
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยีย่ม 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ้ ยอดเยีย่ม  
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยีย่ม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชกิที่ดขีองสังคม ยอดเยีย่ม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้  มทีักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยีย่ม 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสีด่้าน สอดคลอ้งกับบริบทขอทอ้งถิ่น ยอดเยีย่ม  
2. จัดครูให้เพยีงพอกับชั้นเรยีน ยอดเยีย่ม  
3. ส่งเสรมิให้ครูมีความเชีย่วชาญด้านการจดัประสบการณ์ ยอดเยีย่ม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรยีนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพยีงพอ 

ยอดเยีย่ม 
 

5. ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยีย่ม  
6. มีระบบบริหารคณุภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยีย่ม  

7. โรงเรียนเพิม่เตมิได้... -  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยีย่ม 

1. จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้น อย่างสมดุลเต็มศกัยภาพ ยอดเยีย่ม  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยีย่ม  
3. จัดบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ ใช้สือ่และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวยั ยอดเยีย่ม  
4. ประเมนิพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริงและนำผลการประเมนิพัฒนาการเดก็ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเดก็ 

ยอดเยีย่ม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวยั 
กรณทีี่ 1 ให้ใช้ฐานนยิม (Mode)  ให้ระดบัคุณภาพในภาพรวม 
กรณทีี่ 2 หากไม่มีฐานนยิม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดบัคุณภาพ ในทีน่ี้ คือ ดีเลิศ 

ยอดเยีย่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศกึษา 2563 

 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แขง็แรง มีสขุนิสยัที่ดี 
และดแูลความปลอดภยัของตนองได้ 

 
- 

 
- 

85 293 284 96.93 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนกั สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ✓ 

   
281 95.90 

 

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ด ี

✓ 

   
287 97.95 

 

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏบิัติจนเป็นนิสัย ✓ 

   
285 97.27 

 

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

✓ 

   

284 96.93 

 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้

  
85 293 285 97.27 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

✓ 

   
284 96.93 

 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย ✓ 

   
287 97.95 

 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น ✓ 

   
284 96.93 

 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนกึและค่านยิมที่ดี ✓    289 98.63  
 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู กล้า

แสดงออก ✓ 
   286 97.61  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน ✓    290 98.98  
 2.7ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ✓ 
   

272 92.83 
 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด ✓ 

   
285 97.27 

 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว ✓ 

   
284 96.93 

 

 
 

 
 
 
 

 

   

  

 



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ

เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม 
  

85 293 283 96.59 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

✓ 

   
285 97.27 

 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง ✓    280 95.56  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ✓ 
   

287 97.95 
 

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

✓ 

   
287 97.95 

 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 

✓ 

   

285 97.27 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

✓ 

   
271 92.49 

 

4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

  
85 293 283 96.59 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ ✓ 

   
281 95.90 

 

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบ 

✓ 

   
283 96.59 

 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั ✓ 

   
280 95.56 

 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

✓ 

   

284 96.93 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

✓ 

   
285 97.27 

 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม่เหลก็ กลอ้งดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

✓ 

    
286 

 
97.61 

 

              สรุปผลการประเมิน =  ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพจิารณา 
                                                       จำนวนประเด็นพิจารณา   

96.84 ยอดเยี่ยม 

 



 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  
5 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ✓ 

   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ ✓ 

   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) ✓ 

   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

✓ 
   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง 

✓    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเย่ียม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  

✓    
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์ 

✓    
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

✓    
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 

✓    
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

✓    
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   5 ยอดเย่ียม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ✓ 
   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  ✓ 

   

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ✓ 

   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ✓    
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ✓ 
   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ยอดเย่ียม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
✓    

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย 
✓    

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ ✓ 

   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
สำหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

✓ 
   

 4.5จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
✓    



ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

5 ให้บริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรยีนรู้เพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ✓ 

   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ ✓ 

   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
✓    

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ✓ 

   

 5.5ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพฒันาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ ✓ 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมสี่วนร่วม   5 ยอดเย่ียม 
 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ✓ 
   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน ✓ 

   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
✓    

 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล          
การประเมินตนเองประจำป ีและรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

✓ 
 

  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  ✓ 

   

  สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                             จำนวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเย่ียม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  
85 20 20 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล ✓    20 100  
 1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์

จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

✓ 

   
20 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

✓ 

   

20 100  

2 สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  85 20 20 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบัประสบการณ์
เดิม ✓ 

   
20 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยา่งอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธกีารเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

✓ 

   

20 100  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ✓ 

   
20 100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวยั 

  
85 20 20 100 ยอดเย่ียม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก ✓ 

   20 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ✓ 

   20 100  

 3.3 จดัให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

✓ 
   

20 100  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 
เป็นต้น 

✓ 

   

