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โรงเรียนวัดปรักรัก 
อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย 

  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดปรักรักฉบับนี้  จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 
 
 
 
       (นายมนตรี อินทรพุก) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
                 2   เมษายน  2563 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า   
สารบัญ  
บทสรุปของผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 3 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 3 
31.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 3 
1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 3 
1.4 ข้อมูลครูและบุคลากร 4 
1.5 ข้อมูลนักเรียน 4 
1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 5 

 ระดับปฐมวัย 5 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 

- สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 5 
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 6 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6 
- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 7 
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7 
- ผลการประเมินด้านการอ่านออกของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 
8 

- ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

9 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

9 

ส่วนที ่2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 11 
2.1 ระดับปฐมวัย 11 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 11 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 14 
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 16 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 21 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 22 
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สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก 24 
 ประกาศ โรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

25 

 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 26 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 27 
 ประกาศ โรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

29 

 ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 30 
 ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

32 

 ค าสั่ง โรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

34 

 ค าสั่ง โรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

36 

 คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 37 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2560 - 2562 

38 

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนบานระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปี
การศึกษา  2560-2561 

41 

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 
ชั้น ป.1 ปีการศึกษา  2561-2562 

43 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  ปีการศึกษา 2562 

45 

 สรุปผลการประเมินกิจกรรมคิดค านวณคล่องทั้งห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2562 

46 

 สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
 ตารางแสดงภาวะโภชนาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และ ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  1 – 6 โรงเรียนวัดปรักรกั ปีการศึกษา  2562 

48 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดปรักรัก ปี
การศึกษา 2562 

49 

 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่  69 50 
 เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่  69 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ง 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โรงเรียนวัดปรักรัก ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ต าบลกกแรต  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  จัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งสิ้น  106  คน ผู้บริหาร  
1  คน  ข้าราชการครู  6 คน ครูอัตราจ้าง  4 คน ครูธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง 1 คน  ได้
ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้
ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช  2561 ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลการประเมินตนเองมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ 
          คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ และคุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเลิศ เนื่องจากโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด  ฯลฯ  
นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
เน้นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาพจิต
และกาย   เข้าไปศึกษาภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  การท าเศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกมะนาว  การท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น  ส่วนเรื่องที่ต้องพัฒนา
คือ  การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน จึงส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ที่อยู่ในระดับดีข้ึนไปคิดเป็น ร้อยละ  100   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 76.77  และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
91.56 
          กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ   
เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ ผลการนิเทศติดตามการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล
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การด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน  ส่วนเรื่องที่ต้องพัฒนาคือ  โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและ
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และมีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน จึงส่งผลให้
การบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ 
          กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ  เนื่องจากโรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่นจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  กีฬาต าบลกก
แรต  กีฬาอ าเภอกงไกรลาศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ -ยุวกาชาด  กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ  กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  เป็นต้น จึงส่งผลให้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เพ่ิมประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ RT,NT, O-NET) 
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ NEW DLTV, DLIT, คลังข้อสอบจาก
เว็บไซต์ต่างๆ เช่น สทศ. ติวฟรีดอทคอม การฝึกท าแบบทดสอบ O-NET Online ( E-Testing) 

 3. บริหารโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนแบบองค์รวม 
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ิมประสบการณ์มีทักษะในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง  เน้น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้ผู้เรียนส าคัญที่สุด โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเกิดองค์
ความรู้ที่ถูกต้อง ยั่งยืน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ New DLTV  
และ DLIT จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ICT สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกับองค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น การวิจัยเพื่อจะได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดปรักรัก 

 ที่อยู่: หมู่ที่ 2 บ้านปรักรัก    ต าบลกกแรต     อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย   
          รหัสไปรษณีย์   64170 

สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 โทรศัพท์: 086-440-0116   E-Mail :  prakrak@hotmail.com 

เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดปรักรัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลกกแรต อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งขึ้นเมื่อ  
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2547 ด้วยความร่วมมือของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดปรักรักเป็นที่เรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดปรักรัก” เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-4 (สมัยนั้น) โดยมีนายเชื้อน วิหครัตน์ เป็นครูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยก่อสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญ 014 ( 1 หลัง 8 ห้อง ) โดยย้ายมาก่อสร้าง
ทางด้านทิศใต้ของโบสถ์วัดปรักรักซึ่งเป็นที่ดินของวัดและประชาชนบริจาค 
 
1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
           สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบท  มีประชากรประมาณ 2,000 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดปรักรัก  วัดใหม่สิงห์ทองและวัดป่ารัง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลกกแรต  อาชีพหลักของชุมชน คือ การท าเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง  เทศกาลสงกรานต์  บุญลาน
ข้าวเปลือก  งานสมโภชหลวงพ่อชินวงศ์  งานแต่งงาน  งานอุปสมบท  และงานวันส าคัญทางศาสนา
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 15,000  บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว  4 คน 
 
