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คํานํา
เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก0น
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พ.ศ.2542 และที่ แก: ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ ได: กําหนดหลักการสํา คั ญ ข: อหนึ่ ง คื อให: จัด ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงว0าด:วยระบบหลักเกณฑ@และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ให:สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เป2นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
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บุคลากร นักเรียน อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปDญญาท:องถิ่นแหล0งเรียนรู: ผลงานดีเด0น
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2561 ที่ระบุงาน โครงการกิจกรรมต0างๆที่เป2นไปตามกลยุทธ@และสอดคล:อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป2นรายมาตรฐาน
ตัวบ0งชี้และสรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช:
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอขอบคุณคณะครูนักเรียน ผู:ปกครอง ชุมชนและผู:เกี่ยวข:องทุกฝIายที่มี
ส0วนร0วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให:มีคุณภาพสูงขึ้นอย0างต0อเนื่องหวังเป2นอย0างยิ่งว0าเอกสารฉบับนี้
จะเป2นประโยชน@ในการนําไปเป2นฐานข:อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ
การส0งเสริมสนับสนุนของหน0วยงาน องค@กรต0างๆ รวมทั้งหน0วยงาน ต:นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ต0อไป

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
บทสรุปสําหรับผู:บริหาร ..........................................................................................
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ประจําปการศึกษา 2561 .................................................
ตอนที่ 1 ข:อมูลพื้นฐาน ..............................................................................................
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา .........................................................
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ........................................................................
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน .........................................................................
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม ........................
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต:องการและ
ความช0วยเหลือ ......................................................................................................
ตอนที่ 4 เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และแบบรายงาน
“วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป2นเลิศ” สําหรับสถานศึกษา ...........................................
ภาคผนวก .................................................................................................................
ภาคผนวก ก ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...............................................................................
ภาคผนวก ข แบบเก็บรวบรวมข:อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ...................
ภาคผนวก ค แบบเก็บรวบรวมข:อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ...................
ภาคผนวก ง ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ประกาศกําหนดค0าเปZาหมายมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....................................

หนา
1
16
20
27
27
35
50
52
56
68
69
84
93
105

1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผูจัดทํา : นางชอเอื้อง ฤกษรุจิพิมล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
1. บทนํา
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยูเลขที่ 70 หมูที่ - ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด ขอนแกน
รหัสไปรษณีย 40000 โทรศัพท 043-221823 โทรสาร 043-228688 e-mail :
suansanuk51@hotmail.com website : www.ssn.ac.th สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปLดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 6
จํานวน 72 หองเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 5 ไร 1 งาน
ชื่อผูบริหารโรงเรียน นางชอเอื้อง ฤกษรุจิพิมล หมายเลขโทรศัพท 081-768 - 4270
จํานวนพนักงานครู 139 คน จําแนกเปQนพนักงานครู 108 คน ครูอัตราจาง 31 คน พนักงานจาง
6 คน ลูกจางประจํา 5 คน
จํานวนนักเรียน 2,793 คน จําแนกเปQนระดับปฐมวัย 327 คน ระดับประถมศึกษา 2,466 คน
เอกลักษณ โรงเรียนเดน เนนวิชาการ
อัตลักษณ เกงวิชาการ มีทักษะตามศักยภาพและกลาแสดงออก
สภาพบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนมีความพรอมในสิ่งต)อไปนี้
โรงเรียนตั้งอยูภายในตัวเมืองบนถนนสายสําคัญของจังหวัดขอนแกน และอยูใกลแหลงเรียนรู
(บึงแกนนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญหลายแหง อาทิ วัดธาตุพระอารามหลวง วัดหนองแวงพระอาราม
หลวง วัดโพธิ์บานโนนทัน) มีภูมิทัศนรมรื่นสวยงามสามารถใชเปQนแหลงเรียนรูได มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบที่เหมาะสม มีหองสมุดที่สามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ บริการสืบคนดวยระบบอินเตอรเน็ต มี
การบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ เนนการมีสวนรวมและการทํางานเปQนทีม มีผูบริหารที่มีความ
ทันสมัยและมีวิสัยทัศน มีแผนงานสงเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมี
ความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ มีความรู ความสามารถ และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการ
จัดระบบการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปQนสําคัญ มี
การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ปรับปรุงทุกปOการศึกษา มีการบริการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน มีรถบัสขนาดใหญนํานักเรียนออก
เรียนรูนอกหองเรียนทุกสายชั้นอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากตั้งอยูในตัวเมือง จึงไมสามารถขยายบริเวณได สงผลใหเกิด
ป\ญหาดานความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหนา มีจํานวนนักเรียนตอหองมาก
เกินเกณฑ (นักเรียน 35 คน : 1 หองเรียน)
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปQนชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน
บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก หางสรรพสินคา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอนแกน อาชีพหลักของ

