
๙ 

 

 

ส่วนที่ 2 
ภาพรวมสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2562 

ในรอบปีการศึกษา ๒๕62 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาได้ด าเนินการบริหารงานตามภารกิจ 
โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ มาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินการ ซึ่งสรุปดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๗. โครงการ/แผนงานในงบประมาณ ๒๕62 

ที ่ งาน/ โครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
งานจัดการศึกษาปฐมวัย   

๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  ศิริพร  สุวภา  
งานบริหารวิชาการ   

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

พรรณี  อิสรภาพ  

๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พรรณี   
๔ โครงการหลักสูตรสถานศึกษา ธีรวิชญ์ ธิดารัตน ์  
๕ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  ธิดารัตน์  
๖ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ธิดารัตน์ กัญยานี  
๗ โครงการความรู้สู่ชุมชน พรรณี    
๘ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ธิดารัตน์ หัดทยา  
๙ โครงการะบบดูแลช่วยเหลือ พีรวัฒน์  

๑๐ โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล พรรณ๊ บุญทรัพย์ อนงค์
ศิริ ธีรวิชญ์ 

 

งานบริหารทั่วไป   
๑1 โครงการระบสาธารณูปโภค  ครูบุญทรัพย์ ครูอลิสสา   
๑2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  ครูจักรกฤษณ์   
๑3 โครงการพัฒนาสภาพภิทัศน์  ครูจักรกฤษณ์,ครูบุญทรัพย์   
14 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ครูธีรวิชญ์   
15 โครงการโรงเรียนสีขาว  ครูน ้าอ้อย   
16 โครงการสานสัมพันธ์ใต้ร่มจามจุรี ครูพรรณี  
17 โครงการงานพัฒนาธุรการ  ครูอนงค์ศิริ   

 
 



๑๐ 

 

 

ตารางท่ี ๗. โครงการ/แผนงานในงบประมาณ ๒๕62 (ต่อ) 
 

ที ่ งาน/ โครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 
งานบริหารงบประมาณ     

๑8 โครงการพฒันาบริหารงบประมาณ บุญทรัพย์ อินทิรา 
รุ่งทิพย์ อลิสสา 

 

งานบริหารบุคลากร   
19 โครงการพัฒนาบุคลากร ผอ.อรุณวรรณ   
20 งานเร่งด่วนตามนโยบาย ผอ.อรุณวรรณ   

กิจกรรม/งาน/โครงการที่ งปม.มีวัตถุประสงค์เฉพาะ   
21 แบบเรียน เครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน อลิสสา  
22 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พรรณี  

 22.1 กิจกรรมวิชาการ พรรณี  
 22.1.1  เปิดโลกวิทยาศาสตร์ อินทิรา พีรวัฒน์  
 22.1.2  ค่ายวิชาการ(สะเต็มศึกษา) อินทิรา พีรวัฒน์   

รุ่งทิพย ์
 

 22.1.3  ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ศิริพร  สุวภา  
 22.1.4  เปิดบ้านวิชาการ พรรณี  
 22.1.5  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ น้ าอ้อย  อินทิรา  
 22.1.6  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง บุญทรัพย์  

จักรกฤษณ ์
 

 22.1.7  แข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พรรณี  
 22.1.8  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ธีรวิชญ ์  
 22.2  กิจกรรมวิถีพุทธ /ลูกเสือ/ยุวกาชาด พรรณี  คณะครู 
 22.3  กิจกรรมทัศนศึกษา พรรณี คณะครู 
 22.4 กิจกรรมบริการสารสนเทศ ธีรวิชญ ์  

 
 

 

 



๑๑ 

 

 

จากการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  ปีงบประมาณ ๒๕62  มีผลดังนี้ 

ผลการประเมินด้านผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  อยู่ในระดับดี  มีการสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมในวิชาที่สอนแต่ละวิชา  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   
มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และ
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แหล่งการเรียนรู้  ศูนย์การเรียนรู้  แฟูมสะสมงาน ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริง
แจ่มใส  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
รู้จักปูองกันตนเองจากภัยของสิ่งเสพติดผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ควรพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ส าหรับการใช้ภาษาสื่อสาร ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝึกการท างานตามบทบาทหน้าที่  โดยเน้นให้เกิดผล
ถาวรกับผู้เรียน 

ผลการประเมินด้านครูผู้สอน 

  ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนด้วยความเอ้ืออาทร มีวิญญาณความเป็นครู และมีเจตนคติที่ดีต่อการ
สอน มีความตั้งใจ  มีความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  พยายามที่จะปรับปรุงเทคนิคการสอน  ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนมานาน มีการจัด   
การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง อย่างไรก็ตาม ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ที่เน้นกระบวนการให้ช านาญ โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และครูควรวางแผนการสอนแบบบูรณา
การ  ร่วมกันในบางเรื่อง หรือหลายๆเรื่อง เพ่ือจะได้บูรณาการเนื้อหาขั้นตอนกิจกรรมการสอน และกลุ่ม
ผู้เรียนเข้าด้วยกัน  เพื่อครูผู้สอนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
 

ผลการประเมินผลด้านผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีบุคลิกภาพดี  มีภาวะผู้น า  มีความเป็นประชาธิปไตย  และมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นที่
ยอมรับ ของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  และการสนับสนุน
ปัจจัยต่างๆ  ที่โรงเรียนขาดแคลนอยู่เสมอ  มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมี  
การสนับสนุนให้ทีมงานที่เข้มแข็งได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผล
น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 



๑๒ 

 

 

สรุปผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.พ.ศ. ๒๕๕6 ) 

ตารางท่ี 8 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    :ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 32.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.78 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์พันธ
กิจและ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 
 

100.00 92.78 ดีมาก 



๑๓ 

 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

     ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่             ไม่ใช่ 

    มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้          ใช่                ไม่ใช่ 

    ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่                ไม่ใช่ 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

ตารางท่ี 9 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฏกระทรวง 

              การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์พันธ
กิจและ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 



๑๕ 

 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

35.00 32.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.78 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 92.78 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

ตารางท่ี 10 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                :ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.13 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 8.88 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.58 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ตันสังกัด 

5.00 4.67 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รกัษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.86 ดี 



๑๗ 

 

 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

     ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่             ไม่ใช่ 

    มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้          ใช่                ไม่ใช่ 

    ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่                ไม่ใช่ 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

ตารางท่ี 11 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฏกระทรวง 

                การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.85 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.75 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.13 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 10.00 8.88 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.58 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตันสังกัด 

5.00 4.67 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 89.86 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 