1.4  ข้อมูลบุคลากร 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 6 0 4 2 13 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 11 1 0 13 

           3) รายชื่อครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาและภาระงาน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
สาขาวิชา 

ที่จบการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1 นายมนตรี อินทรพุก บริหารการศึกษา 6 
2 นายทวี พุ่มไม้ ชีววิทยา 24 
3 นายสุเทพ ทับจาก อุตสาหกรรมศิลป์ 27 
4 นายนเรศ  แก้วทอง เทคโนโลยีการศึกษา 24 
5 นางสมควร  แสงอบ คณิตศาสตร์ 27 
6 นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐ เกษตร 30 
7 นางลัดดา  นมเนย การฝึกการจัดการกีฬา 24 
8 นางสาวชลนิชา  ดีแท้ คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 24 
9 นางสาวศุภนิดา  เพ็ชร์รักษ์ เคมี 18 

10 นางสาวชลธิชา นมเนย ภาษาอังกฤษ 24 
11 นางสาวพรสุภา  โพธิ์มี รัฐประศาสนศาสตร์ 18 
12 นางสาวปิยนันท์  มากเมือง ชีววิทยา ครูธุรการโรงเรียน 
13 นายบุญสม  วิยากรณ์ ม.6 นักการภารโรง 

1.5 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 106 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 12 4 16 16 
อ.3  1 5 2 7 7 
รวม 2 17 6 23 23 
ป.1 1 5 5 10 10 
ป.2 1 7 6 13 13 
ป.3 1 11 8 19 19 
ป.4 1 9 7 16 16 
ป.5 1 13 3 16 16 
ป.6 1 7 2 9 9 
รวม 6 52 31 83 83 

รวมทั้งหมด 8 69 37 106 106 
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1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อ.2 16 16 16 16 16 
อ.3 7 7 7 7 7 
รวม 23 23 23 23 23 

ร้อยละ 100 100 100 100 
 
1.7  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  2562 

 
 
 
 

ชั้น 
 
 จ า

นว
นน

ักเ
รีย

นท
ั้งห

มด
 

  

ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ศิล
ปะ

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 
 

 
กา

รง
าน

อา
ชีพ

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ป.1 10 8 9 7 8 8 8 8 8 6 8 
ป.2 13 12 10 10 12 11 12 12 8 12 13 
ป.3 19 15 14 13 15 11 15 15 15 14 15 
ป.4 16 14 13 9 10 9 16 15 12 8 16 
ป.5 16 8 7 9 8 12 16 14 11 9 12 
ป.6 9 8 8 8 6 6 9 8 8 6 8 
รวม 83 65 61 56 59 57 79 72 62 55 72 

ร้อยละ 78.31 73.49 67.47 71.08 68.67 95.18 86.75 76.70 66.27 83.75 

เฉลี่ยร้อยละ 76.77 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - 2 1 7 8 80.00 
ป.2 13 - - 5 8 13 100 
ป.3 19 - 4 15 - 15 78.95 
ป.4 16 - - 5 11 16 100 
ป.5 16 - 7 5 4 9 56.25 
ป.6 9 - 1 3 5 8 88.89 
รวม 83 - 14 34 35 69 83.13 

ร้อยละ - 16.87 40.96 42.17 83.13  
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - - 3 7 10 100 
ป.2 13 - - 2 11 13 100 
ป.3 19 - 2 17 - 17 89.47 
ป.4 16 - - 16 - 16 100 
ป.5 16 - 5 5 6 11 68.75 
ป.6 9 - - 2 7 9 100 
รวม 83 - 7 45 31 76 91.56 

ร้อยละ - 8.43 54.42 37.35 91.56  
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ร้อยละจ านวนนักเรียนตามแบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
โรงเรียนวัดปรักรัก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6 ( จ านวนนักเรียนทั้งหมด  83  คน )  ปีการศึกษา  2562  
 

ด้าน
ที ่

สมรรถนะ จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป รวม ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1 ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

7 5 16 16 12 9 65 78.31 

2 ความสามารถ
ในการคิด 

10 5 17 13 12 6 63 75.90 

3 ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

9 4 17 15 11 7 63 75.90 

4 ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต 

9 10 17 15 12 9 72 86.75 

5 ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

10 8 18 15 11 8 70 84.34 
 

รวม 45 32 85 85 74 39 333 80.24 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.24 

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 10 10 - 100 
ป.2 13 13 - 100 
ป.3 19 19 - 100 
ป.4 16 16 - 100 
ป.5 16 16 - 100 
ป.6 9 9 - 100 
รวม 83 83 - 100 

ร้อยละ 100 -  
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1.8  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 85.80 84.00 84.90 
คะแนนเฉลี่ยเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยศึกษาธิการภาค 66.81 71.55 69.18 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2562  
 แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไป 

 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 

(10 คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
( 10คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
(10 คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑0 100 10 100 10 100 
       
 
 
 

เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  (Reading Test : RT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง ร้อยละของ
ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 76.79 85.80 +9.01 +11.73 
การอ่านรู้เรื่อง 91.16 84.00 -7.16 -7.85 
รวมเฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 83.97 84.90 +0.93 +1.11 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    

