2 ผู้ เรียนมีน า้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3.11 77.63 มาก 

7.3 ผู้ เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

3.26 81.45 มาก 

7.4 ผู้ เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกยีรติผู้อืน่ 3.04 75.90 มาก 

7.5 ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อืน่ 3.30 82.53 มาก 

มาตรฐานที ่8  ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี และกฬีา 3.11 77.65 มาก 

8.1 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 3.06 76.55 มาก 

8.2 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ 3.05 76.31 มาก 

8.3 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ 3.20 80.08 มาก 

มาตรฐานที ่9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกบังานที่

รบัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชมุชนไดด้ี และมคีรูพอเพยีง 

3.20 80.03 มาก 

9.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.19 79.78 มาก 

9.2 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 3.28 82.02 มาก 

9.3 ครูมีความมุ่งม่ันและอทุศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน 3.29 82.14 มาก 

9.4 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเหน็ ใจกว้าง  และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.19 79.75 มาก 

9.5 ครจูบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้ นไป 3.25 81.15 มาก 

9.6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 3.17 79.18 มาก 

9.7 ครูมีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 3.05 76.16 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่10  ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  และ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.13 78.21 มาก 

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3.15 78.79 มาก 

10.2 ครมีูการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 3.08 76.97 มาก 

10.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3.15 78.82 มาก 

10.4 ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน 3.18 79.60 มาก 

10.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้ เรียน และองิพัฒนาการของผู้ เรียน 

3.13 78.20 มาก 

10.6 ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้

เตม็ตามศักยภาพ 

3.11 77.75 มาก 

10.7 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้ เรียน 3.09 77.36 มาก 

มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

3.23 80.81 มาก 

11.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.22 80.53 มาก 

11.2 ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 3.26 81.45 มาก 

11.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 3.23 80.85 มาก 

11.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจ 3.22 80.41 มาก 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบริหารงานและพฒันา

องคก์รอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.07 76.67 มาก 

12.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว

สูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

2.98 74.55 มาก 

12.2 สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการ

ใช้งาน 

2.99 74.79 มาก 

12.3 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 3.09 77.33 มาก 

12.4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.13 78.14 มาก 

12.5 ผู้รับบริการและผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้ เรียน 3.14 78.52 มาก 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 3.13 78.34 มาก 

13.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 3.11 77.75 มาก 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 3.15 78.64 มาก 

13.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 3.15 78.73 มาก 

13.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3.15 78.64 มาก 

13.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 3.12 77.93 มาก 

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

3.12 78.02 มาก 

14.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถิ่น 3.14 78.58 มาก 

14.2 สถานศึกษามีรายวิชา/ กจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 3.11 77.75 มาก 

14.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผู้ เรียน 

3.08 76.88 มาก 

14.4 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   และสื่ออปุกรณ์

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

3.13 78.17 มาก 

14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้ เรียน 3.16 79.09 มาก 

14.6 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม ่าเสมอ 3.07 76.73 มาก 

14.7 สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 3.16 78.91 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที1่5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 3.16 79.11 มาก 

15.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่เข้มแขง็และทั่วถงึ 3.08 77.00 มาก 

15.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

3.12 77.90 มาก 

15.3 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ  

ความถนัดของผู้ เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

3.07 76.76 มาก 

15.4 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 3.16 79.03 มาก 

15.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ 

นันทนาการ 

3.26 81.60 มาก 

15.6 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภมิูปัญญาไทย 

3.22 80.38 มาก 

15.7 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 3.24 81.09 มาก 

มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 

3.11 77.82 มาก 

16.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารสถานที่เหมาะสม 3.10 77.57 มาก 

16.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน 3.13 78.14 มาก 

16.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.09 77.21 มาก 

16.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

3.11 77.66 มาก 

16.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.14 78.52 มาก 

มาตรฐานที ่17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 3.08 76.97 มาก 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาใน

ท้องถิ่น 

3.07 76.82 มาก 

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

3.08 77.12 มาก 

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์รศาสนา สถาบนัทาง
วิชาการ และองคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาวิถกีารเรียนรูใ้นชมุชน 

3.09 77.15 มาก 

18.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 3.06 76.61 มาก 

18.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนั 3.11 77.69 มาก 

มาตรฐานที ่19  โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาทีมุ่่งใหผู้เ้รียนมีสมัมาคารวะ อ่อนนอ้ม ถอ่มตน 3.08 76.92 มาก 

19.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 3.07 76.79 มาก 

19.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนตามเอกลักษณ์ 3.06 76.58 มาก 

19.3 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 3.10 77.39 มาก 

รวม 3.08 76.96 มาก 

  

จากผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีการศึกษา 2553  จ านวน 837 คน 

สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 
 ผลการประเมินพบว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  โดยรวมทั้ง 19 มาตรฐาน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 
3.08  คิดเป็นร้อยละ 76.96 
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 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยรวม ในแต่ละมาตรฐาน  

และรายการที่มีระดับความพึงพอใจสงูที่สดุ ดังน้ี 
       - มาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.98  คิดเป็นร้อยละ 74.56  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ 

ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.11  คิดเป็นร้อยละ 77.72  
       - มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.93  คิดเป็นร้อยละ 73.28  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ 

ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย  

สงูที่สดุ 2.97  คิดเป็นร้อยละ 74.25  
       - มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.08  
คิดเป็นร้อยละ 76.96 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสจุริตและหาความรู้

เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.25  คิดเป็นร้อยละ 81.18  
       - มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์       

คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ โดยรวม ในระดับมาก     

มีค่าเฉล่ีย 2.95  คิดเป็นร้อยละ 73.64  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์    

มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.15  คิดเป็นร้อยละ 78.76  
       - มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความรู้  และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.99  คิดเป็นร้อยละ 74.66  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียน

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.21  คิดเป็น  

ร้อยละ 80.29  
       - มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.92  คิดเป็นร้อยละ 73.01  

โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีวิธกีารเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้  สนุกกับการเรียนรู้

และชอบมาโรงเรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.06  คิดเป็นร้อยละ 76.52  
       - มาตรฐานที่ 7 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตที่ดี 

โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.15  คิดเป็นร้อยละ 78.76  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมี

มนุษยสมัพันธท์ี่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.30 คิดเป็นร้อยละ 82.53  
       - มาตรฐานที่ 8 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสยัด้านศิลปะ

ดนตรีและกฬีา โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.11 คิดเป็นร้อยละ 77.65  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ

ที่ ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา/นันทนาการ  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ  3.20 

คิดเป็นร้อยละ 80.08  
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       - มาตรฐานที่ 9 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้  ความ 
สามารถตรงกบังานที่รับผดิชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง โดยรวม ในระดับ 
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.20  คิดเป็นร้อยละ 80.03  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ครูมีความมุ่งมั่นและอทุศิตน 
ในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.29 คิดเป็นร้อยละ 82.14  
       - มาตรฐานที่ 10 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีประสทิธภิาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.13  คิดเป็นร้อยละ 

78.21  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

และผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.18 คิดเป็นร้อยละ 79.60  
       - มาตรฐานที่ 11 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มภีาวะผู้น า 

และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.23  คิดเป็นร้อยละ 

80.81  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ      

ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.26 คิดเป็นร้อยละ 81.45  
       - มาตรฐานที่ 12 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบ

การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยรวม  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.07 คิดเป็น

ร้อยละ 76.67  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและ

การพัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.14 คิดเป็นร้อยละ 78.25  
       - มาตรฐานที่ 13 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.13  คิดเป็นร้อยละ 78.34  โดยนักเรียนมีความ

พึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม

พัฒนาสถานศึกษา และมีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.15 

คิดเป็นร้อยละ 78.64 และ 78.73  
       - มาตรฐานที่ 14 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร และกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.12  คิดเป็นร้อยละ 78.02  โดยนักเรียน

มีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน และ

มีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.16 

คิดเป็นร้อยละ 79.09 และ 78.91 
       - มาตรฐานที่ 15 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.16  คิดเป็นร้อยละ 79.11 โดยนักเรียนมีความ

พึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ นันทนาการ ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.26 คิดเป็นร้อยละ 81.60  
       - มาตรฐานที่ 16 นักเรียนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ      

การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.11  

คิดเป็นร้อยละ 77.82 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.14 คิดเป็นร้อยละ 78.52 
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       - มาตรฐานที่ 17 นักเรียนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้

และภมูิปัญญาในท้องถิ่น  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.08  คิดเป็นร้อยละ 76.97 โดยนักเรียนมี

ความพึงพอใจที่  สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมูิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า

หลักสตูรระดับสถานศึกษา ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.08 คิดเป็นร้อยละ 77.12  
       - มาตรฐานที่ 18 นักเรียนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  

องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถกีารเรียนรู้ ในชุมชน โดยรวม 

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.09  คิดเป็นร้อยละ 77.15   โดยนักเรียนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนั  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.11 คิดเป็นร้อยละ 77.69  
       - มาตรฐานที่ 19 นักเรียนมีความพึงพอใจที่  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมัมา-

คารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.08  คิดเป็นร้อยละ 76.92  โดยนักเรียนมี

ความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.10  

คิดเป็นร้อยละ 77.39  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครู 

ทีมี่ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
ปีการศึกษา 2553 

 

มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 2.77 69.33 มาก 

1.1 ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน

นับถอื  (มาโรงเรียนทันเวลา, แต่งกายเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, รับผิดชอบงานที่

ครูมอบหมาย, เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา) 

2.60 65.00 มาก 

1.2 ผู้ เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  (ไม่พูดโกหก, ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลักขโมย)  2.64 66.00 มาก 

1.3 ผู้ เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี (รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง, ระลึกถงึพระคุณของ 

ครู, แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม, เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 

2.76 69.00 มาก 

1.4 ผู้ เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  (รู้จักแบ่งปัน

สิ่งของหรือทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวมและผู้อืน่, ช่วยเหลือผู้อืน่, มีน ้าใจ)  

2.96 74.00 มาก 

1.5 ผู้ เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (ใช้ทรัพย์สิน

และสิ่งของอย่างประหยัด, ใช้น า้ประปา ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทั้งที่ของตนเอง

และส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า)  

2.66 66.50 มาก 

1.6 ผู้ เรียนภมิูใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภมิูปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย  (เข้าร่วมกจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย, สนับสนุนการใช้สินค้า

ไทย, รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) 

3.02 75.50 มาก 

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 2.70 67.50 มาก 

2.1 ผู้ เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยน-

แปลงสิ่งแวดล้อม (จัดท ารายงาน, จัดแสดงผลงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, 
การลดภาวะโลกร้อน, 4 R, การประหยัดพลังงาน) 

2.58 64.50 มาก 

2.2 ผู้ เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ลดภาวะโลกร้อน, 4 R, ประหยัดพลังงาน ) 

2.82 70.50 มาก 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นได ้
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

2.85 71.20 มาก 

3.1 ผู้ เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเรจ็  (มีขั้นตอนในการท างาน, รู้จัก

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน, ท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้, ท างานส าเรจ็

ตรงตามก าหนดเวลา) 

2.60 65.00 มาก 

3.2 ผู้ เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  (มีความอดทน, 

ไม่ย่อท้อต่อการท างานให้ส าเรจ็, ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน) 
2.62 65.50 มาก 

3.3 ผู้ เรียนท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง  2.90 72.50 มาก 

3.4 ผู้ เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 3.08 77.00 มาก 

3.5 ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 3.04 76.00 มาก 

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์
2.56 64.00 มาก 

4.1 ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ 

และมีการคิดแบบองค์รวม 

2.40 60.00 ปานกลาง 

4.2 ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 2.32 58.00 ปานกลาง 

4.3 ผู้ เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 2.50 62.50 มาก 

4.4 ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 3.02 75.50 มาก 
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มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 2.69 67.33 มาก 

5.1 ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.2 ผู้ เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.3 ผู้ เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 2.72 68.00 มาก 

5.4 ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2.42 60.50 ปานกลาง 

5.5 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   (สามารถใช้

คอมพิวเตอร์, หาข้อมูลต่างๆ ทาง Internet) 
2.94 73.50 มาก 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรูแ้ละพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

2.47 61.67 ปานกลาง 

6.1 ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 2.30 57.50 ปานกลาง 

6.2 ผู้ เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ

สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.40 60.00 ปานกลาง 

6.3 ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้ สนุกกบัการเรียนรู้และชอบ

มาโรงเรียน 

2.70 67.50 มาก 

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีด่ี 3.00 75.10 มาก 

7.1 ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม ่าเสมอ 3.12 78.00 มาก 

7.2 ผู้ เรียนมีน า้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3.08 77.00 มาก 

7.3 ผู้ เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2.78 69.50 มาก 

7.4 ผู้ เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกยีรติผู้อืน่ 2.88 72.00 มาก 

7.5 ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อืน่ 3.16 79.00 มาก 

มาตรฐานที ่8  ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี และกฬีา 3.19 79.83 มาก 

8.1 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 2.92 73.00 มาก 

8.2 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ 3.22 80.50 มาก 

8.3 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ 3.44 86.00 มาก 

มาตรฐานที ่9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกบังานที่

รบัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชมุชนไดด้ี และมคีรูพอเพยีง 

3.19 79.64 มาก 

9.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.22 80.50 มาก 

9.2 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 3.18 79.50 มาก 

9.3 ครูมีความมุ่งม่ันและอทุศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน 3.26 81.50 มาก 

9.4 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเหน็ ใจกว้าง  และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.10 77.50 มาก 

9.5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้ นไป 3.68 92.00 มากที่สุด 

9.6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 3.18 79.50 มาก 

9.7 ครูมีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 2.68 67.00 มาก 
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มาตรฐานที ่10  ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  และ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.06 76.57 มาก 

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3.10 77.50 มาก 

10.2 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 3.04 76.00 มาก 

10.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3.10 77.50 มาก 

10.4 ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน 3.16 79.00 มาก 

10.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้ เรียน และองิพัฒนาการของผู้ เรียน 

3.08 77.00 มาก 

10.6 ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้

เตม็ตามศักยภาพ 

3.04 76.00 มาก 

10.7 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้ เรียน 2.92 73.00 มาก 

มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

3.22 80.50 มาก 

11.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.14 78.50 มาก 

11.2 ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 3.28 82.00 มาก 

11.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 3.24 81.00 มาก 

11.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจ 3.22 80.50 มาก 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบริหารงานและพฒันา

องคก์รอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.10 77.50 มาก 

12.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว

สูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ ์

3.02 75.50 มาก 

12.2 สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการ

ใช้งาน 

2.94 73.50 มาก 

12.3 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 3.20 80.00 มาก 

12.4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.26 81.50 มาก 

12.5 ผู้รับบริการและผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้ เรียน 3.08 77.00 มาก 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 3.05 76.20 มาก 

13.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 3.08 77.00 มาก 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 2.94 73.50 มาก 

13.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 3.22 80.50 มาก 

13.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3.10 77.50 มาก 

13.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 2.90 72.50 มาก 

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

2.93 73.21 มาก 

14.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถิ่น 2.90 72.50 มาก 

14.2 สถานศึกษามีรายวิชา/ กจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 3.02 75.50 มาก 

14.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผู้ เรียน 

3.04 76.00 มาก 

14.4 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   และสื่ออปุกรณ์

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

3.00 75.00 มาก 

14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้ เรียน 2.72 68.00 มาก 

14.6 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม ่าเสมอ 2.82 70.50 มาก 

14.7 สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 3.00 75.00 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที1่5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 3.10 77.57 มาก 

15.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่เข้มแขง็และทั่วถงึ 3.08 77.00 มาก 

