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   วิสัยทัศน์       
    “ มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  พัฒนาทักษะชีวิต  ประสานมิตรชุมชน  น าผลิตผลที่ดีสู่สังคม “ 
   พันธกิจ         

๑.  จัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา 
๒.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน 
๖.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลัก  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 
๗.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็น
ประชาคมอาเซียน 
๘.  จัดให้มีวัสด ุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
๙.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 เป้าประสงค์         
     ๑.  โรงเรียนมีมาตรฐานส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๒.  โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนที่สนองต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๔.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
     ๕.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
     ๖.  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ 
     ๗.  ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 
     ๘.  ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๙.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  

        ๑๐. โรงเรียนมีอาคารสถานที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัด 
               กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็น 
               ประชาคมอาเซียน 
         ๑๑. โรงเรียนมีมีวัสด ุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการ 
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               เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
         ๑๒. โรงเรียนมีการวิจัย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
         ๑๓.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
         ๑๔.  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน        
         ๑๕.  ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เอกลักษณ์ 
         คุณธรรม จิตอาสา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตตลักษณ์ 
         ยิ้มไหว้  ทักทาย 
กลยุทธ์ในการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม
ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
เป้าหมาย 

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
๒.  ผู้เรียนรว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก  
๓.  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
๔.  โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ   
๕.  โรงเรียนจัดระบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุม 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

    ๑.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า วสิัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.  ครูมีความรู้ความสามารถในด้านจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
เป้าหมาย 
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๑. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคม
อาเซียน 

๒. จัดให้มีวัสด ุอุปกรณ์ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา  
เป้าหมาย 

๑. โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาของโรงเรียนในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 
๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่  ๖  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 
เป้าหมาย 

๑. การจัดกิจกรรมตามวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา 
๓. ผู้ปกครองนักเรียนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
๔. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
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 การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

********************* 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ร้อยละ ๗๕ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๐ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๘๐ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู้ได ้
ร้อยละ ๗๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๕ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๙๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๘๕ 
๒.๕ ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

ร้อยละ ๗๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละ ๘๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๘๕ 
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การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

********************* 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน ด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

๑) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ ๗๐ 
ร้อยละ ๗๐ 

 
ร้อยละ ๗๐ 
ร้อยละ ๗๐ 

 
ร้อยละ ๕๕ 
ร้อยละ ๔๕ 
ร้อยละ ๔๕ 
ร้อยละ ๕๕ 
ร้อยละ ๔๕ 
ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 
ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ร้อยละ ๗๕ 
ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐ 
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๕ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ร้อยละ ๘๕ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ ๘๕ 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๕ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ 
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การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

********************* 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ร้อยละ ๗๕ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๐ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๘๐ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู้ได ้
ร้อยละ ๗๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๕ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๙๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๘๕ 
๒.๕ ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

ร้อยละ ๗๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๐ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละ ๘๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๘๕ 

 

 



 คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ๒๐ 
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การก าหนดเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินค่าต่างๆที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ระดับ ๔ ดีเลิศ ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ 
ระดับ ๓ ดี ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ 
ระดับ ๒ ปานกลาง ร้อยละ ๖๐ -๖๙ 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา ร้อยละ ๕๐ -๕๙ 
 

เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๙ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๕ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๒ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๗ ๑๐๐    
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐ ๑๐๐    
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๑๐๐    
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖ ๑๐๐    

รวม ๑๘๔ ๑๐๐    
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เป้าหมายการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๙ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๕ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๒ ๑๐๐    
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๗ ๑๐๐    
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐ ๑๐๐    
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๑๐๐    
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖ ๑๐๐    

รวม ๑๘๔ ๑๐๐    

 
เป้าหมายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๙ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๕ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๒ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๗ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖ ๑๐๐  

รวม ๑๘๔ ๑๐๐  
 