2
ชุมชน คือ คาขาย,รับจาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปQนที่รูจัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต ประเพณีทําบุญเขาพรรษา-ออกพรรษา ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแกน
2. ผลการประเมินตนเอง
ตามที่ โรงเรี ย นเทศบาลสวนสนุ ก ไดดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ประจํ า ปO
การศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทํารายงานประจําปOเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดําเนิ นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลไดดังนี้
2.1 การจัดการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู)ในระดับ ดีเลิศ
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป`าหมายไวในแตละมาตรฐาน ผลการประเมิน
สรุป วาได ระดั บคุ ณ ภาพ ดี เลิศ ทั้งนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของเด็ ก อยู ในระดับ ดี เลิ ศ มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับดีเลิศ และ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็ก
เปQ น สํ า คั ญ อยู ในระดั บ ดี เลิ ศ และผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง 3
มาตรฐานคื อ มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพผู เรี ย น มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การและ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปQนสําคัญ มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับ ดีเลิศ
เชนกัน
จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหโรงเรียนจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป`าหมายไวในแตละมาตรฐานและตัวชี้วัด จากผล
การประเมิน สรุป วาได ระดั บ ดี เลิ ศ ทั้ งนี้ โรงเรีย นไดดําเนิ น โครงการ/กิ จกรรมอยางตอเนื่ องแตยั งไมมี
นวัตกรรมที่ชัดเจนในการพัฒนาในแตละตัวชี้วัด
ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่เปQนไป
ตามป\ญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียนและสภาพของ
ชุมชนทองถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมา
เปQนฐานในการพัฒนาและสอดคลองกับเป`าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุง
แกไขงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปQนสําคัญมีผลประเมินอยู
ในระดับดีเลิศ วิเคราะหออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปQนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทของ
โรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และแกป\ญหารายบุคคล ใชการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอยางเปQนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู
ในระดั บ ดี เลิ ศ โดยใหความสํ า คั ญ กั บ ผู เกี่ ย วของทุ ก ฝb ายเพื่ อใหเกิ ด ความรวมมื อในการวางระบบและ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเปQนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและ
การจัดการของโรงเรียน
2.2 หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง
โรงเรียนไดจัดทํ าแผนพัฒ นาการศึกษาสี่ปO (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติการประจําปO
การศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนั้นไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา ปO ก ารศึ ก ษา 2561 มี การดํ า เนิ น งานตามแผน การติ ด ตามและประเมิ น ผล รายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปQนระบบ ในการดําเนินโครงการทุกโครงการ จะจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการโดย
ใชกระบวนการ PDCA
โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เนนการมีสวนรวม การทํางานเปQนทีม
มีการประชุมคณะกรรมการตามโครงสรางเพื่อเสนอความเห็นชอบในเรื่องการบริหารงานในโรงเรียน และมี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รายงาน
การประชุมสายชั้น มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปQนประจํา
ทุกปOรวมทั้งจัดทําหลักสูตรสงเสริมความเปQนเลิศของผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถิ่ น มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ สงเสริ ม ใหครู จั ด การเรี ย นการสอนไดอยางมี
ประสิ ทธิภ าพ มี ความรักและศรั ทธาในวิ ช าชี พ ครู จัด ทํ าแผนการจั ด การเรีย นรู ที่ เนนผูเรีย นเปQ น สํ า คั ญ
จัดทํา/จัดหาสื่อและใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมผูเรียนใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกโรงเรียน ปลูกฝ\งใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญiู
เอื้อเฟklอเผื่อแผ + สํานึกรักทองถิ่น) สงเสริมใหผูเรียนใฝbเรียนใฝbรู มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก
ในทางที่ถูกตอง
2.3 แผนการพัฒนาตนเองใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้น 1 ระดับ
โรงเรียนมีแผนการดําเนินงานอยางเปQนระบบ คือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปO (พ.ศ.25612564) แผนปฏิบัติการประจําปOการศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปOการศึกษา 2561 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยใช
กระบวนการPDCA เพื่อใหมีผลการดําเนินงานสูงกวาเป`าหมายที่กําหนดไว
3. วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป9นเลิศ (Best Practices)
3.1 ชื่อผลงาน โครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนสองภาษา (English Program)
หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปQนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปQ น
ภาษากลางที่ใชสื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เปQนเครื่องมือที่จะเขาถึงแหลงวิทยาการตางๆ
และคนควาความรูใหมๆ ซึ่งป\จจุบัน มีคนทั่วโลกใชภาษาอังกฤษเปQนหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 2,000 ลาน
คน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้ น จึงเปQนความจําเปQนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหประชากรไทยได
เรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได เปQนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการเจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ประเทศไทยตองเขารวม
ประชาคมอาเซีย นเพื่ อเพิ่ มอํ านาจในการตอรองและเพิ่ มขี ดความสามารถในการแขงขั นในเวที ระหวาง
ประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนรวมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพรอม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเปQน
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เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ สํ า คั ญ ยิ่ งสํ า หรั บ คนไทยในอนาคตอั น ใกลนี้ เพื่ อใหการศึ กษาสอดคลองกั บสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เปQนผูนําที่ดี มีสติป\ญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและคานิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะอันพึ งประสงคตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และมีศักยภาพเปQ นพลโลก (World citizen) เพื่ อพั ฒนายกระดั บ
คุณภาพ เปQนการ ตอยอดคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปQนมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาใหผูเรียนเปQน คนดี คนเกง
และมีความสุข ตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศไดมีการพัฒนาและใช
หลักสูตรการศึกษาที่มีเป`าหมายใหผูเรียนไดเรียนเพื่อรู (Learn to know ) เรียนเพื่อเปQน ( Learn to be) เรียนเพื่อทํา (Learn
to do ) เพื่อสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะพลเมืองของชาติและLearn to live together เพื่อสรางคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงคในฐานะพลโลก ใหผูเรียนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปQนใน
การดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ สามารถเปQนผูนําที่ดีของสังคม
โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษแกผูเรียนรวมทั้งเพื่อเปQน
การสรางโอกาสสําหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงไดจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชภาษาอังกฤษ เปQนสื่อในการจัดการเรียนการสอน เปQนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษขึ้น
3.2. วัตถุประสงค
3.2.1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
3.2.2. เพื่อใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปQนบุคคลแหง
การเรียนรู
3.2.3.สามารถคิดวิเคราะหแกป\ญหาไดและมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดย
ใชภาษาอังกฤษเปQนสื่อ
3.2.4. เพื่อสนับสนุนใหครูอาจารยและบุคลากรของโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา
3.2.5. เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเต็มตามศักยภาพโดยเปLด
โอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
3.2.6. เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนสูความเปQนเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแขงขัน เปQนสมาชิก
ประชาคมโลก ไดอยางเทาเทียมและกาวสูความเปQนสากล อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
3.3 แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอม
1.1 ประชุมวางแผน แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
มกราคม -มีนาคม
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2560
เปQนภาษาอังกฤษ
1.2 สรางความเขาใจและเผยแพรโครงการหองเรียนสองภาษา
ใหครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ

ผูรับผิดชอบ
ฝbายวิชาการและ
คณะทํางานฯ
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กิจกรรม
1.3 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบและจัดทําโครงสรางการ
บริหารโครงการ
1.4 สํารวจวิเคราะหขอมูลและบริบทในการที่จะดําเนินงาน
ตามโครงการ
1.5 เขียนโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพรอมดานอาคารสถานที่และ
บุคลากร
2.1 ออกแบบหองเรียน
2.2 ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเปLด
หองเรียนสองภาษา
2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
2.4 วางแผนอัตรากําลัง ครู และบุคลากร ที่จะดําเนินงานตาม
โครงการ
2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานอื่นๆที่จะสนับสนุนการ
เปLดหองเรียนสองภาษา
2.6 จัดหาครูและบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
สื่อสารและการใชภาษาตางประเทศ
2.7 ฝ{กอบรมครูที่สอน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ประสบการณดานหองเรียนสองภาษา เพื่อเตรียมความพรอม
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการดานหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผล
3.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
3.2 จัดทําหลักสูตรโดยปรับปรุงใหสอดคลองกับเป`าหมายที่
ตองการ
3.3 ประชาพิจารณหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา
3.4 ปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับ
สมบูรณ
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.6 จัดทําแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหมี
ความหลากหลายตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ
3.7 จัดเตรียมเอกสารทั้งทางดานหลักสูตรการวัดการ
ประมวลผล ประกอบดวย คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู
เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอํานวยความสะดวก

ระยะเวลา

เมษายน –
พฤษภาคม 2560

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง

พฤศจิกายน 2560 คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
-มกราคม 2561
ไดรับแตงตั้ง

