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มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมสุีขภาวะทีด่แีละมสุีนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย 

สม ่าเสมอ 

0.5 ร้อยละ 90 0.47 93.69 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

1.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย                        
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

0.5 ร้อยละ 90 0.43 86.10 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

1 ร้อยละ 90 0.91 91.32 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 1 ร้อยละ 90 0.96 96.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น   1 ร้อยละ 90 0.95 95.15 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ             

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ 

1 ร้อยละ 90 0.93 93.32 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 90 4.65 92.59 ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 2 ร้อยละ 90 1.93 96.52 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 1 ร้อยละ 90 0.91 91.09 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 1 ร้อยละ 90 0.93 93.10 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 1 ร้อยละ 90 0.93 93.40 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 90 4.70 93.52 ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่3  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง                          

จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั               

 2 ร้อยละ 85  1.62 81.18 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน  และตั้งค  าถาม                      
เพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

1 ร้อยละ 85 0.80 80.00 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น                    
เพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

1 ร้อยละ 85 0.83 82.90 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 ร้อยละ 85 0.90 90.49 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 85 4..15 83.64 ดมีาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร   โดย
การพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

2 ร้อยละ 80 1.61 80.56 
 

ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

4.2 น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการ                  
ของตนเอง 

1 ร้อยละ 80 0.81 80.72 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหา                              
โดยมีเหตุผลประกอบ 

1 ร้อยละ 80 0.81 81.32 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงาน                                      
ดว้ยความภาคภูมิใจ 

1 ร้อยละ 80 0.81 81.16 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 80 4.04 80.94 ดมีาก บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ*์ 1 ร้อยละ 55 0.47 47.13 พอใช ้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 1 ร้อยละ 80 0.81 81.23 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 2 ร้อยละ 80 1.67 83.72 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ*์* 1 ร้อยละ 55 0.40 39.11 พอใช ้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 80 3.35 62.79 ด ี ไม่บรรลุป้าหมาย 

มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิีด่ ีต่ออาชีพสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 ร้อยละ 90 1.64 81.99 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6.2 ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 ร้อยละ 90 0.89 89.12 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 1 ร้อยละ 90 0.90 90.45 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ        

ท่ีตนเองสนใจ 

1 ร้อยละ 90 0.95 95.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 5 ร้อยละ 90 4.38 89.14 ดมีาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

1 ร้อยละ 95 1 100.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลู                     
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน                  

1 ร้อยละ 95 0.94 94.04 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง                     
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา       

2 ร้อยละ95 1.90 95.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

* มีผลการเรียนเฉล่ียระดบัดี (3.00) ข้ึนไป ** มีผลการสอบสูงกวา่ขีดจ ากดัล่าง 
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7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบั                 
การน าบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการ            
ในการจดัการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ 95 0.96 95.76 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันา              
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

1 ร้อยละ 95 0.96 95.96 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน
ทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

1 ร้อยละ 95 0.94 93.54 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้                 
ในวชิาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

1 ร้อยละ 95 0.84 84.45 ดีมาก ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา 

1 ร้อยละ 95 0.97 97.00 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมาย              
เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

1 ร้อยละ 95 0.92 92.02 ดีเยีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ 10 ร้อยละ 95 9.43 94.20 ดเียีย่ม ไม่บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผล 
8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิม                                                     

ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 
1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชผ้ลการ
ประเมิน การวจิยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ การจดัการ                               

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร                  
ใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร                           
การจดัการศึกษา 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน าค าปรึกษาทางวชิาการเอาใจใส่
การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ี                      

ตามท่ีระเบียบก าหนด 
2 5 2 5 ดีเยีย่ม   บรรลุเป้าหมาย 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ทอ้งถ่ิน 
2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.2 จดัรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน      
ตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
ของผูเ้รียน 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียน         
ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการ
บริกาทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ   

      

11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาด
และปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง         
อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและ            
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

4 5 4 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
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ที ่ ตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คุณภาพ 

11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ          
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้                   
แบบมีส่วนร่วม 

3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามทีก่ าหนด ในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ                
ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน                                    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 5 0.5 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก                   
ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

0.5 5 0.5 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 5 1 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามกีารสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    
13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5 5 5 5  ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 5 5 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 10  10  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 
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ที ่ ตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ความส าเร็จ 

บรรลุเป้าหมาย/ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 
ร้อยละ 
ระดบั
คุณภาพ 

คะแนน 

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 
14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมอตัลกัษณ์และ

เอกลกัษณ์ผูเ้รียน 
3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเอกลกัษณ์
และมีอตัลกัษณ์   

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่15  การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสูงขึน้     
15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
3 5 3 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

15.2 ผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2 5 2 5 ดีเยีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

เฉลีย่ระดบัคุณภาพ/คะแนน/คุณภาพ 5  5  ดเียีย่ม บรรลุเป้าหมาย 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ความส าเร็จ 

ระดบัคุณภาพ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ คุณภาพ 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน 5 30 25.27 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   5 50 49.43 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นคุณภาพการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   5 10 10 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5 5 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 5 5 5 ดีเยีย่ม 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน 5 100 94.70 ดเียีย่ม 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ได้คะแนน  94.70 คะแนน   อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม 
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