15.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

2.96 74.00 มาก 

15.3 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ  

ความถนัดของผู้ เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

3.14 78.50 มาก 

15.4 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 2.88 72.00 มาก 

15.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ 

นันทนาการ 

3.46 86.50 มาก 

15.6 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภมิูปัญญาไทย 

3.38 84.50 มาก 

15.7 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 2.82 70.50 มาก 

มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 

3.18 79.50 มาก 

16.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารสถานที่เหมาะสม 3.20 80.00 มาก 

16.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน 3.36 84.00 มาก 

16.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.02 75.50 มาก 

16.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

3.04 76.00 มาก 

16.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.28 82.00 มาก 

มาตรฐานที ่17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 2.96 74.00 มาก 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาใน

ท้องถิ่น 

2.98 74.50 มาก 

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

2.94 73.50 มาก 

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์รศาสนา สถาบนัทาง
วิชาการ และองคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาวิถกีารเรียนรูใ้นชมุชน 

2.95 73.75 มาก 

18.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 3.00 75.00 มาก 

18.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนั 2.90 72.50 มาก 

มาตรฐานที ่19  โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาทีมุ่่งใหผู้เ้รียนมีสมัมาคารวะ อ่อนนอ้ม ถอ่มตน 2.96 74.00 มาก 

19.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 2.90 72.50 มาก 

19.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนตามเอกลักษณ์ 3.00 75.00 มาก 

19.3 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.98 74.50 มาก 

รวม 2.94 73.50 มาก 

  

จากผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีการศึกษา 2553  จ านวน 50 คน สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 

 ผลการประเมินพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
พุทธจักรวิทยา  โดยรวมทั้ง 19 มาตรฐาน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 2.94  คิดเป็นร้อยละ 73.50 
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 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า ครูมคีวามพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยรวม ในแต่ละมาตรฐาน  และรายการที่มีระดับความพึงพอใจสงูที่สดุ  
ดังน้ี 
       - มาตรฐานที่ 1 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.77  คิดเป็นร้อยละ 69.33  โดยครูมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนภมูิใจใน

ความเป็นไทย เหน็คุณค่าในภมูิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

สงูที่สดุ 3.02  คิดเป็นร้อยละ 75.50  
       - มาตรฐานที่ 2 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.70  คิดเป็นร้อยละ 67.50  โดยครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนเข้าร่วม

หรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.82  

คิดเป็นร้อยละ 70.50  
       - มาตรฐานที่ 3 ครูมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.85  คิดเป็น   

ร้อยละ 71.20 โดยครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 

3.08  คิดเป็นร้อยละ 77.00  
       - มาตรฐานที่ 4 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ โดยรวม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 2.56  

คิดเป็นร้อยละ 64.00   โดยครูมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี และมี

จินตนาการ  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.02  คิดเป็นร้อยละ 75.50  
       - มาตรฐานที่ 5 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความรู้  และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร 

โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.69  คิดเป็นร้อยละ 67.33  โดยครูมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.94 คิดเป็นร้อยละ 73.50  
       - มาตรฐานที่ 6 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.47  คิดเป็นร้อยละ 61.67  

โดยครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้  สนุกกบัการเรียนรู้และ

ชอบมาโรงเรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.70  คิดเป็นร้อยละ 67.50  
       - มาตรฐานที่ 7 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี โดยรวม 

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.00  คิดเป็นร้อยละ 75.10  โดยครูมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี

ต่อเพ่ือน ครู และผู้อืน่ ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.16 คิดเป็นร้อยละ 79.00  
       - มาตรฐานที่ 8 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสยัด้านศิลปะดนตรี

และกฬีา โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.19 คิดเป็นร้อยละ 79.83  โดยครูมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียน

ชื่นชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา/นันทนาการ  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ  3.44  คิดเป็น

ร้อยละ 86.00  
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       - มาตรฐานที่ 9 ครูมีความพึงพอใจที่ ครูมคุีณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้  ความสามารถ 
ตรงกบังานที่รับผดิชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง  โดยรวม ในระดับมาก     

มีค่าเฉล่ีย 3.19  คิดเป็นร้อยละ 79.64  โดยครูมีความพึงพอใจที่ ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง

การศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้นไป  ในระดับมากที่สดุ  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.68 คิดเป็นร้อยละ 92.00  
       - มาตรฐานที่ 10 ครูมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสทิธภิาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.06  คิดเป็นร้อยละ 76.57  

โดยครูมีความพึงพอใจที่  ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน   
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.16 คิดเป็นร้อยละ 79.00  
       - มาตรฐานที่ 11 ครูมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มภีาวะผู้น า และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.22  คิดเป็นร้อยละ 80.50  

โดยครูมีความพึงพอใจที่  ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  ในระดับมาก       
มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82.00  
       - มาตรฐานที่ 12 ครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการ

บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยรวม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.10  คิดเป็น

ร้อยละ 77.50  โดยครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง    

ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.26 คิดเป็นร้อยละ 81.50  
       - มาตรฐานที่ 13 ครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.05 คิดเป็นร้อยละ 76.20  โดยครูมีความพึงพอใจ

ที่ สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.22 

คิดเป็นร้อยละ 80.50  
       - มาตรฐานที่ 14 ครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร และกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 2.93  คิดเป็นร้อยละ 73.21    โดยครูมีความ 
พึงพอใจที่ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด และความ 
สามารถของผู้เรียน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.04 คิดเป็นร้อยละ 76.00 
       - มาตรฐานที่ 15 ครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

อย่างหลากหลาย โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.10  คิดเป็นร้อยละ 77.57 โดยครูมีความพึงพอใจที่ 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ นันทนาการ  ในระดับมาก     
มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 86.50  
       - มาตรฐานที่ 16 ครูมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.18  คิดเป็นร้อยละ 

79.50  โดยครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.36 คิดเป็นร้อยละ 84.00  
       - มาตรฐานที่ 17 ครูมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภมูิปัญญาในท้องถิ่น  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.96 คิดเป็นร้อยละ 74.00 โดยครูมีความพึงพอใจ

ที่  สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาในท้องถิ่น  ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.98 คิดเป็นร้อยละ 74.50  
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       - มาตรฐานที่ 18 ครูมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  องค์กร

ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถกีารเรียนรู้ ในชุมชน โดยรวม ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.95 คิดเป็นร้อยละ 73.75 โดยครูมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ

ในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.00 คิดเป็นร้อยละ 75.00  
       - มาตรฐานที่ 19  ครูมีความพึงพอใจที่ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมัมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.96  คิดเป็นร้อยละ 74.00  โดยครูมีความพึงพอใจ

ที่ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.00 คิดเป็นร้อยละ 

75.00  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้กครอง 

ทีมี่ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
ปีการศึกษา 2553 

 

มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 3.00 75.04 มาก 

1.1 ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน

นับถอื  (มาโรงเรียนทันเวลา, แต่งกายเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, รับผิดชอบงานที่

ครูมอบหมาย, เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา) 

2.94 73.56 มาก 

1.2 ผู้ เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  (ไม่พูดโกหก, ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลักขโมย)  2.98 74.55 มาก 

1.3 ผู้ เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี (รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง, ระลึกถงึพระคุณของ 

ครู, แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม, เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 

3.08 77.05 มาก 

1.4 ผู้ เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  (รู้จักแบ่งปัน

สิ่งของหรือทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวมและผู้อืน่, ช่วยเหลือผู้อืน่, มีน ้าใจ)  

3.09 77.21 มาก 

1.5 ผู้ เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (ใช้ทรัพย์สิน

และสิ่งของอย่างประหยัด, ใช้น า้ประปา ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทั้งที่ของตนเอง

และส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า)  

2.86 71.47 มาก 

1.6 ผู้ เรียนภมิูใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภมิูปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย  (เข้าร่วมกจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย, สนับสนุนการใช้สินค้า

ไทย, รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) 

3.06 76.41 มาก 

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 2.93 73.24 มาก 

2.1 ผู้ เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยน-

แปลงสิ่งแวดล้อม (จัดท ารายงาน, จัดแสดงผลงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, 
การลดภาวะโลกร้อน, 4 R, การประหยัดพลังงาน) 