ตามกําหนด
พฤษภาคม 2561

คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธโครงการ
4.1ประชาสัมพันธโดยสื่อของโรงเรียน เชน เว็บไซต
เฟสบุ~ค วารสาร
4.2 ประชาสัมพันธโดยสื่อทองถิ่น เชน วิทยุชุมชน
4.3 การออกแนะแนวใหกับชุมชนตางๆไดรับทราบ
4.4 การเยี่ยมบานนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 ดําเนินการรับนักเรียน
5.1 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือก
นักเรียนเขารวมโครงการ
5.2 ประชาสัมพันธ โครงการฯ และการรับสมัคร
5.3 รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ฯ
5.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแกผูปกครอง
กิจกรรมที่ 6 ปรับพื้นฐาน
6.1 ประชุมผูปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผูปกครองใน
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การจัดการเรียน
การสอนและรวมวางแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ
สําหรับนักเรียน
6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ดานการเรียนการสอน การอยูใน
สังคมนักเรียนโครงการหองเรียนสองภาษา
6.3 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานดานวิชาการ
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมดานวิชาการและความ
พึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง
กิจกรรมที่ 7 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
7.1 วิเคราะหนักเรียนรายบุคคลดานความรู
ความสามารถ ดานครอบครัวและสังคม
7.2 จัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปQนสําคัญเนนการใช
กิจกรรมเปQนสื่อในการเรียนรูและจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลใหผูปกครอง
ทราบเปQนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
7.4 ซอมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุม
กิจกรรมที่ 8 ทดสอบความรูความสามารถของนักเรียน
8.1 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 นักเรียนสมัครเขารวมทดสอบ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2561
-มีนาคม 2561

คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง

มีนาคม 2561

คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง

พฤษภาคม 2561
-มีนาคม 2562

คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง
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8.3 ทบทวนและติวเขมกอนการทดสอบ
8.4 ทดสอบความรู
8.5 รายงานผลใหผูปกครองทราบ
8.6 นําผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพื่อ
สงเสริมความเปQนเลิศของนักเรียนแตละคน
กิจกรรมที่ 9 จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
9.2 จัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูและวิทยากรทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม
9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 10 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะหป\ญหา วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม
10.2 ประสานงานฝbายตางๆที่เกี่ยวของ เตรียมการ
10.3 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 11 การนิเทศติดตาม
11.1 กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การนิเทศติดตาม
11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ
11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางครูชาวตางชาติ
และครูไทยเปQนระยะ ๆ
11.4 สงเสริม พัฒนาและใหขวัญและกําลังใจแกครู
กิจกรรมที่ 12 การสรุปผลและการประเมินโครงการ
12.1 รวบรวมขอมูลจากการจัดโครงการ นํามาวิเคราะหและ
ประเมินคาผลการดําเนินการ
12.2 สรุปขอที่ควรปรับปรุงแกไขและสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนา
12.3 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและนักเรียน
เตรียมนําเสนอผลงานของนักเรียนใหผูปกครองทราบ
12.3 ประชุมผูปกครองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานนักเรียน
นําเสนอผลงานและความกาวหนาของตนเอง

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
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12.5 ผูปกครองรวมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ และรวมวางแผนพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปOตอไป
12.6 สรุปและกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการฯ
12.7 รายงานขอมูลเสนอใหโรงเรียน ผูปกครองและ
สาธารณชนรับทราบ
3.4 ผลลัพธ/ผลการดําเนินการ
1) ผลลัพธ
ในปTการศึกษา 2560 รับนักเรียนหองเรียน EP
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 3 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 4 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 6 จํานวน 4 หองเรียน
ในปTการศึกษา 2561 รับนักเรียนหองเรียน EP
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 3 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 4 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 6 จํานวน 4 หองเรียน
ในปTการศึกษา 2562 รับนักเรียนหองเรียน EP
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 3 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 4 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 6 จํานวน 4 หองเรียน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

จํานวน 145 คน
จํานวน 138 คน
จํานวน 157 คน
จํานวน 169 คน
จํานวน 155 คน
จํานวน 149 คน
จํานวน 160 คน
จํานวน 143 คน
จํานวน 135 คน
จํานวน 154 คน
จํานวน 166 คน
จํานวน 154 คน
จํานวน 160 คน
จํานวน 143 คน
จํานวน 135 คน
จํานวน 154 คน
จํานวน 166 คน
จํานวน 154 คน

