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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน บ้านปากคลองร่วม ที่อยู่ 28 หมู่ท่ี 6 ต าบลวังตะคร้อ อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศัพท์  ๐81-8333110 โทรสาร  - 
Website www.pkr.in.th  เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาลปีท่ี 2   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายสมพร  บนขุนทด  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา  บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  1 ก.ค. 2550 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 12 ปี 10 เดือน 
๑.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1 ต้ังอยู่ หมู่ท่ี  6  
ต าบลวังตะคร้อ  อ าเภอบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา อยู่ห่าง
จากอ าเภอบ้านด่านลานหอย 14 กิโลเมตร เริ่มจัดต้ังขึ้น โดยประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวขึ้น  
1  หลัง  ยกพื้นมุงสังกะสี ตีฝา 3 ด้าน กว้าง  4  วา  ยาว  6  วา  ได้ขออนุญาต เปิดสอนคร้ังแรก เมื่อ
วันท่ี  17  พฤษภาคม  2516 เปิดท าการสอน ต้ังแต่ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4  มีครู  1  คน คือ 
นายสมใจ  บุญเม่น  มีนักเรียน 53  คน โดยแยกสาขามาจากโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ   

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม มีข้าราชการครูและบุคลากรท้ังส้ิน 25 
คน แบ่งเป็นข้าราชการครู 18 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน พนักงานราชการ 2 คน และธุรการ
โรงเรียน 1 คน และมีนักเรียน ตาม 10 มิถุนายน 2562 จ านวน 343 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 192 
คนและนักเรียนหญิง 151 คน โดยมี นายสมพร บนขุนทด เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
และนายประเสริฐ  ก าเนิดศรีเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑.3  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 2,116 คน  บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดปากคลองร่วม สถานีอนามัยต าบลวังตะคร้อ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะคร้อ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  การท านา  รับจ้างเนื่องจาก ขาดโอกาสทางการศึกษา ฐานะ 
ยากจน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ บุญบั้งไฟ  
ลอยกระทง   กฐิน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

อาชีพหลัก  คือ การท านา  รับจ้างท่ัวไป  (คิดเป็นร้อยละ)  90 
           ส่วนใหญ่นับถือศาสนา    พุทธ     (คิดเป็นร้อยละ) 100 
           ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี     30,000 – 50,000   บาท 
           จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  4   คน 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากอ าเภอ และส านักงานเขตพื้น ท่ี          
การศึกษาสุโขทัย เขต 1  เป็นระยะทาง 43  กิโลเมตร  สภาพความรู้ และการศึกษาของผู้ปกครองใน          

http://www.pkr.in.th/
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ชุมชน  ยังจบการศึกษาขั้นต่ า ( ประถมศึกษาปีท่ี 6) สภาพเศรษฐกิจยังไม่ดี รายได้ต่ า คนส่วนใหญ่ยากจน 
มีผลต่อการศึกษาของนักเรียน  สภาพบุคลากรในโรงเรียน  ครูส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นท่ีมีการโยกย้าย
บุคลากรบ่อย มีผลการท างานไม่ต่อเนื่อง   ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไม่ดีพอ ต้องพิจารณา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
๑.4  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 ๑)  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

ครูอัตรา
จ้าง 

ครูพี่เล้ียง 
พนักงาน
ราชการ 

ธุรการ 

ปีการศึกษา 
๒๕62 

1 1 16 3 1 2 1 

 
    ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

0 0 0 17 8 0 

   
3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

2562 
8 0 3 7 0 0 

 

 4)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา 2 5 
2. วิทยาศาสตร์ 1 18 
3. ภาษาไทย 4 20 
4. คณิตศาสตร์ 2 18 
5. ภาษาอังกฤษ 4 18 
6. สังคมศึกษา 1 20 
7. คอมพิวเตอร์ 2 21 
8. การประถม 1 22 
9. ปฐมวัย 1 20 
10. สุขศึกษา 1 18 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑1. พลศึกษา - - 
12. การศึกษาพิเศษ - - 
13. เทคโนโลยีการศึกษา - - 
14. นาฎศิลป์ 1 20 

รวม 20  
 
 

๑.5  ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 
 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 19 12 31 31 
อ.3 1 14 13 27 27 
รวม 2 33 25 58  
ป.1 2 23 23 46 23 
ป.2 1 19 10 29 29 
ป.3 2 20 13 33 16.5 
ป.4 1 15 13 28 28 
ป.5 2 24 11 35 17.5 
ป.6 2 15 19 34 17 
รวม 10 116 89 205  
ม.1 1 16 8 24 24 
ม.2 1 15 13 28 28 
ม.3 1 12 16 28 28 
รวม 3 43 37 80  