2.92 72.88 มาก 

2.2 ผู้ เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ลดภาวะโลกร้อน, 4 R, ประหยัดพลังงาน ) 

2.94 73.59 มาก 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นได ้
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

3.00 74.94 มาก 

3.1 ผู้ เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเรจ็  (มีขั้นตอนในการท างาน, รู้จัก

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน, ท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้, ท างานส าเรจ็

ตรงตามก าหนดเวลา) 

2.92 72.88 มาก 

3.2 ผู้ เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  (มีความอดทน, 

ไม่ย่อท้อต่อการท างานให้ส าเรจ็, ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน) 
2.84 70.90 มาก 

3.3 ผู้ เรียนท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง  3.00 75.10 มาก 

3.4 ผู้ เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 3.12 78.01 มาก 

3.5 ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 3.11 77.82 มาก 

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์
2.87 71.79 มาก 

4.1 ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ 

และมีการคิดแบบองค์รวม 

2.79 69.87 มาก 

4.2 ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 2.76 69.04 มาก 

4.3 ผู้ เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 2.82 70.51 มาก 

4.4 ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 3.11 77.76 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 2.77 69.23 มาก 

5.1 ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.2 ผู้ เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.3 ผู้ เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 2.81 70.26 มาก 

5.4 ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2.56 64.10 มาก 

5.5 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   (สามารถใช้

คอมพิวเตอร์, หาข้อมูลต่างๆ ทาง Internet) 
2.93 73.33 มาก 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรูแ้ละพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

2.86 71.43 มาก 

6.1 ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 2.79 69.81 มาก 

6.2 ผู้ เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ

สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.79 69.81 มาก 

6.3 ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้ สนุกกบัการเรียนรู้และชอบ

มาโรงเรียน 

2.99 74.81 มาก 

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีด่ี 3.07 76.81 มาก 

7.1 ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม ่าเสมอ 3.04 75.96 มาก 

7.2 ผู้ เรียนมีน า้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3.05 76.26 มาก 

7.3 ผู้ เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

3.24 80.99 มาก 

7.4 ผู้ เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกยีรติผู้อืน่ 2.97 74.26 มาก 

7.5 ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อืน่ 3.06 76.54 มาก 

มาตรฐานที ่8  ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี และกฬีา 3.00 75.09 มาก 

8.1 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 3.02 75.54 มาก 

8.2 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ 2.90 72.60 มาก 

8.3 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ 3.08 77.12 มาก 

มาตรฐานที ่9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกบังานที่

รบัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชมุชนไดด้ี และมคีรูพอเพยีง 

3.27 81.68 มาก 

9.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.23 80.71 มาก 

9.2 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 3.31 82.82 มาก 

9.3 ครูมีความมุ่งม่ันและอทุศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน 3.24 81.09 มาก 

9.4 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเหน็ ใจกว้าง  และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.30 82.53 มาก 

9.5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้ นไป 3.34 83.43 มาก 

9.6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 3.30 82.56 มาก 

9.7 ครูมีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 3.14 78.62 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่10  ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  และ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.27 81.68 มาก 

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3.21 80.35 มาก 

10.2 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 3.25 81.25 มาก 

10.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3.26 82.12 มาก 

10.4 ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน 3.25 81.15 มาก 

10.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้ เรียน และองิพัฒนาการของผู้ เรียน 

3.26 81.96 มาก 

10.6 ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้

เตม็ตามศักยภาพ 

3.28 82.12 มาก 

10.7 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้ เรียน 3.31 82.85 มาก 

มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

3.38 84.39 มาก 

11.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.24 81.09 มาก 

11.2 ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 3.42 85.51 มาก 

11.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 3.37 84.36 มาก 

11.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจ 3.46 86.60 มาก 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบริหารงานและพฒันา

องคก์รอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.24 81.06 มาก 

12.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว

สูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

3.22 80.42 มาก 

12.2 สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการ

ใช้งาน 

3.20 80.06 มาก 

12.3 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 3.26 81.38 มาก 

12.4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.25 81.35 มาก 

12.5 ผู้รับบริการและผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้ เรียน 3.28 82.12 มาก 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 3.23 80.68 มาก 

13.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 3.22 80.48 มาก 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 3.27 81.79 มาก 

13.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 3.26 81.38 มาก 

13.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3.20 80.03 มาก 

13.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 3.19 79.71 มาก 

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

3.22 80.39 มาก 

14.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถิ่น 3.16 79.10 มาก 

14.2 สถานศึกษามีรายวิชา/ กจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 3.24 81.06 มาก 

14.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผู้ เรียน 

3.22 80.48 มาก 

14.4 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   และสื่ออปุกรณ์

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

3.26 81.60 มาก 

14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้ เรียน 3.19 79.68 มาก 

14.6 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม ่าเสมอ 3.19 79.78 มาก 

14.7 สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 3.24 81.03 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที1่5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 3.24 81.11 มาก 

15.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่เข้มแขง็และทั่วถงึ 3.18 79.52 มาก 

15.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

3.19 79.87 มาก 

15.3 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ  

ความถนัดของผู้ เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

3.21 80.26 มาก 

15.4 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 3.26 81.57 มาก 

15.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ 

นันทนาการ 

3.26 81.92 มาก 

15.6 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภมิูปัญญาไทย 

3.33 83.30 มาก 

15.7 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 3.25 81.31 มาก 

มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 

3.17 79.36 มาก 

16.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารสถานที่เหมาะสม 3.16 79.04 มาก 

16.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน 3.22 80.38 มาก 

16.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.17 79.26 มาก 

16.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

3.16 78.97 มาก 

16.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.17 79.13 มาก 

มาตรฐานที ่17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 3.19 79.86 มาก 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาใน

ท้องถิ่น 

3.20 79.97 มาก 

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

3.19 79.74 มาก 

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์รศาสนา สถาบนัทาง
วิชาการ และองคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาวิถกีารเรียนรูใ้นชมุชน 

3.19 79.86 มาก 

18.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 3.19 79.78 มาก 

18.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนั 3.20 79.94 มาก 

มาตรฐานที ่19  โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาทีมุ่่งใหผู้เ้รียนมีสมัมาคารวะ อ่อนนอ้ม ถอ่มตน 3.20 79.88 มาก 

19.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 3.18 79.52 มาก 

19.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนตามเอกลักษณ์ 3.17 79.23 มาก 

19.3 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 3.24 80.90 มาก 

รวม 3.11 77.82 มาก 

  

จากผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีการศึกษา 2553  จ านวน 780 คน สามารถสรุปผลการประเมินได้

ดังน้ี 
 ผลการประเมินพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา  โดยรวมทั้ง 19 มาตรฐาน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.11  คิดเป็นร้อยละ 77.82 
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 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยรวม ในแต่ละมาตรฐาน  และรายการที่มีระดับความพึงพอใจสงู

ที่สดุ ดังน้ี 
       - มาตรฐานที่ 1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.00  คิดเป็นร้อยละ 75.04  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  

ผู้เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ และเสยีสละเพ่ือส่วนรวม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.09   

คิดเป็นร้อยละ 77.21  
       - มาตรฐานที่ 2 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.93  คิดเป็นร้อยละ 73.24  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

ที่ ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงู

ที่สดุ 2.94  คิดเป็นร้อยละ 73.59  
       - มาตรฐานที่ 3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยรวม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.00   

คิดเป็นร้อยละ 74.94  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.12  คิดเป็นร้อยละ 78.01  
       - มาตรฐานที่ 4 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ โดยรวม ในระดับมาก  มี

ค่าเฉล่ีย 2.87  คิดเป็นร้อยละ 71.79   โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  

มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.11  คิดเป็นร้อยละ 77.76  
       - มาตรฐานที่ 5 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีความรู้   และทกัษะที่จ าเป็นตาม

หลักสตูร โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.77  คิดเป็นร้อยละ 69.23  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.93 คิดเป็น

ร้อยละ 73.33  
       - มาตรฐานที่ 6 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.86  คิดเป็นร้อยละ 71.43  

โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้

และชอบมาโรงเรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.99  คิดเป็นร้อยละ 74.81  
       - มาตรฐานที่ 7 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 

โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.07  คิดเป็นร้อยละ 76.81  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียน

ป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหา

ทางเพศ ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.24 คิดเป็นร้อยละ 80.99  
       - มาตรฐานที่ 8 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสยัด้านศิลปะ

ดนตรีและกฬีา โดยรวม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.00  คิดเป็นร้อยละ 75.09  โดยผู้ปกครองมีความพึง-

พอใจที่ ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกฬีา/นันทนาการ  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ  

3.08  คิดเป็นร้อยละ 77.12  
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       - มาตรฐานที่ 9 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้  ความ 
สามารถตรงกบังานที่รับผดิชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง  โดยรวม  ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ีย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 81.68 โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ครูจบการศึกษาระดับปริญญา 
ตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้นไป  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.34 คิดเป็นร้อยละ 83.43  
       - มาตรฐานที่ 10 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

อย่างมีประสทิธภิาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.27  คิดเป็นร้อยละ 

81.68  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้

พัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.31 คิดเป็นร้อยละ 82.85  
       - มาตรฐานที่ 11 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า 

และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.38  คิดเป็นร้อยละ 

84.39  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผู้เกี่ยวข้อง

พึงพอใจ  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 86.60  
       - มาตรฐานที่ 12 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบ

การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.24 คิดเป็น

ร้อยละ 81.06  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและ

การพัฒนาผู้เรียน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82.12  
       - มาตรฐานที่ 13 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดย

ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.23 คิดเป็นร้อยละ 80.68  โดยผู้ปกครองมี

ความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธแ์ละใช้หลักการมีส่วนร่วม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงู

ที่สดุ 3.27 คิดเป็นร้อยละ 81.79  
       - มาตรฐานที่ 14 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรและกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.22 คิดเป็นร้อยละ 80.39 โดยผู้ปกครอง

มีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสือ่อปุกรณ์การเรียน

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.26 คิดเป็นร้อยละ 81.60 
       - มาตรฐานที่ 15 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.24  คิดเป็นร้อยละ 81.11 โดยผู้ปกครองมี

ความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสบืสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภมูิปัญญาไทยในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.33 คิดเป็นร้อยละ 83.30  
       - มาตรฐานที่ 16 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ  โดยรวม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.17   

คิดเป็นร้อยละ 79.36  โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.22 คิดเป็นร้อยละ 80.38  
       - มาตรฐานที่ 17 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่ง

เรียนรู้และภมูิปัญญาในท้องถิ่น  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.19 คิดเป็นร้อยละ 79.86  โดย

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิู

ปัญญาในท้องถิ่น  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.20 คิดเป็นร้อยละ 79.97  
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       - มาตรฐานที่ 18 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน  

องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถกีารเรียนรู้ ในชุมชน โดยรวม 

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.19 คิดเป็นร้อยละ 79.86 โดยผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนั ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.20 คิดเป็นร้อยละ 79.94  
       - มาตรฐานที่ 19  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมี

สมัมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.20  คิดเป็นร้อยละ 79.88  โดย

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงู

ที่สดุ 3.24 คิดเป็นร้อยละ 80.90  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน 

ทีมี่ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
ปีการศึกษา 2553 

 

มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 1.96 48.96 ปานกลาง 

1.1 ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน

นับถอื  (มาโรงเรียนทันเวลา, แต่งกายเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, รับผิดชอบงานที่

ครูมอบหมาย, เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา) 

1.80 45.00 ปานกลาง 

1.2 ผู้ เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  (ไม่พูดโกหก, ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลักขโมย)  1.95 48.75 ปานกลาง 

1.3 ผู้ เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี (รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง, ระลึกถงึพระคุณของ 

ครู, แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม, เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 

1.92 47.92 ปานกลาง 

1.4 ผู้ เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  (รู้จักแบ่งปัน

สิ่งของหรือทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวมและผู้อืน่, ช่วยเหลือผู้อืน่, มีน ้าใจ)  

1.98 49.58 ปานกลาง 

1.5 ผู้ เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (ใช้ทรัพย์สิน

และสิ่งของอย่างประหยัด, ใช้น า้ประปา ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทั้งที่ของตนเอง

และส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า)  

2.05 51.25 ปานกลาง 

1.6 ผู้ เรียนภมิูใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภมิูปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย  (เข้าร่วมกจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย, สนับสนุนการใช้สินค้า

ไทย, รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) 

2.05 51.25 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 2.01 50.21 ปานกลาง 

2.1 ผู้ เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยน-

แปลงสิ่งแวดล้อม (จัดท ารายงาน, จัดแสดงผลงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, 
การลดภาวะโลกร้อน, 4 R, การประหยัดพลังงาน) 

1.98 49.58 ปานกลาง 

2.2 ผู้ เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ลดภาวะโลกร้อน, 4 R, ประหยัดพลังงาน ) 

2.03 50.83 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นได ้
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

2.16 54.00 ปานกลาง 

3.1 ผู้ เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเรจ็  (มีขั้นตอนในการท างาน, รู้จัก

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน, ท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้, ท างานส าเรจ็

ตรงตามก าหนดเวลา) 

1.95 48.75 ปานกลาง 

3.2 ผู้ เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  (มีความอดทน, 

ไม่ย่อท้อต่อการท างานให้ส าเรจ็, ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน) 
2.08 52.08 ปานกลาง 

3.3 ผู้ เรียนท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง  2.22 55.42 ปานกลาง 
3.4 ผู้ เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 2.27 56.67 ปานกลาง 
3.5 ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 2.28 57.08 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์
2.28 56.88 ปานกลาง 

4.1 ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ 

และมีการคิดแบบองค์รวม 

2.28 57.08 ปานกลาง 

4.2 ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 2.27 56.67 ปานกลาง 

4.3 ผู้ เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 2.30 57.50 ปานกลาง 
4.4 ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 2.25 56.25 ปานกลาง 
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มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 2.31 57.78 ปานกลาง 

5.1 ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.2 ผู้ เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.3 ผู้ เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 2.37 59.17 ปานกลาง 

5.4 ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2.15 53.75 ปานกลาง 

5.5 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   (สามารถใช้

คอมพิวเตอร์, หาข้อมูลต่างๆ ทาง Internet) 
2.42 60.42 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรูแ้ละพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

2.28 56.94 ปานกลาง 

6.1 ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 2.28 57.08 ปานกลาง 

6.2 ผู้ เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ

สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.27 56.67 ปานกลาง 

6.3 ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้ สนุกกบัการเรียนรู้และชอบ

มาโรงเรียน 

2.28 57.08 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีด่ี 2.33 58.25 ปานกลาง 

7.1 ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม ่าเสมอ 2.22 55.42 ปานกลาง 

7.2 ผู้ เรียนมีน า้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 2.50 62.50 มาก 

7.3 ผู้ เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2.35 58.75 ปานกลาง 

7.4 ผู้ เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกยีรติผู้อืน่ 2.27 56.67 ปานกลาง 
7.5 ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อืน่ 2.32 57.92 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่8  ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี และกฬีา 2.41 60.28 ปานกลาง 

8.1 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 2.42 60.42 ปานกลาง 
8.2 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ 2.38 59.58 ปานกลาง 
8.3 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ 2.43 60.83 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกบังานที่

รบัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชมุชนไดด้ี และมคีรูพอเพยีง 

2.59 64.70 มาก 

9.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2.52 62.92 มาก 

9.2 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 2.58 64.58 มาก 

9.3 ครูมีความมุ่งม่ันและอทุศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน 2.53 63.33 มาก 

9.4 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเหน็ ใจกว้าง  และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

2.58 64.58 มาก 

9.5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้ นไป 2.73 68.33 มาก 

9.6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 2.68 67.08 มาก 

9.7 ครูมีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 2.48 62.08 ปานกลาง 
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มาตรฐานที ่10  ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  และ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.55 63.75 มาก 