2) ผลการดําเนินการ
1. นั กเรีย นในโครงการไดรับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพดานความรู ทั กษะความสามารถการ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒ นาตนใหเปQนบุคคลแหงการเรียนรู
สามารถคิดวิเคราะหแกป\ญหาไดและมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลก
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2. นักเรียนในโครงการเปQนผูมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห และแกป\ญ หาไดอยางสรางสรรค มีศักยภาพในการแขงขันในเวที โลกไดและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางองคความรูและแสวงหาความรูไดอยางชาญฉลาดและรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อกาวสูความเปQนพลโลก (World Citizen)
3. หองเรียนสองภาษา มุงพัฒนาผูเรียนสูความเปQนเลิศและกาวสูความเปQนสากลอยางเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล
4. นักเรียนมีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับดี
5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปQนบุคคลแหง การเรียนรู
6. นักเรียนมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลก
7. ครูอาจารยและบุคลากรของโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
8. โรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปLดโอกาสให ผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
9. นักเรียนจะมีศักยภาพและความพรอมสูความเปQนพลโลกได
3.5 ปUจจัยเกื้อหนุนหรือปUจจัยแห)งความสําเร็จ
3.5.1 พัฒนาระบบบริหารโครงการเปQนแบบมืออาชีพโดยใชหลักคิด ความมีเอกภาพทาง
นโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ
3.5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูไทยที่จบภาษาอังกฤษใหสามารถสอนวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปQนภาษาอังกฤษ ไดเทียบเคียงกับเจาของภาษา
3.5.3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองตามความถนัด
ความสามารถแตละรายบุคคล เปQนลักษณะจัดการศึกษาเฉพาะคน
3.5.4 สงเสริมใหเกิดเปQนนวัตกรรมการบริหารโครงการที่เปQนตนแบบได (Best Practice)
3.5.5 นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
3.5.6 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปQนบุคคลแหง การเรียนรู
3.5.7 สามารถคิดวิเคราะหแกป\ญหาไดและมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดย
ใชภาษาอังกฤษ เปQนสื่อ
3.5.8 ครูอาจารยและบุคลากรของโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
3.5.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเต็มตามศักยภาพโดย เปLดโอกาสให
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
3.6 แนวทางการพัฒนาใหยั่งยืน
3.6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC)
3.6.2 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
3.6.3 จัดทําแผนประชาสัมพันธ อยางหลากหลาย
3.6.4 ใชระบบเครือขายผูปกครอง
3.6.5 ใชระบบแนะแนว
3.6.6 สรางกระบวนการติดตามตรวจสอบและรายงาน
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3.7 การเป9นตนแบบใหกับหน)วยงานอื่น/การขยายผลและ/หรือรางวัลที่ไดรับ
3.7.1 การเปQนตนแบบใหกับหนวยงานอื่น เปQนแหลงศึกษาดูงานใหกับหนวยงานอื่น ดังนี้
-วันที่ 7 กันยายน 2559 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาล ตรัง ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 24 มกราคม 2560 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลทาบอ ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 27 มีนาคม 2560 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลบรบือ ศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลปากคาด ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลกรับใหญ อําเภอ
บานโปbง จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3.7.2 รางวัลที่ไดรับ
ดานผูเรียน
ปOการศึกษา 2560
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปOที่ 4 – 6 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แสดงละครภาษาอังกฤษ ในการแขงขันทักษะวิชาการการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจําปOการศึกษา 2560
- เด็กชายธนกฤต อาภรณแกว รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงญาณิศา นาคประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงเบญญาภา บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กชายภชรพล ภูหนองโอง รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงโชษิตา โชติจิตร รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงณัฐระวิ เสงี่ยมกลาง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกฤติกา มั่งมา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกิตติยาดา อัตตโน รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
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- เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงธันยาพร โคตรศรี รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงสุวนันท สุวรรณศักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงภูริชญา ซาซุม รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงปารวีร สุป\ญญา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกชพร อวมเชื้อ รางวัลชมเชย ในการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจําปO พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกิตญาดา ทองประดับ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
ปOที่ 1 โครงการการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปO 2017
ปOการศึกษา 2561
- เด็กหญิงกัลญาญรัชต เหมะธุรินทร รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดประดิษฐ
จากเศษวัสดุ ในงานมหกรรมหนังสือและเครื่องเขียนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปO 2561
- เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรประเทศ
ไทย ครั้งที่ 27
- เด็กหญิงพัฑฒิดา สมานุหัตถ รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ปOที่ 6 โครงการการแขงขันคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ประจําปO 2018 โดย ASMO
THAI
- เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช รางวัลเหรียญทอง การแขงขันคนเกงในโรงเรียน
ทองถิ่นระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปOการศึกษา 2561
- เด็กหญิงชญารัตน จิตรบาล รางวัลขวัญใจชางภาพในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวด Top model และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูนอยสุภาษิต
- เด็กหญิงภัทราพร โพธิจันทร รางวัลชนะเลิศ ประเภทถวยรางวัล ระดับ Junior
1 Finger ในการแขงขันทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร (จินตคณิต)
- เด็กหญิงวรวลัญช โยธาสมบัติ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขาคอกรังปรีซ
เพชรบูรณ เทควันโด แชมปˆเปOlยนชิพ ครั้งที่ 11 รุนอายุ 9 – 10 ปO
- เด็กหญิงณัฐภัสสร นามศรีลี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเขาคอ
กรังปรีซ เพชรบูรณ เทควันโด แชมปˆเปOlยนชิพ ครั้งที่ 11 รุนอายุ 7 – 8 ปO
- เด็กอธิวัฒน โยธาสมบัติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเขาคอกรังปรีซ
เพชรบูรณ เทควันโด แชมปˆเปOlยนชิพ ครั้งที่ 11 รุนอายุ 11 – 12 ปO
- เด็กหญิงภัทราพร โพธิจันทร รางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันคิดเลขเร็ว Brain
Balancing ชิงแชมปˆภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
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- เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงกิติญาดา เหลาเกลี้ยงดี รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงเบญญาภา บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงวลัยพรรณ สรอยแกว รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงชาวิดารินทร สิทธิขวา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงภัทรศยา ขันทะชา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายสิงห บูรภักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงธนาภา สิงหประสาทพร รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงพัฑฒิดา สมานุหัตถ รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงฐิติภา ประจันตเสน รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงณชลนิภา ดาบบัง รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายธนภัทร ตังตระกูล รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
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- เด็กหญิงธัญชนก ราชภัณฑ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงธัญญลักษณ พฤทธิพันธ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงธิดารัตน ออนดี รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงนลินทิพย รักษาเคน รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงปนิตา มูลเหล็ก รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงปวันพัสตร วงษจันทอง รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงปวีณธิดา สารกูล รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายภูมิภัทร เตโช รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงลัลนลลิต สถิรวงศวรรณ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงสรัญญา ศรีโยธา รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงคนัสนันท ศิลากุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายชัยชนะ สุขสวัสดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
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- เด็กหญิงนภัสสร ชํานาญพงษ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายปกป`อง หลาสุดรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายมิ่งกมล เพียรทอง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กชายวทัญiู พุทธา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงสุชัญญา สุขทั่วญาติ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงสุพิชฌาย แสนประเสริฐ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562
- เด็กหญิงธนาภา สิงหประสาทพร รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.
2562 (ระดับประเทศ)
- เด็กชายธนภัทร ตังตระกูล รางวัลชมเชย ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ. 2562 (ระดับประเทศ)
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ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบ O-NET การศึกษา 2560
รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ผ)านเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป
สายชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
ปTการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก)น
ระดับ

จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
ไทย (61)

คณิต (64)

วิทย (65)

อังกฤษ (63)

สายชั้นสองภาษา(ทั้งหมด 149
คน)

53.65

49.85

46.53

61.59

สังกัด

44.47

34.28

37.35

33.32

ระดับประเทศ

46.58

37.12

39.12

36.34

ผลการทดสอบ O-NET การศึกษา 2561
รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ผ)านเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป
สายชั้นประถมศึกษาปTที่ 6
ปTการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก)น
ระดับ

จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
ไทย (61) คณิต (64) วิทย (65) อังกฤษ (63)

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 153 คน)

61.55

50.67

47.63

61.74

สังกัด

53.79

34.35

38.11

36.51

ระดับประเทศ

55.90

39.93

39.93

39.24
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ประจําป!การศึกษา 2561
ตามที่ โรงเรี ย นเทศบาลสวนสนุ ก ไดดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ประจํ า ป'
การศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทํารายงานประจําป'เสนอต.อหน.วยงานตนสังกัด หน.วยงานที่เกี่ยวของ และเสนอต.อสาธารณชน เพื่อ
นําไปสู.การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดําเนิ นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ+งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ตัวบ.งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางดานร.างกายแข็งแรงตามเกณฑ:ของกรม
อนามัย
ตัวบ.งชี้ที่ 2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได
ตัวบ.งชี้ที่ 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ
เอื้อเฟ@Aอเผื่อแผ. กตัญCู สํานึกรักทองถิ่น)
ตัวบ.งชี้ที่ 4 เด็กเขาร.วมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่นภูมิใจในทองถิ่น
และเปEนสมาชิกที่ดีของสังคม
ตัวบ.งชี้ที่ 5 เด็กมีพัฒนาการใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบ.งชี้ที่ 6 เด็กมีความสามารถในการคิดที่เปEนพื้นฐานในการเรียนรูและ
แสวงหาความรูได
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ.งชี้ที่ 7 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่นและมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานคือ ร.างกาย อารมณ:-จิตใจ สังคม
สติปHญญา
ตัวบ.งชี้ที่ 8 โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน
ตัวบ.งชี้ที่ 9 ครูปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
ตัวบ.งชี้ที่ 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อย.าง
ปลอดภัย และเพียงพอ
ตัวบ.งชี้ที่ 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรูในโรงเรียน

ค+าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต+อ)
มาตรฐาน/ตัวบ+งชี้

ค+าเฉลี่ย

ระดับ สรุปผลการ
คุณภาพ ประเมิน
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน

ตัวบ.งชี้ที่ 12 มีเปMาหมาย วิสัยทัศน: และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว
4
ชัดเจน โดยการมีส.วนร.วมของผูมีส.วนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ8ที่เน9นเด็กเป:นสําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 13 ใหครูมีความรูความสามารถจัดประสบการณ:ที่ส.งเสริมให
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ตัวบ.งชี้ที่ 14 จัดการเรียนรูผ.านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
สามารถนําไปประยุกต:ใชในชีวิตได
ตัวบ.งชี้ที่ 15 ครูจัดประสบการณ:ที่เอื้อต.อการเรียนรู โดยใชสื่อ
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ.งชี้ที่ 16 โรงเรียนมีแหล.งเรียนรูที่หลากหลาย
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
ตัวบ.งชี้ที่ 17 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนและประเมินพัฒนาการในชั้น
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
เรียนเชิงบวก
ค+าเฉลี่ยรวม
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
• ค.าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท.ากับ 4 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
• มีค.าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ:และอิงสถานศึกษา
มีค.าเฉลี่ยตั้งแต. 3.00 ขึ้นไป
ใช. ไม.ใช.
• มีค.าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม.ต่ํากว.า 15 ตัวบ.งชี้
ใช. ไม.ใช.
• ไม.มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู.ในระดับปรับปรุง
ใช. ไม.ใช.
สรุปว+า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได9 ไม+ได9 มาตรฐานคุณภาพขององค8กร
ปกครองส+วนท9องถิ่น
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน/ตัวบ+งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู9เรียน
ตัวบ.งชี้ที่ 1 ผูเรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ.าน เขียน
การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามแบบทดสอบการอ.านเขียนและ
คิดเลขของเทศบาลนครขอนแก.นในระดับดีขึ้นไป
ตัวบ.งชี้ที่ 2 ผูเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห:
คิดอย.างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปHญหา
ตัวบ.งชี้ที่ 3 ผูเรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/
โครงงาน
ตัวบ.งชี้ที่ 4 ผูเรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสืบคนขอมูลในการเรียนได
ตัวบ.งชี้ที่ 5 ผูเรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ตัวบ.งชี้ที่ 6 ผูเรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต.องานอาชีพ
ตัวบ.งชี้ที่ 7 ผูเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค.านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ
5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญCู เอื้อเฟ@Aอเผื่อแผ. + สํานึกรัก
ทองถิ่น)
ตัวบ.งชี้ที่ 8 ผูเรียนร.วมกิจกรรมประเพณีทองถิ่นภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเปEนไทย
ตัวบ.งชี้ที่ 9 ผูเรียนเขาร.วมกิจกรรมที่อยู.ร.วมกันบนความแตกต.างและ
หลากหลาย
ตัวบ.งชี้ที่ 10 ผูเรียนมีสุขภาวะทางร.างกายและจิตสังคมตามเกณฑ:ของ
กรมอนามัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ.งชี้ที่ 11 มีเปMาหมาย วิสัยทัศน: และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว
ชัดเจน โดยการมีส.วนร.วมของผูมีส.วนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ.งชี้ที่ 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ.ม
สาระการเรียนรูเปEนประจําทุกป'
ตัวบ.งชี้ที่ 14 มีการจัดทําหลักสูตรส.งเสริมความเปEนเลิศของผูเรียน

ค+าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

สรุปผลการ
ประเมิน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน

4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

4

ดีเลิศ

ไดมาตรฐาน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต+อ)
มาตรฐาน/ตัวบ+งชี้

ค+าเฉลี่ย

ระดับ สรุปผลการ
คุณภาพ ประเมิน
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน

ตัวบ.งชี้ที่ 15 จํานวนชั่วโมงที่ครูทุกคนไดรับอบรมพัฒนา/ป'และส.งเสริม
4
ใหครูไดรับการพัฒนาดานวิทยฐานะสูงขึ้น
ตัวบ.งชี้ที่ 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาดานกายภาพและ
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนอย.างเปEนระบบ
ตัวบ.งชี้ที่ 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
บริหารจัดการและเรียนรูในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน9นผู9เรียนเป:นสําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 18 ครูจัดการเรียนรูผ.านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
ตัวบ.งชี้ที่ 19 ครูจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนําไปประยุกต:ใชในชีวิต
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
ได
ตัวบ.งชี้ที่ 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ เทคโนโลยี
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
ตัวบ.งชี้ที่ 21 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใชแหล.งเรียนรูอย.าง
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
หลากหลาย
ตัวบ.งชี้ที่ 22 ครูและนักเรียนทุกหองมีขอตกลงร.วมกันในการเรียนการ
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
สอน
ตัวบ.งชี้ที่ 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอย.างเปEน
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
ตัวบ.งชี้ที่ 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
ค+าเฉลี่ยรวม
4
ดีเลิศ ไดมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ค.าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท.ากับ 4.00 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
• มีค.าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ:และอิงสถานศึกษา
มีค.าเฉลี่ยตั้งแต. 3.00 ขึ้นไป
ใช. ไม.ใช.
• มีค.าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม.นอยกว.า 20 ตัวบ.งชี้
ใช. ไม.ใช.
• ไม.มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู.ในระดับปรับปรุง
ใช. ไม.ใช.
สรุปว+า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได9 ไม+ได9 มาตรฐานคุณภาพขององค8กร
ปกครองส+วนท9องถิ่น

ตอนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยูเลขที่ 70 หมูที่ - ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง จังหวัด ขอนแกน
รหัสไปรษณีย* 40000 โทรศัพท* 043-221823 โทรสาร 043-228688 e-mail :
suansanuk51@hotmail.com website : www.ssn.ac.th สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแกน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปGดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปKที่ 6 จํานวน
72 หLองเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 5 ไร 1 งาน
ชื่อผูLบริหารโรงเรียน นางชอเอื้อง ฤกษ*รุจิพิมล หมายเลขโทรศัพท* 081-768-4270
จํานวนครู 139 คน จําแนกเปQนพนักงานครู 108 คน ครูอัตราจLาง 31 คน พนักงานจLาง 6 คน
ลูกจLางประจํา 5 คน
จํานวนนักเรียน 2,793 คน จําแนกเปQนระดับปฐมวัย 327 คน ระดับประถมศึกษา 2,466 คน
เอกลักษณ โรงเรียนเดน เนLนวิชาการ
อัตลักษณ เกงวิชาการ กลLาแสดงออก
สภาพบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนมีความพรอมในสิ่งต'อไปนี้
โรงเรียนตั้งอยูภายในตัวเมืองบนถนนสายสําคัญของจังหวัดขอนแกน และอยูใกลLแหลงเรียนรูL
(บึงแกนนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญหลายแหง) มีภูมิทัศน*รมรื่นสวยงามสามารถใชLเปQนแหลงเรียนรูLไดL
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เหมาะสม มีหLองสมุดที่ทันสมัย บริการสืบคLนดLวยระบบอินเตอร*เน็ต มี
หLองปฏิบัติการทุกกลุมสาระการเรียนรูL มีการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ เนLนการมีสวนรวม
และการทํางานเปQนทีม มีผูLบริหารที่มีความทันสมัยและมีวิสัยทัศน* มีแผนงานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนักในหนLาที่ความรับผิดชอบ มีความรูL ความสามารถ
และมีความสัมพันธ*ที่ดีตอกัน มีการจัดระบบการเรียนรูLที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความตLองการของ
ผูLเรียน โดยเนLนผูLเรียนเปQนสําคัญ มีการนําเทคโนโลยีมาใชLในการเรียนการสอน ชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริการอาหารกลางวันสําหรับบุคลากรและนักเรียน มีรถบัสขนาด
ใหญนํานักเรียนออกเรียนรูLนอกหLองเรียนทุกสายชั้น
ขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากตั้งอยูในตัวเอง จึงไมสามารถขยายบริเวณไดL ป\ญหาดLาน
ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหนLา จํานวนนักเรียนตอจํานวนครูมากกวา
เกณฑ*กําหนด
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปQนชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน
บริเวณใกลLเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดLแกหLางสรรพสินคLา สํานักงานปศุสัตว*จังหวัดขอนแกน อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ คLาขาย,รับจLาง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทLองถิ่นที่เปQนที่รูLจัก
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โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต* ประเพณีทําบุญเขLาพรรษา-ออกพรรษา ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแกน
ผูLปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ,คLาขาย สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดLโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอปK 160,000 บาท
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โอกาส
1. สถานศึกษาตั้งในแหลงชุมชน มีการคมนาคมที่สะดวก
2. หนวยงานตLนสังกัด คือ เทศบาลนครขอนแกน ใหLการสนับสนุนดLานงบประมาณ และ
การกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางดี
3. ไดLรับความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนใหL
การชวยเหลือในดLานการจัดกิจกรรม และไดLรับความรวมมือจากวิทยากร ภูมิป\ญญาทLองถิ่น
4. ชุมชนรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในทLองถิ่น ทําใหLเด็กเกิดการเรียนรูLและรวมสืบ
ทอดประเพณี
5. มีแหลงเรียนรูLทางดLานศาสนาครบ 3 ศาสนา
6. ความเจริญกLาวหนLาทางดLานเทคโนโลยีทําใหLสามารถแสวงหาความรูLไดLอยางหลากหลาย
7. การใชLเทคโนโลยีของนักเรียนสงผลตอการเรียนรูL
8. ชุมชนมีสถานที่ประกอบการรองรับการฝbกงานเพื่อการประกอบอาชีพ
9. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปGดโอกาสใหLโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสนองความตLองการของทLองถิ่นมากขึ้น
10. มีการกระจายอํานาจทางการศึกษา ทําใหLครู ผูLปกครอง ชุมชน นักการเมืองใหL
ความสําคัญตอการจัดการและพัฒนาการศึกษามากขึ้น
อุปสรรค
1. ชุมชนมีแหลงอบายมุขซึ่งเปQนแบบอยางที่ไมเหมาะสม
2. สภาพครอบครัวที่แตกแยกและครอบครัวที่มุงแตประกอบอาชีพทําใหLเด็กขาดความ
อบอุน ขาดการดูแลเอาใจใส
3. ความเจริญกLาวหนLาทางเทคโนโลยีทําใหLปฏิสัมพันธ*ภายในครอบครัวลดลง
4. นักเรียนยึดติดกับอุปกรณ*เทคโนโลยีมากเกินไป
5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนคอนขLางต่ํา ผูLปกครองวางงานและมีรายไดLนLอย จึงไม
สามารถสงเสริมสนับสนุนบุตรหลานไดLเต็มที่
6. ภาวะเศรษฐกิจสงผลตอการใหLการสนับสนุนจากองค*กร ชุมชนและเอกชนลดลง
7. ประชากรและผูLปกครองบางสวนขาดความรูLเกี่ยวกับการมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ
8. ความขัดแยLงทางการเมือง สงผลตอการจัดการศึกษาของทLองถิ่นใหLมีความแตกแยกใน
การบริหารจัดการ
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แผนผังบริเวณโรงเรียน

ถนนนิกรสําราญ

อาคารศิลปะ

อาคารอนุบาล

อาคารดนตรี

อาคาร 5

อาคาร 7

อาคาร 3
อาคาร 2

อาคาร 8

อาคาร 1

เสาธง

สวน
ถนนกลางเมือง

ทิศเหนือ

2. ขอมูลผูบริหาร
1) ผูLอํานวยการสถานศึกษา นางชอเอื้อง ฤกษ*รุจิพิมล วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม สาขา
การบริหารการศึกษา โทรศัพท* 081-768-4270 ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2561
จนถึงป\จจุบัน เปQนเวลา 1 ปK
2) รองผูLอํานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตําแหนง) จํานวน 2 คน
2.1 ชื่อ-สกุล นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท* 086-863-8125 รับผิดชอบฝeาย กลุมบริหารงานทั่วไป และกลุมบริหารงบประมาณ
2.2 ชื่อ-สกุล นายฉัตรชัย สืบทรัพย* วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท* 098-502-0930 รับผิดชอบฝeาย กลุมบริหารงานวิชาการและกลุมบริหารงานปกครอง
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3. ขอมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท/ตําแหน'งและวุฒิการศึกษา
จํานวนบุคลากร(คน)
ประเภท/ตําแหน'ง
ต่ํากว'า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
1. ผูบริหารสถานศึกษา
-ผูLอํานวยการ
1
-รองผูLอํานวยการ
2
รวม
3
2. สายงานการสอน
-พนักงานครู
63
45
-พนักงานจLาง(สอน)
26
5
-อื่น ๆ
รวม
89
50
3. สายงานสนับสนุนการสอน
-พนักงานจLางตามภารกิจ
6
-พนักงานจLางทั่วไป
3
1
-ลูกจLางประจํา
5
-อื่นๆ(ระบุ)
8
7
รวม
รวมทั้งสิ้น
8
96
53
-

