หมวดที่ 6
การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ปี การศึกษา
2558

77

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี การศึกษา 2558
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้ ดี
ดีมาก

ดีเยีย่ ม

ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร







มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล





มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาเต็มศักยภาพ





มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
โรงเรี ยนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนที่ได้ ๙๘.๘๔ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม
แหล่งข้ อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ








78

กราฟที่ 1 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสั งฆราชู ปถัมภ์ ปี การศึกษา 2556, 2557และ 2558
ระดับคะแนนผลการประเมินที่ได้

6
5
4

ปี
การศึก
ษา
ที่
ประเมิน

3
2
1
0

ปี การศึกษา 2556
ปี การศึกษา 2557
ปี การศึกษา 2558

จากกราฟการเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรี ยน
รัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี การศึกษา 2556, 2557และ 2558
พบว่า มาตรฐานที่ 1-4 และมาตรฐานที่ 6-15 ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยีย่ ม ทั้ง 3 ปี การศึกษา
มีเพียงมาตรฐานเดียว คือ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสู ตรซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก ทั้ง 3 ปี การศึกษา เช่นเดียวกัน
กราฟที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนร้ อยละของผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสั งฆราชู ปถัมภ์ ปี การศึกษา 2556, 2557และ 2558
98.84
98.83
98.82
98.81
98.80
98.79
98.78
ปี การศึกษา 2556

ปี การศึกษา 2557

ปี การศึกษา 2558

79

จากกราฟ พบว่า ปี การศึกษา 2558 มีร้อยละคะแนนการประเมินคุณภาพภายในสู งเท่ากับ
ปี การศึกษา 2557(ร้อยละ 98.84)สู งกว่าปี การศึกษา 2556 (ร้อยละ 98.80)