18 90.00  

4 ประเมนิพัฒนาการเดก็ตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมนิพัฒนาการเดก็ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  
85 20 20 100 ยอดเย่ียม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ
กิจวัตรประจำวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  

✓ 
   

20 100  



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ✓ 

   20 100  

 4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ✓ 

   18 90.00  

 4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ✓ 

   20 100  

 สรุปผลการประเมิน =                     ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเย่ียม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 

คุณภาพของนักเรียน  ยอดเย่ียม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยีย่ม  
2. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยีย่ม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยีย่ม  
5. มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  
6. มีความรู้ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ยอดเยีย่ม  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลกัษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยีย่ม  
2. ความภูมิใจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย ยอดเยีย่ม  
3. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยีย่ม  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 
1. มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยีย่ม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม  
3. ดำเนนิงานพฒันาวชิาการทีเ่นน้คุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยีย่ม  

4. พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวชิาชีพ ยอดเยีย่ม  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ ยอดเยีย่ม  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ยอดเยีย่ม  

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเย่ียม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชวีิตได้ ยอดเยีย่ม  
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อตอ่การเรียนรู้ ยอดเยีย่ม  
3. มีการบริหารจัดการชัน้เรยีนเชิงบวก ยอดเยีย่ม  
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยีย่ม  
5. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยีย่ม  

 สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยอดเย่ียม 
 
 

 
 



แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ที่ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสือ่สาร และการคดิคำนวณ 
  85 1,227 1,118 91.12 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมทีักษะในการอ่านในแต่ละระดับชัน้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนด ✓    1,127 91.85 

 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมทีักษะในการเขียนในแต่ละระดับชัน้ตาม
เกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนด ✓    1,082 88.18  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมทีักษะในการสือ่สารในแต่ละระดับชั้น
ตามเกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนด ✓    1,122 91.44 

 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมทีักษะในการคิดคำนวณใน 
แต่ละดับชัน้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ✓    1,141 92.99 

 

2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  85 1,227 1,079 87.94 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

✓    1,079 87.94 
 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมกีารอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  ✓    1,079 87.94 

 

 2.3 ร้อยละของผูเ้รยีนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ✓    1,079 87.94  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   85 1,227 1,115 90.87 ยอดเย่ียม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้

ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทมี ✓ 
 

  1,083 88.26 
 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูแ้ละ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิน้งาน ผลผลิต 

✓    1,147 93.48 
 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
✓  85 1,227 1,123 91.52 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ✓    1,123 91.52  

 4.2 ร้อยละของผูเ้รยีนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรยีนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

✓    1,123 91.52 

 

 การปฏบิัตงิาน  *** 



 
ประเด็นพิจารณา 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 
จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

5 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา   85 1,227 991 80.76 ดีเลิศ 
 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

✓    991 80.76  
 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ตาม

หลักสูตรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิม 
       

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ

ระดับชาติหรอืผลการทดสอบอื่น ๆ 
       

6 มีความรูท้กัษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีตอ่งานอาชีพ 
✓  85 1,227 1,177 95.93 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู ้ทกัษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีใน
การศกึษาต่อ  

✓    1,227 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู ้ทกัษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีใน
การจดัการ การทำงานหรืองานอาชีพ ✓    1,127 91.85  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        
1 การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   85 1,227 1,179 96.09 ยอดเย่ียม 
 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มคีุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา  ✓    1,133 92.34 
 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนกึตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ✓    1,225 99.84 

 

2 ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย   85 1,227 1,116 90.95 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิน่ เห็นคณุค่าของ

ความเป็นไทย ✓    1,116 90.95 
 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีสว่นร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ✓    1,116 90.95 

 

3 การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
✓  85 1,227 1,142 93.07 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผูเ้รยีนยอมรับและอยู่รว่มกันบน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย   เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี  

✓        1,142 93.07 
  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม     85 1,227 1,152 93.89 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมกีารรักษาสขุภาพ กาย สุขภาพจิต 

อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   ✓        1,199 97.72  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน อืน่อย่างมีความสุข 
เข้าใจผูอ้ื่น ไมม่ีความ ขัดแย้งกับผู้อื่น ✓  

      1,105 90.06  

สรุปผลการประเมิน 91.21 ยอดเย่ียม 
   

  
 
 



มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   5.00 ยอดเย่ียม 
 1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ  ชุมชน ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ✓    

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ✓    

 1.3 กำหนดเป้าหมายวสิัยทัศน์ และพนัธกิจ ทันตอ่การเปลีย่นแปลงของสังคม 
✓    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสยัทัศน์  และพันธกจิ  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 
✓    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ตอ่สาธารณชน ✓    
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา   5.00 ยอดเย่ียม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