     
   

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ผลต่าง ร้อยละของ
ผลต่าง 

ด้านภาษา 50.47    
ด้านค านวณ 49.33    
รวมเฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 49.90    

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O– NET )  

ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.18 38.57 37.04 42.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ  47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

 ปีการศึกษา 2561- 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ร้อยละของ

ผลต่าง 
ภาษาไทย 66.29 60.18 -6.11 -9.21 
คณิตศาสตร์ 47.50 38.57 -8.93 -18.80 
วิทยาศาสตร์ 42.75 37.04 -5.71 -13.36 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 46.25 42.86 -3.39 -7.33 

 
 
 

 
9 



เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ผลต่าง 
สูงกว่า/ต่ ากว่า 

ภาษาไทย 60.18 49.07 +11.11 
คณิตศาสตร์ 38.57 32.90 +5.67 
วิทยาศาสตร์ 37.04 35.55 +1.49 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

42.86 34.42 +8.44 

รวม 178.65 151.94 +26.71 
ค่าเฉลี่ย 44.66 37.98 +6.68 

 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 7 6 85.71 
คณิตศาสตร์ 7 3 42.85 
วิทยาศาสตร์ 7 2 28.57 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

7 2 28.57 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
1.  ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล  หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน         
     ผลการประเมินตนเอง 
 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดปรักรักมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ     
มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน 
จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็น
อันตราย  มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน 
มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก 
และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปรักรัก ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต าบลกกแรต  ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์  และระดับอ าเภอกงไกรลาศ มีการจัดกจิกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัย
ในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษา
ความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม 
ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ   
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน    มี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาด
ภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน       มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตาม
ศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่าย
นักวิทยาศาสตร์น้อย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการ
จัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือ
ค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน 
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ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 
 ข้อมูล  หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              
ร้อยละ ๑๐๐ และจากข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center:DMC ) 
เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 73.91 

- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับต าบลกกแรต  ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
สิงหวัฒน์ และระดับอ าเภอกงไกรลาศ 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐              
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  

- รายงาน สรุป โครงการส่งเสริมและพัฒนาการในด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
- รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก คิดเป็นร้อยละ  95.82 จาก 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์
แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้
ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

-เด็กบางคนมีน้ าหนักส่วนสูงไม่สมส่วนตาม
เกณฑ์ 
-การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น 
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่
เกิดจากการอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย 
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แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น  
1)  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุขเน้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
2)  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3)  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
1.  ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล  หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน 
     ผลการประเมินตนเอง 
 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดปรักรักได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ   
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของ
เด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไกการ
เสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
    โรงเรียนวัดปรักรัก ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  
จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้
เหมาะสม  สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  
จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความ
สะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น   จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบเอกเกษตรแต่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ทางการสอนระดับปฐมวัยมากกว่า 20 ปี  และมีครูพ่ีเลี้ยง รวม  2 คน ได้ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผล
ให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลัก สูตร
สถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยี
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ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  รายงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
-  รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

  - สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก คิดเป็นร้อยละ  95.82 จาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นและ
ทั่วถึงต่อผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
      1)  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นและทั่วถึงต่อผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      2)  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
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จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้
ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็ กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ 
จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการ
แก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
และการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผล
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียน
มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก
นักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน  
 - รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

  - สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก คิดเป็นร้อยละ  95.82 จาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

-  เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
1)  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2)  กิจกรรมพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
3)  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดปรักรัก มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ

ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การระดมสมองแบบร่วมมือ 
แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้น ป.1 
– ป.3 และอ่านคล่องเขียนคล่องในระดับชั้น ป.4 – ป.6 เน้นฝึกทักษะการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 อ่านออกทุกคน โดยฝึกเน้นผู้เรียนด้วยวิธีการฝึกทักษะการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคือฝึกอ่าน พยัญชนะ สระ  ประสมค า แจกลูกสะกด
ค า อ่านเป็นค า เรียนรู้ความหมายของค า ส่วนการฝึกทักษะการเขียนและการสื่อสารนั้นนักเรียนเขียนตามค า
บอก เน้นการเขียนถูกและรู้ความหมาย น ามาแต่งประโยค แต่งเรื่อง ฝึกทักษะการอ่านแล้วเขียนย่อความ 
สรุปความ  ตอบค าถามจากการอ่าน  ทุกชั้นตามความเหมาะสมโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การ
ใช้เทคนิควิธีการให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมการน าเสนอการอ่านการเขียนและการพูด
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารทุกวันทุกเช้า ในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ตะกร้าเคลื่อนที่  กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดค านวณ ได้จัดกิจกรรม
คิดเลขเร็ว   โดยนักเรียนทุกคนทุกชั้น จะมีแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วและท าทุกวันทุกคนเพ่ือฝึกทักษะการ
บวก ลบคูณ  หารและกิจกรรมท่องสูตรคูณทุกวัน และน ามาใช้ในการคิดค านวณ กิจกรรมแข่งขันการคิดเลข   
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหา  โดยใช้ในรูปกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียนคือ การใช้กิจกรรมการตั้งค าถาม กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการอยู่ค่าย 
กิจกรรมสภานักเรียน  ส่วนการหาและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเป็นองค์ความรู้ใหม่ เช่นการประดิษฐ์เครื่อง
ดักยุงอัจฉริยะ การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของเล่นของใช้ ได้พัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล และการใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  เช่นจัดกิกรรมเรียนรู้ด้วย
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คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมต่างๆเช่น  การวาดรูป  การน าเสนอ  ผู้เรียน
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด การใช้สื่อ NEW DLTV, DLIT และสื่อ E-
Learning ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพดังนี้  การท าพรมเช็ดเท้าจากเศษ
ผ้า การปลูกผัก  ตลอดถึงการจัดกิจกรรมศึกษาอาชีพในชุมชนเป็นต้น  และครูใช้กิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ และผลการทดสอบระดับชาติและผลการทดสอบต่างๆ โรงเรียน
ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัด การฝึกคุณลักษณะให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นต้น 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดตลอดถึงจุดเน้นของโรงเรียน โดยจัดให้มีโครงการ  กิจกรรม ครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนโดย
เน้นผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตลอดถึงจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีหน่วยงานอ่ืนมาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการอยู่อย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการกับค่านิยม 12 ประการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
และนโยบายของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกวันทุกกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการที่จะพัฒนา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโรงเรียน
สุจริต ปฏิบัติกิจกรรมสพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันได้พัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการคือฝึกทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  โดยการบูรณาการคุณลักษณะ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
วันส าคัญของชาติ งานบุญประเพณีท้องถิ่น จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม  และประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนวัดปรักรักมีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน
รอบๆโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย กิจกรรมการออกก าลังกายและเรียนรู้สิ่งที่มี
ประโยชน์และโทษกับตัวเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และปฏิบัติจริงตามวิธีประชาธิปไตย การจัดสภานักเรียน การจัดการเรียนรวมไม่แบ่งแยก ผู้เรียนทุก
คนมีความเสมอภาค ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาทางเพศ 
เกมคอมพิวเตอร์ สิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาพจิตและมีการตรวจ
สุขภาพทุกสัปดาห์โดยครูเวรหรือครูประจ าชั้นโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  จัดอาหารกลางวันตามรายการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและตรวจสุขภาพ
อนามัยผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้เรียนสนับสนุนอาหารกลางวันเช่น
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเฝ้าระวังการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีครูเวรรับและส่งนักเรียนข้ามถนนในเวลามาและเลิกเรียน ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
และนันทนาการให้กับผู้เรียนในทุกช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 78.31  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 
73.49 ของผู้เรียนทุกชั้นตามโครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ   

- ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100   

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 
60.18  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 38.57 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ย  37.04  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 42.86 ซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ  67.95  

- ผลการประเมินกิจกรรมคิดค านวณคล่องทั้งห้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ  64.99 

- ผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  77.55 

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์  ได้แก่ ชนะเลิศกิจกรรมเขียนเรียงความ ป.4-6  ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-6   ชนะเลิศการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 
และชนะเลิศกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1 -6  รอง
ชนะเลิศกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 รองชนะเลิศกิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท)     
ป.4-6 รองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  ป.4-6 

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้แก่  เหรียญทอง ชนะเลิศเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา    ป.1-6   เหรียญทองแดงอันดับ 10 กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.4-6 และได้
เข้าร่วมอันดับ  8 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6  

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคเหนือ/
ประเทศ ได้แก่ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา    ป.1-6  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 4  กิจกรรมการเล่านิทานประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 
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 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  83.13 จากการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน
ของผู้เรียนทุกชั้นตามโครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ตั้งแต่ระดับ  3  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 90.36  
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกชั้นตามโครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ชนะเลิศระดับ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์ได้แก่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 และ
กิจกรรมเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-6   

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้แก่ เหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ป.4-6  และเหรียญทองแดงกิจกรรมเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-6 

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคเหนือ/
ประเทศ ได้แก่ เหรียญทองแดง  อันดับที่ 37 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 95.18  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกชั้นตามโครงการส่งเสริม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และจาการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านที่ 5 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ  84.34  

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ชนะเลิศระดับ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสิงหวัฒน์ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ป.4-6 
และการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมน าเสนอ Presentation ป.4-6  รองชนะเลิศระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
สิงหวัฒน์ ได้แก่  การสร้างสรรค์การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 

- ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้แก่ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ป.4-6  และเหรียญทองอันดับที่ 4 กิจกรรมการสร้างการ์ตูนด้วย
โปรแกรมน าเสนอ Presentation ป.4-6   
 5. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพพร้อมที่จะศึกษาต่อและท างานต่อไป  
ตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  95.18  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกชั้นตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
 6. ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามทางสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ  95.18  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกชั้นตาม
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในการด ารงชีวิต 
 7. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมตามเกณฑ์ได้เหมาะสมกับวัย  คิดเป็นร้อยละ 100  
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกชั้นตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
เหมาะสมกับวัย  และมีผู้เรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 63.86 จากข้อมูลในระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC ) 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
           สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

- การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง    
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระ 

ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  

- ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมี
แนวโน้ม 

เปลี่ยนแปลงลดลง อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

- กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ 
ให้กับนักเรียน และพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

1) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน
การจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  

7) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) กิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
 
 

 
20 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
2.วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดปรักรักได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษา

ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  ๔  ปีและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพสนับสนุนการอบรมครูได้รับการพัฒนาทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้สื่อ
ไอซีทีเพ่ือการเรียนการสอนพร้อมจัดปัจจัยพ้ืนฐานบุคลากรอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาตาม แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับติดตาม  
ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน  

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของ โรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการ ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ           

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้           

๓. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แผน๔ปี) แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ          

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา         

๕. โรงเรียนมีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็น 
ระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา         

๖.โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล
และ แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา            

๗.โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม 
ระดมสมองการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖2-๒๕๖5)  

๘. ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน   
มีกองทุนศิษย์เก่า มีงบประมาณหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีเลิศ 
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  9. สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก คิดเป็นร้อยละ  95.82 จาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
           โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

        สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา  

 
 

 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ :  ระดับดีเลิศ  
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดปรักรักด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน
มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้  สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเช่น ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการสื่อสารความร่วมมือและการเผยแพร่ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนของ DLIT/DLTV  ที่มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของคร ู 

ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติ
จริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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          ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้  
2. ครูมีการวัดผลประเมินผลนักเรียนก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังเรียน และน าผลการประเมิน

มาใช้พัฒนาผู้เรียน  
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กรักและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
4. ครมูีการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน  

  5. สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก คิดเป็นร้อยละ  95.82 จาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
           ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ระดับชาติ 
(RT/NT/O-NET) ควรมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณคล่องทุกคน         
- ครูไม่ครบชั้นเรียนและสอนไม่ตรงวิชาเอก 

 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้นเพ่ือให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (RT/NT/O-NET) สูงกว่าระดับชาติและมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และนักเรียนอ่านออก เขียนได ้คิดค านวณคล่องทุกคน         

2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  

3. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น       
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ภาคผนวก 

 
1. ประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก  เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย และระดับ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
2. ประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา   ระดับปฐมวัย  
    และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนวัดปรักรัก ปีการศึกษา2562   
    ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. คณะท างานการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2562 
5. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา     
    2560-2562 
6. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนบานระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา     
    2560-2561 
7. ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ชั้น ป.1 ปี 
    การศึกษา  2561-2562 
8. สรุปผลการประเมินกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  ปีการศึกษา 2562 
9. สรุปผลการประเมินกิจกรรมคิดค านวณคล่องทั้งห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
10. สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ของส านักงาน   
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
11. ตารางแสดงภาวะโภชนาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  
     โรงเรียนวัดปรักรัก ปีการศึกษา  2562 
12. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดปรักรัก ปีการศึกษา 2562 
13. เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  69  
14. เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่  69 
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ประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
................................................................................. 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 
2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่  16  
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักข้อที่ส าคัญข้อหนึ่ง  คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปรักรัก ในการประชุม ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  
16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  โรงเรียนวัดปรักรัก  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาตามเอสารแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่   16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
      
         (นายมนตรี  อินทรพุก)                                        (นายอ าภร  รัดเลิศ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปรักรัก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่   16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  พ.ศ. 2562 มีจ านวน  3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้เหมาะสมกับวัย 
1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                                       

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
..................................................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562  มีจ านวน  3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 
      2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
     3)  ผู้เรียนมีความสามรถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
     4)  ผู้เรียนมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
     5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
     6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามพร้อมที่จะศึกษาต่อและท างานต่อไป 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีทาง
สังคม 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายแบบมี
ส่วนร่วม 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรณยาบรรณครู 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
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มาตรฐาน/รายละเอียด 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างหลากหลาย 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไดห้ลากหลายและเหมาะสม 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครู นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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         ประกาศ โรงเรียนวัดปรักรัก 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
.................................................. 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนวัดปรักรัก 
ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดปรักรัก มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖2   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

ประกาศ ณ วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

 ( นายมนตรี  อินทรพุก ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ  

ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  พ.ศ. 2562 มีจ านวน  3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา เป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย   

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัย   

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้
เหมาะสมกับวัย   

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหา
ความรู้ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา   

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา เป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี   5 ระดับ  ดังนี้  
  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ระดับคะแนน คุณภาพ 
5 80 – 100 ยอดเยี่ยม 
4 70 – 79 ดีเลิศ 
3 60 – 69 ดี 
2 50 -59 ปานกลาง 
1 0 - 49 ก าลังพัฒนา 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปรักรัก เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ฉบับลงวันที่   16  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