รวมทั้งหมด 15 192 151 343  
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๑.6  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 21 12 15 12 10 21 45.05 
คณิตศาสตร์ 14 10 16 9 10 14 36.14 
วิทยาศาสตร์ 10 1 16 9 13 15 31.68 
สังคมศึกษา 17 22 21 14 14 25 55.94 
ประวัติศาสตร์ 23 2 17 4 3 22 35.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 32 19 27 24 34 23 78.71 
ศิลปะ ดนตรี 35 25 34 26 32 33 91.58 
การงานอาชีพฯ 28 18 25 11 21 11 56.44 
ภาษาอังกฤษ 30 7 22 26 11 20 57.43 
รวมจ านวน 210 116 193 135 148 184  

 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 เทอม1 เทอม2 
ภาษาไทย 4 4 4 3 4 2 16.67 12.50 
คณิตศาสตร์ 6 4 3 2 1 6 18.06 12.50 
วิทยาศาสตร์ 0 1 2 6 10 14 4.05 41.67 
เทคโนโลยี 12 8 - 5 6 - 41.67 23.91 
สังคมศึกษา 14 8 19 9 9 15 55.41 45.83 
ประวัติศาสตร์ 10 10 18 13 8 13 51.35 47.22 
สุขศึกษา 10 13 21 12 15 16 59.46 59.72 
พลศึกษา 8 18 16 6 22 23 56.76 70.83 
ดนตรี- นาฏศิลป์ 24 24 26 24 22 26 100.00 100.00 
ศิลปะ 17 16 22 24 22 26 74.32 100.00 
การงานอาชีพฯ 16 10 18 7 8 13 59.46 38.89 
ภาษาอังกฤษ 9 9 12 11 9 3 40.54 31.94 
รวมจ านวน 130 125 161 122 136 157   
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๑.7  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 56.48 56.66 56.57 
คะแนนเฉล่ียระดับเขต 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 เทียบกับ ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕61 

ปีการศึกษา 
๒๕62 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 38.98 56.48 17.5 
การอ่านรู้เรื่อง 53.87 56.66 2.79 
รวมทั้ง 2 สมรรถนะ 46.39 56.57 10.18 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

30 76.92 36 92.31 35 89.74 
       
จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............39..............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  .................39.............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ..............39............คน 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 45.34 25.23 35.14 25.23 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 55.94 37.57 39.62 37.08 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 54.61 35.65 38.83 35.47 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.29 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2561- 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 45.34 47.68 2.34 
คณิตศาสตร์ 25.23 22.88 -2.35 
วิทยาศาสตร์ 35.14 28.24 -6.9 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.23 25.98 0.75 

 
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 33 15 45..45 
คณิตศาสตร์ 33 1 3.03 
วิทยาศาสตร์ 33 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 33 0 0.00 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 49.04 24.16 28.90 28.00 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 51.03 23.00 28.88 27.50 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.44 49.04 1.6 
คณิตศาสตร์ 24.64 24.16 -0.48 
วิทยาศาสตร์ 30.08 28.90 -1.18 
ภาษาอังกฤษ 25.52 28.00 2.48 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 25 11 44.00 
คณิตศาสตร์ 25 0 0.00 
วิทยาศาสตร์ 25 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

25 0 0.00 

 
 
 

๑.8  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห้องสมุด 30 27 44 26 32 27 35 34 24 22 26 
2. ห้องวิทยาศาสตร์       35 34 24 22 26 
3. แปลงเกษตร       35 34 24 22 26 
4. ห้องศิลปะ   44 26 32 27 35 34 24 22 26 
5. ห้องคอมพิวเตอร์    26 32 27 35 34 24 22 26 
6. ห้องนาฏศิลป ์   44 26 32 27 35 34 24 22 26 

 
 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
วัดป่าหมู่ 3 14 12 9 10 11 9 11 11 10 10 10 
วัดปากคลองร่วม ม.6 11 8 8 8 7 10 9 5 8 8 4 
วัดใหม่ปากคลองร่วม ม.7 9 17 20 10 10 13 14 7 12 10 8 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 0 0 0 0 0 27 35 34 0 0 0 
บึกฉวาก 5 15 0 0 0 27 35 34 24 22 0 
สวนนกชัยนาท 5 15 0 0 0 27 35 34 24 22 0 
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๑.9  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕62 
 

 ด้านผู้เรียน 
1. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
1.1  การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
1.2  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