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

2.55 63.75 มาก 

10.2 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 2.58 64.58 มาก 

10.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 2.57 64.17 มาก 

10.4 ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน 2.52 62.92 มาก 

10.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้ เรียน และองิพัฒนาการของผู้ เรียน 

2.57 64.17 มาก 

10.6 ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้

เตม็ตามศักยภาพ 

2.52 62.92 มาก 

10.7 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้ เรียน 2.55 63.75 มาก 

มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

2.68 67.08 มาก 

11.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2.73 68.33 มาก 

11.2 ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 2.78 69.58 มาก 

11.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 2.50 62.50 มาก 

11.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจ 2.72 67.92 มาก 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบริหารงานและพฒันา

องคก์รอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2.35 58.67 ปานกลาง 

12.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว

สูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

2.15 53.75 ปานกลาง 

12.2 สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการ

ใช้งาน 

2.33 58.33 ปานกลาง 

12.3 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 2.47 61.67 ปานกลาง 
12.4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 2.45 61.25 ปานกลาง 
12.5 ผู้รับบริการและผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้ เรียน 2.33 58.33 ปานกลาง 
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 2.45 61.33 ปานกลาง 

13.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 2.27 56.67 ปานกลาง 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 2.57 64.17 มาก 

13.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 2.52 62.92 มาก 

13.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 2.53 63.33 มาก 

13.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 2.38 59.58 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

2.29 57.20 ปานกลาง 

14.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถิ่น 2.52 62.92 มาก 

14.2 สถานศึกษามีรายวิชา/ กจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 1.77 44.17 ปานกลาง 
14.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผู้ เรียน 

2.27 56.67 ปานกลาง 

14.4 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   และสื่ออปุกรณ์

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

2.53 63.33 มาก 

14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้ เรียน 2.33 58.33 ปานกลาง 
14.6 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม ่าเสมอ 2.28 57.08 ปานกลาง 
14.7 สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 2.32 57.92 ปานกลาง 
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มาตรฐานที1่5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 2.45 61.31 ปานกลาง 

15.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่เข้มแขง็และทั่วถงึ 2.27 56.67 ปานกลาง 
15.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

2.42 60.42 ปานกลาง 

15.3 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ  

ความถนัดของผู้ เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

2.25 56.25 ปานกลาง 

15.4 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 2.55 63.75 มาก 

15.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ 

นันทนาการ 

2.50 62.50 มาก 

15.6 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภมิูปัญญาไทย 

2.48 62.08 ปานกลาง 

15.7 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 2.70 67.50 มาก 

มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 

2.34 58.50 ปานกลาง 

16.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารสถานที่เหมาะสม 2.43 60.83 ปานกลาง 
16.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน 2.47 61.67 ปานกลาง 
16.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.27 56.67 ปานกลาง 

16.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

2.20 55.00 ปานกลาง 

16.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 2.33 58.33 ปานกลาง 
มาตรฐานที ่17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 2.39 59.79 ปานกลาง 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาใน

ท้องถิ่น 

2.38 59.58 ปานกลาง 

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

2.40 60.00 ปานกลาง 

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์รศาสนา สถาบนัทาง
วิชาการ และองคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาวิถกีารเรียนรูใ้นชมุชน 

2.38 59.58 ปานกลาง 

18.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 2.38 59.58 ปานกลาง 
18.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนั 2.38 59.58 ปานกลาง 
มาตรฐานที ่19  โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาทีมุ่่งใหผู้เ้รียนมีสมัมาคารวะ อ่อนนอ้ม ถอ่มตน 2.42 60.56 ปานกลาง 

19.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 2.45 61.25 ปานกลาง 
19.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนตามเอกลักษณ์ 2.37 59.17 ปานกลาง 
19.3 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.45 61.25 ปานกลาง 

รวม 2.35 58.75 ปานกลาง 

  

จากผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีการศึกษา 2553  จ านวน 60 คน สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 

 ผลการประเมินพบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนพุทธจักรวิทยาโดยรวมทั้ง 19 มาตรฐาน ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.35 คิดเป็นร้อยละ 58.75 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยรวม ในแต่ละมาตรฐาน  และรายการที่มีระดับความพึงพอใจสงูที่สดุ  
ดังน้ี 
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       - มาตรฐานที่ 1 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 1.96 คิดเป็นร้อยละ 48.96 โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ 

ผู้เรียนประหยัด รู้ จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ภมูิใจในความเป็นไทย เหน็คุณค่าใน

ภมูิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.05  คิดเป็น

ร้อยละ 51.25  
       - มาตรฐานที่ 2  ชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.01  คิดเป็นร้อยละ 50.21 โดยชุมชนมีความพึงพอใจ

ที่ ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ในระดับปานกลาง  มี

ค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.03  คิดเป็นร้อยละ 50.83  
       - มาตรฐานที่ 3 ชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.16 คิดเป็น

ร้อยละ 54.00 โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสจุริต และหาความรู้ เกี่ยวกบั

อาชีพที่ตนสนใจ  ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.28  คิดเป็นร้อยละ 57.08  
       - มาตรฐานที่ 4 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ โดยรวม ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉล่ีย 2.28  คิดเป็นร้อยละ 56.88  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนประเมินและเลือกแนวทาง 
การตัดสนิใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.30 คิดเป็นร้อยละ 57.50  
       - มาตรฐานที่ 5 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความรู้  และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร 

โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.31  คิดเป็นร้อยละ 57.78  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียน

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.42 คิดเป็น

ร้อยละ 60.42  
       - มาตรฐานที่ 6 ชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.28  คิดเป็นร้อยละ 

56.94  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีนิสยัรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้ จักต้ังค าถามเพ่ือหา

เหตุผล มีวิธกีารเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกับผู้อืน่ได้  สนุกกบัการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน ในระดับ

ปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.28  คิดเป็นร้อยละ 57.08  
       - มาตรฐานที่ 7 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตที่ดี 

โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.33  คิดเป็นร้อยละ 58.25  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมี

น า้หนัก ส่วนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.50  คิดเป็นร้อยละ 

62.50 
       - มาตรฐานที่ 8 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสยัด้านศิลปะ

ดนตรีและกฬีา โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.41 คิดเป็นร้อยละ 60.28   โดยชุมชนมีความ   

พึงพอใจที่ ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา/นันทนาการ  ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 

สงูที่สดุ  2.43  คิดเป็นร้อยละ 60.83 
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       - มาตรฐานที่ 9 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ 
ตรงกบังานที่รับผดิชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง  โดยรวม ในระดับมาก     

มีค่าเฉล่ีย 2.59  คิดเป็นร้อยละ 64.70  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง

การศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้นไป  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.73 คิดเป็นร้อยละ 68.33  
       - มาตรฐานที่ 10 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีประสทิธภิาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.55  คิดเป็นร้อยละ 63.75  

โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในระดับ

มาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.58 คิดเป็นร้อยละ 64.58  
       - มาตรฐานที่ 11 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มภีาวะผู้น า และมี

ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.68  คิดเป็นร้อยละ 67.08  

โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ  ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.78 คิดเป็นร้อยละ 69.58  
       - มาตรฐานที่ 12 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการ

บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.35 คิดเป็น

ร้อยละ 58.67  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง  ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.47  คิดเป็นร้อยละ 61.67  
       - มาตรฐานที่ 13 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน  โดยรวม  ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.45  คิดเป็นร้อยละ 61.33  โดยชุมชนมี

ความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธแ์ละใช้หลักการมีส่วนร่วม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงู

ที่สดุ 2.57 คิดเป็นร้อยละ 64.17  
       - มาตรฐานที่ 14 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรและกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.29  คิดเป็นร้อยละ 57.20 โดย

ชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสือ่อปุกรณ์

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.53  คิดเป็นร้อยละ 63.33 
       - มาตรฐานที่ 15 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.45  คิดเป็นร้อยละ 61.31 โดยชุมชนมี

ความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธปิไตย  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงู

ที่สดุ 2.70 คิดเป็นร้อยละ 67.50  
       - มาตรฐานที่ 16 ชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.34  

คิดเป็นร้อยละ 58.50  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.47 คิดเป็นร้อยละ 61.67  
       - มาตรฐานที่ 17 ชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้

และภมูิปัญญาในท้องถิ่น  โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.39 คิดเป็นร้อยละ 59.79 โดยชุมชนมี

ความพึงพอใจที่  สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมูิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดท า

หลักสตูรระดับสถานศึกษา  ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.40 คิดเป็นร้อยละ 60.00  
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       - มาตรฐานที่ 18 ชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน องค์กร

ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถกีารเรียนรู้ ในชุมชน  โดยรวม ใน

ระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.38  คิดเป็นร้อยละ 59.58  โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษาเป็น

แหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนั  ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.38  คิดเป็นร้อยละ 59.58  
       - มาตรฐานที่ 19  ชุมชนมีความพึงพอใจที่  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมัมา

คารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน  โดยรวม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.42  คิดเป็นร้อยละ 60.56  โดยชุมชนมี

ความพึงพอใจที่ สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง และผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา  ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.45  คิดเป็นร้อยละ 61.25  
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน 

ทีมี่ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
ปีการศึกษา 2553 

 

มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 2.95 73.74 มาก 

1.1 ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน

นับถอื  (มาโรงเรียนทันเวลา, แต่งกายเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, รับผิดชอบงานที่

ครูมอบหมาย, เข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา) 

2.86 71.48 มาก 

1.2 ผู้ เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  (ไม่พูดโกหก, ไม่ทุจริตในการสอบ, ไม่ลักขโมย)  2.90 72.39 มาก 

1.3 ผู้ เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี (รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง, ระลึกถงึพระคุณของ 

ครู, แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม, เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม) 

3.05 76.13 มาก 

1.4 ผู้ เรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  (รู้จักแบ่งปัน

สิ่งของหรือทรัพย์สินเพ่ือส่วนรวมและผู้อืน่, ช่วยเหลือผู้อืน่, มีน ้าใจ)  

3.02 75.51 มาก 

1.5 ผู้ เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (ใช้ทรัพย์สิน

และสิ่งของอย่างประหยัด, ใช้น า้ประปา ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทั้งที่ของตนเอง

และส่วนรวมอย่างประหยัดและรู้คุณค่า)  

2.84 70.90 มาก 

1.6 ผู้ เรียนภมิูใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภมิูปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นไทย  (เข้าร่วมกจิกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย, สนับสนุนการใช้สินค้า

ไทย, รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย) 

3.04 76.01 มาก 

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรกัษแ์ละพฒันาสิ่งแวดลอ้ม 2.89 72.29 มาก 

2.1 ผู้ เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถงึผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยน-

แปลงสิ่งแวดล้อม (จัดท ารายงาน, จัดแสดงผลงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, 
การลดภาวะโลกร้อน, 4 R, การประหยัดพลังงาน) 

2.86 71.55 มาก 

2.2 ผู้ เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ลดภาวะโลกร้อน, 4 R, ประหยัดพลังงาน ) 

2.92 73.03 มาก 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นได ้
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

3.00 75.08 มาก 

3.1 ผู้ เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเรจ็  (มีขั้นตอนในการท างาน, รู้จัก

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการท างาน, ท างานเป็นกลุ่มร่วมกบัผู้อื่นได้, ท างานส าเรจ็

ตรงตามก าหนดเวลา) 

2.85 71.29 มาก 

3.2 ผู้ เรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  (มีความอดทน, 

ไม่ย่อท้อต่อการท างานให้ส าเรจ็, ตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน) 
2.83 70.66 มาก 

3.3 ผู้ เรียนท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง  3.04 76.11 มาก 

3.4 ผู้ เรียนท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 3.15 78.68 มาก 

3.5 ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 3.15 78.68 มาก 

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ คดิสงัเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรา้งสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์
2.88 71.95 มาก 

4.1 ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบ 

และมีการคิดแบบองค์รวม 

2.79 69.82 มาก 

4.2 ผู้ เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 2.80 70.09 มาก 

4.3 ผู้ เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 2.82 70.44 มาก 

4.4 ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 3.10 77.43 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู ้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 2.86 71.41 มาก 

5.1 ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.2 ผู้ เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ - - - 

5.3 ผู้ เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ 2.87 71.79 มาก 

5.4 ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2.65 66.18 มาก 

5.5 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   (สามารถใช้

คอมพิวเตอร์, หาข้อมูลต่างๆ ทาง Internet) 
3.05 76.26 มาก 

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรียนรูแ้ละพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

2.86 71.41 มาก 

6.1 ผู้ เรยีนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 2.77 69.25 มาก 
6.2 ผู้ เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ

สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2.81 70.17 มาก 

6.3 ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้ สนุกกบัการเรียนรู้และชอบ

มาโรงเรียน 

2.99 74.81 มาก 

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตทีด่ี 3.08 77.06 มาก 

7.1 ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม ่าเสมอ 3.02 75.48 มาก 

7.2 ผู้ เรียนมีน า้หนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3.06 76.48 มาก 

7.3 ผู้ เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

3.20 80.11 มาก 

7.4 ผู้ เรียนมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกยีรติผู้อืน่ 2.98 74.38 มาก 

7.5 ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อืน่ 3.15 78.87 มาก 

มาตรฐานที ่8  ผูเ้รียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรี และกฬีา 3.04 75.95 มาก 

8.1 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 3.02 75.43 มาก 

8.2 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ 2.97 74.17 มาก 

8.3 ผู้ เรียนช่ืนชม ร่วมกจิกรรม และมีผลงานด้านกฬีา / นันทนาการ 3.13 78.24 มาก 

มาตรฐานที ่9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูค้วามสามารถตรงกบังานที่

รบัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชมุชนไดด้ี และมคีรูพอเพยีง 

3.21 80.23 มาก 

9.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.19 79.63 มาก 

9.2 ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 3.27 81.70 มาก 

9.3 ครูมีความมุ่งม่ันและอทุศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน 3.24 80.99 มาก 

9.4 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเหน็ ใจกว้าง  และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3.22 80.41 มาก 

9.5 ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้ นไป 3.28 82.05 มาก 

9.6 ครูสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 3.21 80.30 มาก 

9.7 ครูมีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 3.06 76.52 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที ่10  ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ  และ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.17 79.23 มาก 

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3.16 78.94 มาก 

10.2 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ เรียนและเข้าใจผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 3.14 78.45 มาก 

10.3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 3.19 79.76 มาก 

10.4 ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้ เรียน 3.19 79.70 มาก 

10.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้

ผู้ เรียน และองิพัฒนาการของผู้ เรียน 

3.17 79.37 มาก 

10.6 ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้

เตม็ตามศักยภาพ 

3.17 79.15 มาก 

10.7 ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้ เรียน 3.17 79.24 มาก 

มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

3.28 81.94 มาก 

11.1 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.21 80.30 มาก 

11.2 ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 3.32 82.89 มาก 

11.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 3.27 81.80 มาก 

11.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจ 3.31 82.77 มาก 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจัดองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบริหารงานและพฒันา

องคก์รอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.12 78.05 มาก 

12.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว

สูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

3.06 76.51 มาก 

12.2 สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการ

ใช้งาน 

3.06 76.56 มาก 

12.3 สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 3.15 78.69 มาก 

12.4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3.16 79.10 มาก 

12.5 ผู้รับบริการและผู้ เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้ เรียน 3.18 79.40 มาก 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 3.15 78.74 มาก 

13.1 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 3.13 78.23 มาก 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 3.18 79.42 มาก 

13.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 3.18 79.43 มาก 

13.4 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3.15 78.71 มาก 

13.5 สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 3.12 77.94 มาก 

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

3.13 78.23 มาก 

14.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถิ่น 3.12 78.10 มาก 

14.2 สถานศึกษามีรายวิชา/ กจิกรรมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 3.12 78.01 มาก 