…………………………………………….. 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562  มีจ านวน  3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐาน/รายละเอียด เป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
      1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

      2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

     3)  ผู้เรียนมีความสามรถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
     4)  ผู้เรียนมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

     5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

     6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพพร้อมที่จะศึกษา
ต่อและท างานต่อไป 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีทางสังคม 
ดีเลิศ 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/รายละเอียด เป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ ตรงตามความต้องการของชุมชน 

ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรณยาบรรณครู ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

ดีเลิศ 

 
 

มาตรฐาน/รายละเอียด เป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้อย่างหลากหลาย 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย
และเหมาะสม 

ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครู นักเรียนมีความสุขในการเรียน ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้
เป็นรายบุคคล 

ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี   5 ระดับ  ดังนี้  

  
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ระดับคะแนน คุณภาพ 

5 80 – 100 ยอดเยี่ยม 
4 70 – 79 ดีเลิศ 
3 60 – 69 ดี 
2 50 -59 ปานกลาง 
1 0 - 49 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 

 
33 



 
 

 
 

    
   ค าสั่งโรงเรียนวัดปรักรัก 

     ที่   36 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

............................................................................. 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับจ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักข้อที่
ส าคัญข้อหนึ่ง  คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษาโดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท  ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  48     ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

เพ่ือความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดปรักรักจึงขอแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
1. นายมนตรี อินทรพุก ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก  ประธานกรรมการ 

2. นายทว ี พุ่มไม้  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก   กรรมการ 

3. นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก   กรรมการ 

4. นายนเรศ แก้วทอง  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก   กรรมการ 

5. นางลัดดา นมเนย  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก   กรรมการ 

6. นายสุเทพ ทับจาก  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก   กรรมการ 

7. นางสาวชลนชิา ดีแท้  ต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 

8. นางสาวศุภนิดา เพ็ชรรักษ์ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

9. นางสาวชลธิชา  นมเนย ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

10. นางสาวพรสุภา  โพธิ์มี ต าแหน่ง   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

11. นางสมควร แสงอบ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวปิยนันท์  มากเมือง     ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ             ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
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ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                               สั่ง  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                                                         
                                                      ( นายมนตรี   อินทรพุก ) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดปรักรัก 
ที่    15  /  2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
...................................................................... 

 เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ซึ่งก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงความมุ่ง
หมายและหลักการของการจัดการศึกษาในข้อ 3  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ ง
บุคคลรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
1. นายมนตรี อินทรพุกต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก  ประธานกรรมการ 

2. นายทว ี พุ่มไม้  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

3. นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

4. นายนเรศ แก้วทอง  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

5. นางลัดดา นมเนย  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

6. นายสุเทพ ทับจาก  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

7. นางสาวชลนชิา ดีแท้  ต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 

8. นางสาวศุภนิดา เพ็ชรรักษ์ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

9. นางสาวชลธิชา  นมเนย ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

10. นางสาวพรสุภา  โพธิ์มี ต าแหน่ง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

11. นางสมควร แสงอบ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวปิยนันท์  มากเมือง     ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ             ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
           

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดี  
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ  ให้รีบรายงานให้ทราบโดยเร็วเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่   วันที่   23    มนีาคม      พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ      วันที่    23    มนีาคม      พ.ศ. 2563  
 
                                                                         
                                                         
                                                      ( นายมนตรี   อินทรพุก ) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
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คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา   2562 

 

ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดปรักรัก 
 
คณะท างาน 

1. นายมนตรี อินทรพุกต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก ประธานกรรมการ 

2. นายทว ี พุ่มไม้  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

3. นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐ ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

4. นายนเรศ แก้วทอง  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

5. นางลัดดา นมเนย  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

6. นายสุเทพ ทับจาก  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการ 

7. นางสาวชลนชิา ดีแท้  ต าแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 

8. นางสาวศุภนิดา เพ็ชรรักษ์ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

9. นางสาวชลธิชา  นมเนย ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

10. นางสาวพรสุภา  โพธิ์มี ต าแหน่ง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

11. นางสมควร แสงอบ  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดปรักรัก  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวปิยนันท์  มากเมือง     ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ             ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
           
 
 

********************************************* 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    ปีการศึกษา  2560  

 
ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 60.39 49.50 44.15 46.50 200.54 50.14 
จังหวัด 46.57 37.36 39.23 34.16 157.32 39.33 
เขตพื้นที ่ 45.92 38.06 38.46 33.73 156.17 39.04 

สังกัด สพฐ. 45.29 35.55 38.13 32.73 151.70 37.93 
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 159.16 39.79 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560 
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ภ า ษ า ไ ท ย ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4 วิ ช า

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ดบัประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    ปีการศึกษา  2561  

 
ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 66.29 47.50 42.75 46.25 202.79 50.70 
จังหวัด 55.94 37.57 39.62 37.08 170.21 42.55 
เขตพื้นที ่ 55.20 37.46 38.30 35.48 166.44 41.61 