 
 ด้านบุคลากร 

1.  นายสมยศ  ขัดค าวงศ ์ได้รับรางวัล คุรุสดุดี  ประจ าปี 2562 จากคุรุสภา 
2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
2.1  นายเจษฎา อิ่มอยู่ ครูผู้สอนการแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
2.2  นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล ครูผู้สอนการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมนิตนเอง 
1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินตนเอง  :  ดีเลิศ 
   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
   ผลการประเมินตนเอง :  ดีเลิศ 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
      1. นักเรียนร้อยละ 96.23 มีพัฒนาการด้านรา่งกายผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

    2. นักเรียนร้อยละ 90.57 มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    3. นักเรียนร้อยละ 92.54 มีพัฒนาการด้านสังคมผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    4. นักเรียนร้อยละ 86.79 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    5. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการหนูน้อยแข็งแรงเติบโตตามวัย โครงการนี้ช่วยส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกาย 
    6. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการหนูน้อยหนนู้อยร่าเริงแจ่มใส โครงการนี้ช่วยส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
    7. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการหนูน้อยคนดี มีระเบียบวินัย ใฝ่คุณธรรม โครงการนี้ช่วย

ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
    8. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการหนูน้อยเรียนรู้ส่ิงรอบตัว โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา 
    9. นักเรียนร้อยละ 81.13 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    10. นักเรียนร้อยละ 86.79 มีคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ท่ีเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ผ่านโครงการหนูน้อยรักการอ่าน  โครงการคอมพิวเตอร์น่ารู้  และ
โครงการอนุบาลหลงรักสุโขทัย โครงการหนูน้อยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ผลการประเมินตนเอง :  ดีเลิศ 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

   1. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ียืดหยุ่น สออดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

   2. โรงเรียนจัดครูเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน โดยจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือ
ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน 

   3. โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา    

   4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้แก่
ผู้เรียน และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

   5. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
   มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   ผลการประเมินตนเอง :  ดีเลิศ 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
    1. ครูระดับปฐมวัยทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   2. ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ  มีการ
จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3. ครูระดับปฐมวัยทุกคนใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

   4. ครูระดับปฐมวัยทุกคนมีวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าไปแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
   5. ครูระดับปฐมวัยทุกคน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวาง

แผนการจัดประสบการณ์ 
   6. ครูระดับปฐมวัยทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ  
   7. ครูระดับปฐมวัยทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 
2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินตนเอง  :  ดี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการประเมินตนเอง : ดี 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

1. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนและ 
ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  กิจกรรมการ
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ประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษา ในวันส าคัญต่างๆ ท าใหน้ักเรียนมีผลการประเมิน “ความสามารถและ
ทักษะการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   1 – 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 อยู่
ในระดับ พอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8๑.88   

2. โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตาม
โครงการพลิกโฉมป.1 ภายใน 1 ปี  ท าให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน  (Reading Test: RT) ร้อยละ  56.57  อยู่ในระดับ ดี 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมคิดค านวณคล่อง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดค านวณ ด้าน
ทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารได้ถูกต้องและแม่นย า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้นักเรียนร้อย
72.50  มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์   

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีผลการประเมินการวัดความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและ
วรรณกรรม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.82 
โดยโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจวรรณคดี และวรรณกรรม เช่น กิจกรรมท่อง
บทอาขยาน บทร้อยกรอง ร้อยแก้วต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันการแต่งค าประพันธ์ ค าขวัญ ในวันส าคัญ
ต่างๆ  

5. นักเรียนร้อยละ 98.54 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขั้นไป ซึ่งโรงเรียนมี
กระบวนการเรียนการสอนท่ีปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความ
เป็นประชาธิปไตย รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใฝ่หาความรู้  มุ่งมั่นในการท างาน รัก
ความเป็นไทย และรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ปฏิบัติตามหลักศาสนา และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดย
จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมต้นไม้ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่นกิจกรรมเวียนเทียน 
กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมการแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบดูและความสะอาดและต้นไม้ มีการรณรงค์การ
ประหยัดน้ า รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  รณรงค์การใช้กล่องข้าว หรือปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก 
เป็นต้น 

6. นักเรียนร้อยละ 95.99 มีความสมารถประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป  ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ตามระดับช้ัน เช่น กิจกรรมประกวดแข่งขันวันส าคัญต่างๆ วันวิทยาศาสตร์  การประดิษฐ์ชุดรีไซยเคิล  
นอกจากนี้ยังแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน เช่นกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมทักษะ
การคิด  เป็นต้น 
 

7. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ภาคเรียนท่ี 1 ร้อยละ 68.92 ภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 
75.00  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าระดับ 2 ข้ึนไป 

8. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ร้อยละ 90 สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานได้ 

9. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  ทุกคน มีทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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10. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านเขียนลายสือไทย ตามกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษา การเปล่ียนแปลงของภาษา ภูมิปัญญาของภาษาและ
รักษาภาษาไว้เป็นสมบัติชาติ  จากการประเมินการอ่านเขียนลายสือไทย ซึ่งก าหนดให้ตรงกับวันพ่อขุน
รามค าแหงของทุกปี   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 63.25 สามารถเขียน
ลายสือไทยได้   

11. นักเรียนร้อยละ 92.34 มีผลการประเมินสมรรถภาพทางร่างกาย อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป และมี
น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยโรงเรียนจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพเป็นประจ าทุกส้ิน
ปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ และเป็นการตรวจสอบสภาพร่างกาย ความทนทาน 
ความคล่องแคล่วว่องไว  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบกิจกรรม
อื่น ๆ  นอกเหนือจากภารกิจประจ าวัน ได้ด้วยความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลี 

12. นักเรียนร้อยละ 90 ผลงานนักเรียน / ช้ันงาน ท่ีเกิดจาการจัดการเรียนการสอน  
 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินตนเอง : ดี 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ค าส่ังปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้น
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3. โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

4. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
5. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
7. มีโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้าอบรมสัมมนา น าความรู้มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน โดยครทุูกคน ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
8. ครูทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง  
9. ครูทุกคนมกีารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
10. มีระบบเทคโนโลยีท่ีท่ัวถึงครบทุกห้องเรียน เพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร

จัดการ 
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 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมินตนเอง : ดี 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 84.21  มวีิจัยในช้ันเรียน เพื่อน าไปแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
3. ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการจัดการ

เรียนการสอนให้ตรงกับความสามารถของผู้เรียน 
4. ครูทุกคนมีออกเย่ียมบ้านนักเรียน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้าน

ต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และการแนะแนวอาชีพในอนาคต 
5. ครูร้อยละ 94.73 มีส่ือ นวัตกรรม ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 
6. ครูทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
7. ครูทุกคนมีการสอบวัดผลประเมินผลท่ีตรงตามหลักสูตร เนื้อหาสาระ และมีการวัดผล

ประเมินผลท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง 
8. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้รับการพัฒนาตามแผน IEP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
9. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ช้ินงานท่ีเกิดจากการเรียนการสอน 

 
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาให้ไดม้าตรฐานสูงข้ึน 
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการและตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และสังคม เพื่อฝึกให้
เด็กคิด วิเคราะห์ การช่วยเหลือ และการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน 

3. จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อเป็นการเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถ
เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  

4. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความ
สนใจของตนเอง 

5. จัดกิจกรรมตาม โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกระบวนการคิด การ
ทดลอง การส ารวจ และการแก้ปัญหา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      จุดเด่น 
                ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ี
ดี มีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์และศิลปะ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส  
     จุดที่ควรพัฒนา  
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               ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ าหน้าทางความคิด และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนในสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับพอใช้ และ
จัดกิจกรรมโดยค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน 
     แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ให้ครูสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดค านวณเป็น ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนา
ให้นักเรียนทุกคนอ่าน เขียน คิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3. จัดค่ายวิชาการ ติวเข้มการสอบ O-Net และ NT เพื่อให้ผลการทดสอบสูงขึ้นร้อยละ 3 
 

 

 3.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
               จุดเด่น  
                1.  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษาสามารถ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร และจัดท าแผนการเรียนรู ้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล ครูส่วนใหญ่มีความ
เช่ียวชาญในการสอน 
                2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีจัดโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีการบรหิารงาน
ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
                3. ทุกห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา  

1. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ห้องสมุด  
2. พัฒนาให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 

ยกระดับการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนและให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
4. สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีประกอบการสอน และพัฒนาศักยภาพของครู

ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ   
5. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการท างานท่ีดี มีความร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี  
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันวางงานเป็นระบบรองรับการบริหารงานท่ีมี

ความคล่องตัวสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  
     แนวทางการพัฒนา 

1. จัดการอบรม และสนับสนุนให้ครูผลิตส่ือ นวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้มีความสามารถสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู ้
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        3.3 ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น  

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสการพัฒนาให้มีทักษะและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามแหล่งวิชา
ต่างๆ  ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามจุดเน้น  

3. ทุกห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

4. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามประเพณี  วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วม
กิจกรรมและอนุรักษ ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย  

5. นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. โรงเรียนควรวางแผนการปฏิบัติงาน  และจัดโครงการ  แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกให้

สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
2. สนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนาร่วมกนัโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ชุมชนอย่างเต็มท่ี  พร้อมท้ังการติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจัดท าข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ หรือท าเนียบแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและเผยแพร่สู่ผู้สนใจ 

3. การวัดผลประเมินผลการเรียน ควรให้เครื่องมือท่ีหลากหลาย และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงการ การสอนสะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. ปรับเปล่ียนวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
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ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 
- ค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับข้ันพื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
- เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
ท่ี 031 / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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………………………………………….. 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงแต่งต้ัง
บุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายสมพร  บนขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านปากคลองร่วม  ประธานกรรมการ 
1.2 นายต้น  นาคนาคา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.3 นางจิราภรณ์  เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3    กรรมการ 
1.4 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
2.1 นางพัชรา  ไตรรัตน ์ ครู อันดับ คศ.3   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวเอมมิกา รอดแล้ว  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 
 
 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางจิราภรณ์ เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3  ประธานกรรมการ 
3.2 นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล  ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
3.3 นางสาวจักรทิพ คนสนิท  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
3.4 นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
3.5 นางสาวสมรัตน์  รอดแล้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3.6 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
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    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี ้
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1 นางจิราภรณ์ เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3   ประธานกรรมการ 
4.2 นางพัชรา ไตรรัตน ์ ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
4.3 นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ  
4.4 นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4.5 นางสาวคันธนา กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          
ปีการศึกษา 2562 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม 
ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  31  มีนาคม พ.ศ. 2563 
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(ลงช่ือ) 
 ( นายสมพร  บนขุนทด ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 

ท่ี 023 /๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
........................................... 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ
มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕
61  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วม
ประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นายสมพร  บนขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ  ก าเนิดศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางจิราภรณ์  เกษประทุม ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
4. นางพัชรา  ไตรรัตน ์ ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
5. นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล  ครู อันดับ คศ.๓   กรรมการ  
6. นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวคันธนา  กาวิวาส  ครู อันดับ คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
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 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้  
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

(ลงช่ือ)  
                   ( นายสมพร  บนขุนทด ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อ
หนึ่ง คือมีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่ อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕61  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 2 / 
2562 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒  
 

( นายสมพร  บนขุนทด ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕6๒ มี 

จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
1.2 เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  
1.3 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
1.4 หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 
1.5 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 
1.6 มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
1.7 พัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานท่ี 2  
2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  
2.2 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
2.3 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.4 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.5 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง  
3.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  
3.4 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.5  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.256๒  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  และความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีจิตสาธารณะ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา 256๒ 
..................................................................... 

 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ
มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕
61  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม จึงขอปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 2 / 256๒ เมื่อวันท่ี  ๑๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

 ( นายสมพร  บนขุนทด ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ฉบับลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

2) เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี 

ร้อยละ 90 

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ 90 
4) หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด ร้อยละ 90 
5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจใน

ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
ร้อยละ 80 

6) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ 90 
7) พัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรู้ได้ 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
1)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
ระดับดีเลิศ 

          ๒) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 

          ๓) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ระดับดีเลิศ 

          ๔) ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 

 

         ๕) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ระดับดีเลิศ 
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ

ประสบการณ์ตรง 
ระดับดีเลิศ 

3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะ     
ท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

4) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 

5) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

   ๑) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ เป็นตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ดี 

          ๒) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

  ๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างช้ินงานและนวัตกรรม เป็นตาม
เกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ดี 



28 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

  ๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
ในการสืบค้นและสร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

ดี 

  ๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
  ๖) นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ดีเลิศ 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย  ดี 
   ๓) นักเรียนสามารถท่ีจะท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ดี 

   ๔) นักเรียนสุขภาวะทางร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีจิตสาธารณะ  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
    2.1 มีโครงสร้างการบริหารงาน และค าส่ังปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตรงตาม

ความสามารถและความช านาญ 
ดีเลิศ 

    2.2 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดี 

    2.3 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน 

ดีเลิศ 

    2.4 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดี 
   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดี 

 4. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารช้ันเรียน 

ดี 

๕. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง  
มีคุณภาพ ปลอดภัย 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ให้ครบทุก  
ช้ันเรียน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับ ดี 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดี 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ จากการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

ดี 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
4. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือท่ีหลาย

หลาย ตรงตามสภาพจริง เหมาะสมกับผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 

 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเย่ียม   ร้อยละ 90 – 100 

  ระดับ 4 ดีเลิศ    ร้อยละ 80 – 89 
  ระดับ 3 ดี    ร้อยละ 66 – 79 
  ระดับ 2 ปานกลาง   ร้อยละ 50 – 65 
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  ร้อยละ 0 – 49  
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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