✓    
 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง ✓    
 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศกึษาจัดระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน และระบบการ

นิเทศภายใน 
✓ 

   

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ✓    
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทเีกีย่วข้องทุกฝ่ายมีสว่นร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

ร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจดัการศึกษา 
✓ 

   

3 ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการทีเ่นน้คุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศกึษาและทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 

  5.00 ยอดเย่ียม 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรถานศึกษา ✓    
 3.2 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความตอ้งการของผู้เรียน ที่

สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา ชุมชน และทอ้งถิน่ ✓ 
   

 3.3 บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้นคณุภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชวีิตจริง  ✓    
 3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศกึษาครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอนทกุลุ่มเป้าหมาย  ✓    
 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลงของสงัคม ✓    
4 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ   5.00 ยอดเย่ียม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาคร ูบุคลากร ให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ  

✓    
 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรูท้างวชิาชีพ 

✓    
 4.3 นำชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรูข้องผูเ้รยีน ✓    
 4.4 มีการตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงานของครูบุคลากรที่มีผลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ✓    
 4.5 ถอดบทเรียนเพือ่สร้างนวัตกรรมหรือวธิีการที่เป็นแบบอย่างทีด่ีที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน ✓    
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอ่การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ   5.00 ยอดเย่ียม 
 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรยีน ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภยั 

✓    
 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรยีน ที่เอื้อตอ่การเรยีนรู้ และคำนึงถงึความ

ปลอดภัย ✓    

 5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รยีน เกิดการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล  และเป็นกลุม่ ✓    
 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ✓    
 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดลอ้มตามศักยภาพของผู้เรียน ✓    



ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัติ 

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้   5.00 ยอดเยีย่ม 
 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา ✓    
 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่บรหิารจัดการและการจัดการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศกึษา ✓ 
   

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา ✓ 
   

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศกึษา ✓ 
   

 6.5 ติดตามผลการใช้บรกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการ

และการจัดการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
✓ 

   

 สรุปผลการประเมิน   5.00 ยอดเย่ียม 
 

   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน 

ครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผ่านเกณฑ ์
ท่ีโรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพ 

ท่ีได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได ้

  85 77 74 96.10 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลกัสูตรสถานศกึษาทีเ่นน้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู ้โดยผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัตจิริง 

✓    71 92.21 
 

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง ✓    77 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มี
ความจำเปน็ และต้องการความชว่ยเหลือพเิศษ  ✓    71 92.21  

 1.4  ฝึกทกัษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน ✓    72 93.51  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รยีนสามารถ
นำไปประยกุต์ใช้ในชวีิตประจำวันได ้ ✓    77 100  

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอือ้ตอ่
การเรยีนรู ้

  85 77 77 100 ยอดเย่ียม 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการจัดการเรยีนรู ้ ✓    77 100 

 

 2.2 ใช้แหล่งเรยีนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในการ
จัดการเรียนรู ้ ✓    77 100 

 

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ✓    77 100 

 



 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

 

จำนวน 

ครูท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนครู

ผ่านเกณฑ ์
ท่ีโรงเรียน

กำหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน

คุณภาพ 

ท่ีได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ 

ปฏิบตั ิ

3 มีการบริหารจดัการชั้นเรยีนเชิงบวก   85 77 77 100 ยอดเย่ียม 
 3.1 ผู้สอนมกีารบริหารจัดการชั้นเรยีนโดยเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
✓    77 100  

 3.2 ผู้สอนมกีารบริหารจดัการชั้นเรยีน ให้เด็กรกัคร ู

ครูรกัเดก็ และเดก็รกัเด็ก เด็กรกัทีจ่ะเรียนรู ้สามารถ
เรียนรูร้่วมกนัอย่างมีความสุข 

✓    77 100 
 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผูเ้รยีน   85 77 74 96.10 ยอดเย่ียม 

 4.1 มีการตรวจสอบประเมนิคุณภาพการจดัการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ ✓    73 94.81  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเ้ครือ่งมอืและวิธกีารวดัและ
ประเมนิผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการ
เรียนรู ้

✓    73 94.81  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมนิผล ✓    75 97.40  

 4.4 ให้ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผู้เรยีนเพื่อนำไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู ้
✓    75 97.40  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ขอ้มูลสะทอ้นกลับเพือ่
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

  85 77 70 90.91 ยอดเย่ียม 

 5.1 ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ้ ✓    70 90.91  

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ของตนเอง ✓    70 90.91  

 สรุปผลการประเมิน 74 96.62 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

 

 

 

 