สังกัด สพฐ. 54.61 35.65 38.83 35.47 164.56 41.14 
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 172.57 43.14 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2561 
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ภ า ษ า ไ ท ย ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 วิ ช า

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    ปีการศึกษา  2562 

 
ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 60.18 38.57 37.04 42.86 178.65 44.66 
จังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 150.37 37.59 
เขตพื้นที ่ 48.61 33.69 34.54 31.70 148.54 37.14 

สังกัด สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 144.71 36.18 
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 151.94 37.99 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2562 
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ภ า ษ า ไ ท ย ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 วิ ช า

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ปีการศึกษา  2560 

 
ระดับ ความสามารถด้าน รวม ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย คิดค านวณ เหตุผล 
โรงเรียน 53.18 48.35 46.59 148.12 49.37 
จังหวัด 54.83 39.83 46.26 140.92 46.97 
เขตพื้นที ่ 53.01 40.48 45.76 139.25 46.42 

สังกัด สพฐ. 51.94 38.38 44.98 135.30 45.10 
ประเทศ 52.67 37.75 45.31 135.73 45.25 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2560 
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ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ปีการศึกษา  2561 

 
ระดับ ความสามารถด้าน รวม ค่าเฉลี่ย 

ภาษาไทย คิดค านวณ เหตุผล 
โรงเรียน 50.47 49.33 50.28 150.08 50.03 
จังหวัด 52.64 49.32 49.07 151.03 50.34 
เขตพื้นที ่ 52.46 49.76 48.57 150.79 50.26 

สังกัด สพฐ. 52.73 47.89 47.57 148.19 49.39 
ประเทศ 53.18 47.19 48.07 148.44 49.48 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 

 
ระดับ สมรรถนะ รวม ค่าเฉลี่ย 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
โรงเรียน 76.79 91.16 167.95 83.97 
จังหวัด 63.39 71.13 134.52 67.26 
เขตพื้นที ่ 61.18 70.06 131.24 65.62 

สังกัด สพฐ. 65.70 71.17 136.87 68.44 
ประเทศ 66.13 71.24 137.37 68.69 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)    

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 
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การอ่านออกเสยีง การอ่ารรูเ้รื่อง รวม 2 ดา้น

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 

 
ระดับ สมรรถนะ รวม ค่าเฉลี่ย 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
โรงเรียน 85.80 84.00 169.80 84.90 
จังหวัด 71.00 72.90 143.90 71.95 
เขตพื้นที ่ 72.53 74.60 147.13 73.57 

สังกัด สพฐ. 67.49 72.51 140.00 70.00 
ประเทศ 68.50 72.81 141.31 70.66 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 
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การอ่านออกเสยีง การอ่านรูเ้รื่อง รวม  2 ดา้น

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดั ระดบัประเทศ
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จ ำนวนนักเรียนกิจกรรมอ่ำนคล่องเขียนคล่องท้ังห้องเรียน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
(แบบประเมินของ สพป.สุโขทัย เขต 1) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 – 6 โรงเรียนวัดปรักรัก 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
เด็กปกติ 

 
เด็กพิเศษ 

จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำน
เกณฑ์ 

 
หมำยเหตุ 

ฉบับท่ี 1 
อ่ำนคล่อง 

ฉบับท่ี 2 
เขียนคล่อง 

ป.1 10 10 0 10 10  
ป.2 13 13 0 13 4  
ป.3 19 18 1 13 2  
ป.4 16 16 0 12 12  
ป.5 16 14 2 14 2  
ป.6 9 7 2 7 7  
รวม 83 78 5 69 37  

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำน 88.46 47.44  
เฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำน 67.95  

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้สรุปรายงาน           ลงชื่อ                                   ผู้รับรองข้อมูล 
        (นางสมควร   แสงอบ)                                              (นายมนตรี  อินทรพุก) 
     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดปรักรัก                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
           วันที่  3  มีนาคม  2563                                         วันที่  3  มีนาคม  2563 
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จ ำนวนนักเรียนกิจกรรมคิดค ำนวณคล่องท้ังห้องเรียน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

(แบบประเมินของ สพป.สุโขทัย เขต 1) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 – 6 โรงเรียนวัดปรักรัก 

 
ระดับชั้น 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
เด็กปกติ 

 
เด็กพิเศษ 

จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำน
เกณฑ์ 

 
หมำยเหตุ 

ฉบับท่ี 1 
กำรคูณ 

ฉบับท่ี 2 
คิดเลขเร็ว 

ป.1 10 10 0 ไม่สอบ 6  
ป.2 13 13 0 11 9  
ป.3 19 18 1 14 5  
ป.4 16 16 0 13 5  
ป.5 16 14 2 12 8  
ป.6 9 7 2 7 3  
รวม 83 78 5 57 36  

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำน 83.82 46.15  
เฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำน 64.99  

