ประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
ประจาปีการศึกษา 2560
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖(๙) มาตรา ๑๗(๖) ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจั ดการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ ได้
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้ ว ย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาได้ อ อกกฎกระทรวงเกี่ ย วกั บ ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยข้อ 14 และข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับนี้กาหนดให้สถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน
ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดและต้องครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งคานึง ถึ ง ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น ชุ มชน และท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (9)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) (9) มาตรา 53
(1) และมาตรา 56 (1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2552 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) (9)
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) จึงขอประกาศเรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ประจาปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน ๒๕๖๑

(นายจรูญ ทองไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)

(นายทวีป แต่งแก้ว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การให้ความเห็นชอบ
ประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพลู ตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
ประจาปีการศึกษา 2560

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)
ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรีย นพลู ต าหลวงวิ ท ยา (อบจ.ชบ.6) ประจ าปี
การศึกษา 2560 เห็นชอบให้โรงเรียนพลูตาหลวงวิ ท ยา (อบจ.ชบ.6) น าผลการประเมิ น คุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ มี ก ารประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ ค รู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่านสื่อสารสนเทศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้นาผลการประเมิ น
ไปวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริ ห ารงานของโรงเรี ย นพลู ต าหลวงวิ ท ยา
(อบจ.ชบ.6) ต่อไป

(นายทวีป แต่งแก้ว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ได้ดาเนินการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญั ญาท้องถิน่
มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่
เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึน้
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม
อาเซียน
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูร่ ่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นทีย่ อมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

5.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.66

ดีมาก

ได้มาตรฐาน

5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

5.00
5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.82
4.15

ดีมาก
ดีมาก

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.90

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

5.00

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

4.90
5.00
4.65

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

4.88

ดีเยี่ยม

ได้มาตรฐาน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ .......4.88........

มีคุณภาพระดับ .......ดีเยี่ยม..........

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน
 ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง
 ใช่  ไม่ใช่
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