14.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด

และความสามารถของผู้ เรียน 

3.11 77.78 มาก 

14.4 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   และสื่ออปุกรณ์

การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

3.16 79.11 มาก 

14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้ เรียน 3.13 78.31 มาก 

14.6 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม ่าเสมอ 3.09 77.24 มาก 

14.7 สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมิูปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 3.16 79.02 มาก 
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มฐ. /  

ขอ้ที ่

 

รายการประเมิน X  
 

ค่ารอ้ยละ 
 

การแปลผล 

มาตรฐานที1่5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 3.17 79.35 มาก 

15.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่เข้มแขง็และทั่วถงึ 3.10 77.43 มาก 

15.2 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน 

3.12 78.07 มาก 

15.3 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ  

ความถนัดของผู้ เรียนให้เตม็ตามศักยภาพ 

3.11 77.68 มาก 

15.4 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 3.18 79.44 มาก 

15.5 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ และกฬีา/ 

นันทนาการ 

3.25 81.22 มาก 

15.6 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภมิูปัญญาไทย 

3.25 81.18 มาก 

15.7 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 3.22 80.41 มาก 

มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ 

3.12 77.89 มาก 

16.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารสถานที่เหมาะสม 3.11 77.72 มาก 

16.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน 3.15 78.75 มาก 

16.3 สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.09 77.37 มาก 

16.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความ

สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

3.10 77.42 มาก 

16.5 สถานศึกษามีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.13 78.20 มาก 

มาตรฐานที ่17  สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 3.10 77.59 มาก 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาใน

ท้องถิ่น 

3.10 77.58 มาก 

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

3.10 77.61 มาก 

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องคก์รศาสนา สถาบนัทาง
วิชาการ และองคก์รภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาวิถกีารเรียนรูใ้นชมุชน 

3.11 77.66 มาก 

18.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 3.10 77.40 มาก 

18.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนั 3.12 77.92 มาก 

มาตรฐานที ่19  โรงเรยีนเป็นสถานศึกษาทีมุ่่งใหผู้เ้รียนมีสมัมาคารวะ อ่อนนอ้ม ถอ่มตน 3.10 77.61 มาก 

19.1 สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง 3.09 77.36 มาก 

19.2 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนตามเอกลักษณ์ 3.09 77.13 มาก 

19.3 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 3.13 78.33 มาก 

รวม 3.06 76.56 มาก 

  

จากผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่มีต่อ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีการศึกษา 2553  จ านวน 1,727 คน 

สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังน้ี 
 ผลการประเมินพบว่า นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา  โดยรวมทั้ง 19 มาตรฐาน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.06  
คิดเป็นร้อยละ 76.56 



 38 

 เมื่อพิจารณาในแต่ละมาตรฐาน พบว่า นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยรวม ในแต่ละมาตรฐาน  และรายการที่

มีระดับความพึงพอใจสงูที่สดุ ดังน้ี 
       - มาตรฐานที่ 1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.95 คิดเป็นร้อยละ 73.74 โดย

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวท ี ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

สงูที่สดุ 3.05  คิดเป็นร้อยละ 76.13  
       - มาตรฐานที่ 2 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.89  คิดเป็นร้อยละ 72.29  โดย

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกจิกรรม/โครงการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.92  คิดเป็นร้อยละ 73.03  
       - มาตรฐานที่ 3 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีทักษะในการ

ท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต โดยรวม ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.00 คิดเป็นร้อยละ 75.08 โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียน

ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้  มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสจุริต และหาความรู้ เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.15  คิดเป็นร้อยละ 78.68  
       - มาตรฐานที่ 4 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ 

โดยรวม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 2.88  คิดเป็นร้อยละ 71.95   โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมี

ความพึงพอใจที่  ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

สงูที่สดุ 3.10  คิดเป็นร้อยละ 77.43  
       - มาตรฐานที่ 5 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีความรู้  และ

ทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสตูร โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.86  คิดเป็นร้อยละ 71.41  โดยนักเรียน 

ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.05 คิดเป็นร้อยละ 76.26  
       - มาตรฐานที่ 6 ชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รัก

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 2.86  คิดเป็นร้อยละ 71.41  

โดยชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีวิธกีารเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกบัผู้อืน่ได้  สนุกกบัการเรียนรู้และ

ชอบมาโรงเรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 2.99  คิดเป็นร้อยละ 74.81  
       - มาตรฐานที่ 7 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสขุนิสยั 

สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.08  คิดเป็นร้อยละ 77.06  โดยนักเรียน 

ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจที่  ผู้เรียนป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อบุัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.20 คิดเป็น

ร้อยละ 80.11 
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       - มาตรฐานที่ 8 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีสนุทรียภาพ

และลักษณะนิสยัด้านศิลปะดนตรีและกฬีา โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.04 คิดเป็นร้อยละ 75.95  

โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน

กฬีา/นันทนาการ  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ  3.13  คิดเป็นร้อยละ 78.24  
       - มาตรฐานที่ 9 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกบังานที่รับผดิชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดี และมี

ครูพอเพียง  โดยรวม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.21  คิดเป็นร้อยละ 80.23  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเท่าขึ้นไป  ในระดับ

มาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.28 คิดเป็นร้อยละ 82.05  
       - มาตรฐานที่ 10 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธภิาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.17  คิดเป็นร้อยละ 79.23  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ครูมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.19 คิดเป็นร้อยละ 79.76 และ 79.70  
       - มาตรฐานที่ 11 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีคุณธรรม  

จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.28  คิดเป็นร้อยละ 81.94  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้บริหารมีความคิด

ริเร่ิม มีวิสยัทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.32 คิดเป็นร้อยละ 82.89  
       - มาตรฐานที่ 12 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัด

องค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยรวม  ในระดับ

มาก  มีค่าเฉล่ีย 3.12  คิดเป็นร้อยละ 78.05  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ 

ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 

3.18 คิดเป็นร้อยละ 79.40  
       - มาตรฐานที่ 13 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการ

บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โดยรวม  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.15 คิดเป็นร้อยละ 

78.74  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธแ์ละใช้

หลักการมีส่วนร่วม  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 

3.18  คิดเป็นร้อยละ 79.42 และ 79.43  
       - มาตรฐานที่ 14 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัด

หลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยรวม ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.13  คิดเป็น

ร้อยละ 78.23 โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการส่งเสริมและ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และสือ่อปุกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   มีการน าแหล่งเรียนรู้/ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.16 คิดเป็นร้อยละ 79.11 และ 

79.02 
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       - มาตรฐานที่ 15 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัด

กจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.17  คิดเป็นร้อยละ 

79.35  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกฬีา/นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมสบืสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี

และภมูิปัญญาไทย  ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.25  คิดเป็นร้อยละ 81.22 และ 81.18  
       - มาตรฐานที่ 16 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ โดยรวม ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ีย 3.12 คิดเป็นร้อยละ 77.89  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจที่สถานศึกษา

มีการส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.15 คิดเป็น

ร้อยละ 78.75  
       - มาตรฐานที่ 17 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการ

สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาในท้องถิ่นโดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.10 คิดเป็นร้อยละ 

77.59    โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่   สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและ

แลกเปล่ียนข้อมูลกบัแหล่งเรียนรู้  และภมิูปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภมูิปัญญา และชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูรระดับสถานศึกษา  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.10  คิดเป็น

ร้อยละ 77.58 และ 77.61 
       - มาตรฐานที่ 18 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการ

ร่วมมือกนัระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถกีาร

เรียนรู้ ในชุมชน  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.11 คิดเป็นร้อยละ 77.66  โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชนมีความพึงพอใจที่  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนั  ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 

3.12  คิดเป็นร้อยละ 77.92  
       - มาตรฐานที่ 19  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจที่ โรงเรียนเป็น

สถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสมัมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน  โดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.10  คิดเป็น

ร้อยละ 77.61 โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจที่ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 3.13 คิดเป็นร้อยละ 78.33  
 