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้สรุปรายงาน           ลงชื่อ                                   ผู้รับรองข้อมูล 
        (นางสมควร   แสงอบ)                                              (นายมนตรี  อินทรพุก) 
       ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดปรักรัก                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
           วันที่  3  มีนาคม  2563                                         วันที่  3  มีนาคม  2563 
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จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
(แบบประเมินของ สพฐ.) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 – 6 โรงเรียนวัดปรักรัก 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

กำรอ่ำน 
ออกเสียง 

กำรอ่ำน 
รู้เรื่อง 

กำรเขียนค ำ กำรเขียนเรื่อง 

ป.1 10 10 10 8 10 
ป.2 13 13 13 13 13 
ป.3 19 15 9 8 15 
ป.4 16 16 13 - 13 
ป.5 16 12 12 - 9 
ป.6 9 8 7 - 8 
รวม 83 74 64 26 68 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 89.16 77.11 61.90 81.93 
ค่ำเฉลี่ยรวมร้อยละ 77.55 

 
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้สรุปรายงาน         ลงชือ่                                       ผู้รับรองข้อมูล 
        (นางสมควร   แสงอบ)                                              (นายมนตรี  อินทรพุก) 
   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดปรักรัก                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
           วันที่  3  มีนาคม  2563                                         วันที่  3  มีนาคม  2563 
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ตารางแสดงภาวะโภชนาการ ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2-3 และ ประถมศึกษาปีที่  1 – 6  

โรงเรียนวัดปรักรัก ปีการศึกษา  2562 
 

ชั้น จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

น้ าหนัก ส่วนสูง น้ าหนั
กและ
ส่วนสูง
ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

น้ าหนั
กและ
ส่วนสูง
สูงกว่า
เกณฑ์ 

น้ าหนั
กและ
ส่วนสูง
ตาม

เกณฑ์ 

ต่ า
กว่า 

สูง
กว่า 

ตาม
เกณฑ์ 

ต่ า
กว่า 

สูงกว่า ตาม
เกณฑ์ 

อ.2 16 1 2 13 0 3 13 0 1 11 
อ.3 7 0 0 7 0 1 6 0 0 6 
รวม 23 1 2 20 0 4 19 0 1 17 

ร้อยละ 4.3
5 

8.69 86.9
6 

0 17.3
9 

82.6
1 

0 4.35 73.91 

ป.1 10 0 4 6 0 1 9 0 1 6 
ป.2 13 0 2 11 0 1 12 0 1 11 
ป.3 19 1 8 10 0 6 13 0 5 9 
ป.4 16 0 7 9 0 6 10 0 5 8 
ป.5 16 1 3 12 1 3 12 1 2 11 
ป.6 9 0 1 8 0 1 8 0 1 8 
รวม 83 2 25 56 1 18 64 1 15 53 

ร้อยละ 2.41 30.1
2 

67.47 1.2
0 

21.69 77.11 1.20 18.07 63.86 

รวม
ทั้งหม

ด 

106 3 27 76 1 22 83 1 16 70 

ร้อยละ 2.83 25.4
7 

71.70 0.9
4 

20.75 78.30 0.94 15.09 66.04 

 
 
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้สรุปรายงาน         ลงชือ่                                       ผู้รับรองข้อมูล 
        (นางสมควร   แสงอบ)                                              (นายมนตรี  อินทรพุก) 
   ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดปรักรัก                                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
           วันที่  31  มีนาคม  2563                                         วันที่  31  มีนาคม  2563 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC ) 
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา  2562 
ของโรงเรียนวัดปรักรัก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 

 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(ผู้ปกครอง/
กรรมการ

สถานศึกษา) 

ระดับความพึงพอใจ 
ที่ได้ระดับมาก(4)ถึงมากที่สุด(5) 

 
 
 

รวม 

 
 
 

ร้อยละ 
ด้าน
เด็ก
และ

ผู้เรียน 

ด้านครู
และ

ผู้บริหาร 

ด้านการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

ด้าน
โรงเรียน
อาคาร

สถานที่วัสดุ
อุปกรณ์สื่อ 

ด้านความ
เชื่อม่ันต่อ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

อ.2-3/23 22 21 18 20 22 103 89.56 
ป.1/10 10 9 4 8 7 38 76.00 
ป.2/13 13 13 13 13 13 65 100 
ป.3/19 19 19 19 19 19 95 100 
ป.4/16 16 16 16 16 16 80 100 
ป.5/16 16 16 16 16 16 80 100 
ป.6/9 9 9 9 9 9 45 100 

กรรมการ
สถานศึกษา/9 

9 9 9 9 9 45 100 

รวม/115 114 112 104 110 111 551  
ร้อยละ 99.13 97.39 90.43 95.65 96.52 95.82  

เฉลี่ยร้อยละ 95.82 95.82  
  
 
ลงชื่อ                                  ผูส้รุปรายงาน           ลงชื่อ                                    ผู้รับรองข้อมูล 
        (นางสมควร   แสงอบ)                                              (นายมนตรี  อินทรพุก) 
     ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดปรักรัก                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรักรัก 
           วันที่  31  มีนาคม  2563                                         วันที่  31  มีนาคม  2563 
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