ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่
1

คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่
2

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่
3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ไม่ เป้าหมาย
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (ร้อยละ)

ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

72

68

94.00

ยอดเยี่ยม



58

81.00



70

97.22



71

98.61



71

98.61

92

1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
1.1 ร้อยละของเด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่ แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย

จานวนเด็ก (คน)

92

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้

72

68

95.00

2.1 ร้อยละของเด็กร่าเริงแจ่มใส
แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม



70

97.22

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น
2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสานึกและค่านิยม
ที่ดี
2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน



67

93.05



70

97.22



68

94.44



66

92.00



68

94.44

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)



66

92.00



69

96.00



70

97.22

ปฏิบัติ

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัย
ในตนเอง
3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และ
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ
3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

92

ทั้งหมด

72

69

96.00



69

96.00




70
71

97.22
99.00



68

94.44



69

96.00



68

94.44

67

93.05



66

92.00



67

93.05



68

94.44



66

92.00

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคาถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คาตอบ
4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่าย ๆ ได้

จานวนเด็ก (คน)

84

72

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ
4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้

สรุปผลการประเมิน =

การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
ไม่
ปฏิบัติ ปฏิบัติ (ร้อยละ)

จานวนเด็ก (คน)
ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)



68

94.44



68

94.44

ทั้งหมด

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

95.22

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนแบบ Aetive Learning ให้เด็กมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยออกแบบกิจกรรมให้ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดย
ปลูกฝังการมีปฏิสัมพันธ์กับครู ผู้สอนและสมาชิกในห้องเรียนเดียวกันรวมถึงสมาชิกในห้องเรียนอื่นๆ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1

2

3

4

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อ
สาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

***
ผลสาเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม
























ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการ
จัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์



5.4 มีการนาผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา



5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์



5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม



6.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนดและดาเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี และรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด



6.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม



=

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้



6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม

สรุปผลการประเมิน

***
ผลสาเร็จ (ข้อ)





ผลรวมผลสาเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
1.โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2563 ได้นาการสอน Coding ประกอบสื่อ
การสอนหุ่น N-Tiny ซึ่งส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการวางแผนและทางานร่วมกัน โดย
ผู้ปกครองจากชมรมผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในการพิจารณานาการเรียนการสอน Coding มาใช้ทั้งในระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการทั้งในระดับการกาหนดนโยบายและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

3

3

100




3
3

100
100



3

100

3

100



3

100



3

100



3

100

3

100



3

100



3

100



3

100



3

100
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2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

91

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก
3.2 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้
เป็นต้น
3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
คาตอบ เป็นต้น

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม
2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

จานวนครู (คน)
บรรจุ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
1.2 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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3

9

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

บรรจุ

ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

3

3

100



3

100



3

100



3

100



3

100

ปฏิบัติ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4.3 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.4 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จานวนครู (คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

100

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
1.ครูมีการบันทึกและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามพัฒนาเด็กซึ่งมีผล
การประเมินต่า และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีพัฒนาการโดดเด่น ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ความสนใจ และความถนัด
2.เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครูทุกคนจึงได้รับการอบรมการทาคลิป เพื่อจัดการสอน
ออนไลน์ รวมถึงการสอนโดยใช้ Zoom ซึ่งเป็นการพัฒนาส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อใน
การสอน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
8. ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6. โรงเรียนเพิ่มเติมได้...

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คานวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางาน
เป็นทีม
3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

จานวนผู้เรียน (คน)
ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้
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81.20

ดีเลิศ



95

84.07



90

79.65



87

77.00



95

84.07

101

89.68



98

86.73



104

92.04



102

90.27



103
103

90.71
91.15



102

90.27

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ทั้งหมด

86

113

ดีเลิศ

ดีเลิศ

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

106

93.37

ยอดเยี่ยม



107

94.69



104

92.04

96

87.61

99

87.61

96

84.46



96

84.96



96

84.96

105

91.48

ปฏิบัติ

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

86

113

86

113



6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทางานหรืองานอาชีพ

จานวนผู้เรียน (คน)

86

113

ดีเลิศ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

91

113

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา



106

93.81

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม



103

91.15



100
97

88.50
85.84



103

91.15

109

96.46

109

96.46

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย

91

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

91


113

113

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

สรุปผลการประเมิน =

ไม่
ปฏิบัติ

จานวนผู้เรียน (คน)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ทั้งหมด

91

113

ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)



103
105

91.71
92.92



100

88.50

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

89.62

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรียนเน้นการเรียนการสอน Active Learning ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ส่งเสริมสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมถึง
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามที่โรงเรียนกาหนด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่
ต่อสาธารณชน

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม











3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม

***
ผลสาเร็จ(ข้อ)



2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บคุ ลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา

ไม่
ปฏิบัติ







การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคี วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู
บุคลากร ที่มผี ลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปผลการประเมิน

=

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม












6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้



5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน

***
ผลสาเร็จ(ข้อ)







ผลรวมผลสาเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
1.โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2563 ได้นาการสอน Coding
ประกอบสื่อการสอนหุ่น N-Tiny ซึ่งส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการวางแผนและ
ทางานร่วมกัน โดยผู้ปกครองจากชมรมผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในการพิจารณานาการเรียนการสอน Coding มา
ใช้ทั้งในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการทั้งในระดับการกาหนดนโยบายและการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติงานประจาปี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

6

100

ยอดเยี่ยม



6

100



6

100



6

100



6

100



6

100

6

100



6

100



6

100



6

100

6

100



6

100



6

100

ปฏิบัติ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไป
จัดกิจกรรมได้จริง
1.3 มีรปู แบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สาหรับผู้ที่มคี วามจาเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนาเสนอ
ผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ไม่
ปฏิบัติ
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2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้
2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้
2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

จานวนครู (คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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บรรจุ

6

6

6

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้

สรุปผลการประเมิน =

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

6

100

ยอดเยี่ยม

6

100

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

บรรจุ

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด
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6

91

6






5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
5.2 นาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

ไม่
ปฏิบัติ

จานวนครู (คน)

เป้าหมาย
(ร้อยละ)




ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
1.ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนรู้เฉพาะนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษและนักเรียนที่มีความโดดเด่น
2.เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครูทุกคนจึงได้รับการอบรมการทาคลิป เพื่อจัดการสอน
ออนไลน์ รวมถึงการสอนโดยใช้ Zoom ซึ่งเป็นการพัฒนาส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อใน
การสอน
3.ครูประเมินนักเรียนโดยใช้กระบวนการประเมินจากสภาพจริงอย่างเป็นระบบ มีการนาผลการประเมินมา
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนตามความสนใจและความถนัดมีการส่งเสริมด้านการอ่านและพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก
และไม่คล่องอย่างต่อเนื่อง