รวม

1
2
3
108
31
139
6
4
5
15
157
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4. นักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปKการศึกษาที่รายงาน)
4.1 จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ปKการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 2,793 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปGดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จํานวนหอง
รวม
เฉลี่ยต'อหอง
ชาย
หญิง
อนุบาล 2 ( 5 ขวบ)
4
65
77
142
35.5
อนุบาล 3 (6 ขวบ)
4
93
92
185
46.25
รวม
8
158
169
327
40.88
ประถมศึกษาปKที่ 1
11
181
213
394
35.82
ประถมศึกษาปKที่ 2
10
183
194
377
37.70
ประถมศึกษาปKที่ 3
11
201
203
404
36.73
ประถมศึกษาปKที่ 4
11
241
207
448
40.73
ประถมศึกษาปKที่ 5
10
180
221
401
40.11
ประถมศึกษาปKที่ 6
11
217
225
442
40.18
รวม
64
1203
1263
2466
รวมทั้งสิ้น
72
1361
1432
2793
จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย.....-.....คน หญิง.......-......คน รวม....-.....คน
อัตราสวนนักเรียน : ครู ระดับอนุบาล = 1 : 25.15 เปQนไปตามเกณฑ* ไมเปQนไปตามเกณฑ*
อัตราสวนนักเรียน : ครู ระดับอนุบาล = 1 : 19.57 เปQนไปตามเกณฑ* ไมเปQนไปตามเกณฑ*
5. ขอมูลอาคารสถานที่
ที่
1 อาคารเรียน
2 อาคารประกอบ
3 หLองน้ํา – หLองสLวม
4 สระวายน้ํา
5 สนามเด็กเลน
6 สนามกีฬา

รายการ

จํานวน
8 หลัง
- หลัง
65 ที่
- สระ
1 สนาม
- สนาม
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6. ผลงานดีเด'นในรอบปDที่ผ'านมา
ประเภท
สถานศึกษา
ผูบริหาร(ระบุชื่อ)
ครู
นางรัตนาภรณ* ประจวบมอญ
นักเรียน
1.ด.ญ.อัยยา กัญจนนภานิช

2.ด.ช.ปGยวัฒน* แสนโคตร

3.ด.ช.ยศวริศ สีวันดี

4.ด.ช.กรกฎ สุภัคชูสกุล
5.ด.ญ.ภัทรพร โพธิ์จันทร*

6. ด.ช.พีรวิชญ* สุขสงวน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ/วันที่ไดรับ
หน'วยงานที่ให
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน
มูลนิธิชวยการศึกษา
ระดับประเทศ/ครูดีเดน/
ทLองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครอง
ทLองถิ่น
ระดับประเทศ/เหรียญทองกลุมสาระ
การเรียนรูLภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
โครงการคนเกงในโรงเรียนทLองถิ่น/26
มีนาคม 2562
ระดับประเทศ/เหรียญทองแดงกลุมสาระ
การเรียนรูLภาษาไทยโครงการคนเกงใน
โรงเรียนทLองถิ่น/26 มีนาคม 2562

มูลนิธิชวยการศึกษา
ทLองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครอง
ทLองถิ่น
มูลนิธิชวยการศึกษา
ทLองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครอง
ทLองถิ่น
ระดับประเทศ/เหรียญทองแดงกลุมสาระ
มูลนิธิชวยการศึกษา
การเรียนรูLคณิตศาสตร*โครงการคนเกงใน
ทLองถิ่น
โรงเรียนทLองถิ่น/26 มีนาคม 2562
กรมสงเสริมการปกครอง
ทLองถิ่น
ระดับประเทศ/เหรียญทองแดง การแขงขัน สมาชิกภาพสฟภาพ IMC
คณิตศาสตร*แหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อ ประเทศไทย
คLนหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร*/
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหรียญทอง
การแขงขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิง
แชมปqภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปKที่ 2
รางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น
ม.ราชภัฎพระนครและ
ประถมศึกษาปKที่ 1-2/14 มกราคม 1562 บ.เลิร*น อแนด* เพลย*
แมธกรุrป จํากัด
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6. ผลงานดีเด'นในรอบปDที่ผ'านมา (ต'อ)
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ/วันที่ไดรับ
หน'วยงานที่ให
7.ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา
รางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น
ม.ราชภัฎพระนครและ
ประถมศึกษาปKที่ 3-4/14 มกราคม 1562 บ.เลิร*น อแนด* เพลย*
แมธกรุrป จํากัด
8.ด.ช.ธนดล วัฒนกิตติกุล
รางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น
ม.ราชภัฎพระนครและ
ประถมศึกษาปKที่ 5-6/14 มกราคม 1562 บ.เลิร*น อแนด* เพลย*
แมธกรุrป จํากัด
9.ด.ญ.ศรัณย*พร พรพิชิตโยธิน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหรียญทอง
ระดับ Basic Finger ชั้นประถมศึกษาปKที่ 2
การแขงขันทักษะการคิดคํานวณทาง
คณิตศาสตร* (จินตคณิต)
10.ดญ.ประกายกาญจน* แสนพิมพ*พา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหรียญทอง การแขงขันจินตคณิตชิง
การแขงขันจินตคณิตระดับภาค
แชมปqภาคอีสาน ครั้งที่
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/26 มกราคม 2
2562
6.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อ
อธิบายตัวบ'งชี้ความสําเร็จหรือระดับความสําเร็จ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการอานออกเขียนไดL คิด
สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน กําหนดใหLโรงเรียนในสังกัด
เลขเปQน
ทุกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2 โครงการสอนเสริมเติมความรูL และผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ใหLอยูในเกณฑ*ที่กําหนดไวL
สู O-NET
และใหLมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานโดยการคัดกรองนักเรียนเปQน
กลุม เพื่อสอนเสริมนักเรียนที่อยูในกลุมเกง และสอนซ้ําย้ําทวนใหLกับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับต่ํา
ผลการดําเนินงานพบวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา O-NET สูงกวาเกณฑ*ที่กําหนดไวLและมี
พัฒนาการขึ้นทุกปK

ที่

6.3 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กรมส'งเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองส'วนทองถิ่น จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ไดแก'
1. โครงการโรงเรียนพอเพียงทLองถิ่น
2. โครงการสวนสนุก Low carbon

ตอนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด*านร+างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได*
ตัวบ+งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด*านร+างกายแข็งแรงตามเกณฑ2ของกรมอนามัย
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการดําเนินกิจกรรมส&งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
ผลการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินกิจกรรมส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กใน
ป$การศึกษา 2561 พบว&าเด็กร.อยละ 69.00 มีสุขภาวะทางร&างกายตามเกณฑ3ของกรมอนามัย
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง - สรุปผลการ
ประเมินโครงการโรงเรียนส&งเสริมสุขภาพ,แผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.ปฐมวัยการดําเนิน
จุดเด+น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส&งเสริมให.เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมที่ส&งเสริมสุขภาพด.านร&างกายสําหรับเด็กที่มีสุขภาวะไม&เป<นไปตาม
เกณฑ3ของกรมอนามัย
ข*อเสนอแนะ ควรมีการติดตามเด็กที่มีสุขภาวะไม&เป<นไปตามเกณฑ3ของกรมอนามัยอย&างต&อเนื่อง
ตัวบ+งชี้ที่ 2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได*
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการดําเนินกิจกรรมส&งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก
ผลการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินกิจกรรมส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กใน
ป$การศึกษา 2561 พบว&าเด็กมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได.
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง - สรุปผลการ
ประเมินโครงการโรงเรียนส&งเสริมสุขภาพ,แผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.ปฐมวัยการดําเนิน
จุดเด+น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส&งเสริมให.เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมที่ส&งเสริมสุขภาพด.านร&างกายสําหรับเด็กที่มีสุขภาวะไม&เป<นไปตาม
เกณฑ3ของกรมอนามัย
ข*อเสนอแนะ ควรมีการติดตามเด็กที่มีสุขภาวะไม&เป<นไปตามเกณฑ3ของกรมอนามัยอย&างต&อเนื่อง
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1.2 มีพัฒนาการด*านอารมณ2 จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ2ได*
ตัวบ+งชี้ที่ 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ=>อเผื่อแผ+ กตัญ@ู สํานึก
รักท*องถิ่น)
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการ
ประจําป$การศึกษา 2561 และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการ
โรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการ Zero Waste โดยใช.กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมิน พบว&า
ด.านการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (เด็กมีวินัย รับผิดชอบ อดทน)
ดังนี้
ป$ 2560
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
เด็กชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100
ด.านธนาคารขยะ (เด็กมีความรับผิดชอบ เอื้อเฟSTอเผื่อแผ& กตัญUู สํานึกรักท.องถิ่น) ดังนี้
ป$ 2559
เด็กระดับชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2560
เด็กระดับชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
เด็กระดับชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100
(เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค3ในระดับ ดี ขึ้นไป) ดังนี้
ป$ 2559
เด็กระดับชั้นอนุบาล ได.รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีขึ้น
ไป คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2560
เด็กระดับชั้นอนุบาล ได.รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีขึ้น
ไป คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
เด็กระดับชั้นอนุบาล ได.รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีขึ้น
ไป คิดเป<นร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง จํานวนเด็กที่ร&วม
โครงการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โครงการธนาคารขยะ
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียง โครงการZero
Waste ทําให.ผู.เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค&านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 ( มีวินัย อดทน รับผิดชอบ
เอื้อเฟSTอเผื่อแผ& กตัญUู สํานึกรักท.องถิ่น)
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จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝYงให.เด็กมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค&านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1
( มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟSTอเผื่อแผ& กตัญUู สํานึกรักท.องถิ่น) อย&างต&อเนื่องและยั่งยืน
ข*อเสนอแนะ ควรมีการแนะนําเด็กให.ใช.เงินออมอย&างสร.างสรรค3และเกิดประโยชน3อย&างต&อเนื่อง
1. 3 มีพัฒนาการด*านสังคม ช+วยเหลือตนเอง และเปBนสมาชิกที่ดีของสังคม
ตัวบ+งชี้ที่ 4 เด็กเข*าร+วมกิจกรรมตามประเพณีท*องถิ่นภูมิใจในท*องถิ่นและเปBนสมาชิกที่ดีของ
สังคม
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน โครงการวันรักษ3ไทย โดยใช.กระบวนการ
PDCA
ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่นโครงการเรียนรู.
นอกห.องเรียน โครงการวันรักษ3ไทย พบว&ามีเด็กที่เข.าร&วมกิจกรรม ดังนี้
- โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น ร.อยละ 100
- โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน ร.อยละ 100
- โครงการวันรักษ3ไทย ร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- สรุปผลการประเมินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น รายงานโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน
รายงานโครงการวันรักษ3ไทย
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาเด็กให.ร&วมกิจกรรมประเพณีท.องถิ่น
ภูมิใจในท.องถิ่นและความเป<นไทยมีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ปลูกฝYงเด็กให.มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท.องถิ่นอย&างยั่งยืน
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาเด็กให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
1.4 มีพัฒนาการด*านสติปDญญา สื่อสารได*มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู*ได*
ตัวบ+งชี้ที่ 5 เด็กมีพัฒนาการใช*ภาษาสื่อสารได*เหมาะสมกับวัย
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ป$ 2561 แผนปฏิบัติการประจําป$
การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน มีการดําเนินโครงการหนูน.อยหัวใจ bbl โครงการพัฒนาการ
เรียนรู.ปฐมวัย โดยใช.กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินพัฒนาการด.านสติปYญญาพบว&าเด็กใช.ภาษาสื่อสารได.
เหมาะสมกับวัย
ข*อมูลหลักฐาน - แผนการจัดประสบการณ3,แบบประเมินพัฒนาการ ( LOCAL SCHOOL )
สรุปการดําเนินโครงงานในระดับชั้นอนุบาล
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จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาเด็กทางด.านสติปYญญาให.มี
ความสามารถด.านการสื่อสาร
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาเด็กที่ส&งเสริมทักษะการสื่อสารอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาด.านสติปYญญา
ตัวบ+งชี้ที่ 6 เด็กมีความสามารถในการคิดที่เปBนพื้นฐานในการเรียนรู*และแสวงหาความรู*ได*
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ป$ 2561 แผนปฏิบัติการประจําป$
การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน มีการดําเนินโครงการหนูน.อยหัวใจ bbl โครงการพัฒนาการ
เรียนรู.ปฐมวัย โดยใช.กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินพัฒนาการด.านสติปYญญาพบว&าเด็กใช.ภาษาสื่อสารได.
เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดที่เป<นพื้นฐานในการเรียนรู.
ข*อมูลหลักฐาน - แผนการจัดประสบการณ3,แบบประเมินพัฒนาการ ( LOCAL SCHOOL )
สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู.ปฐมวัย,สรุปผลการดําเนินโครงการหนูน.อยหัวใจ bbl
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาเด็กให.มีทักษะพื้นฐานด.านการคิด และ
แสวงหาความรู.ได.ด.วยตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาเด็กที่ส&งเสริมทักษะการคิดอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กให.มีทักษะพื้นฐานด.านการคิด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด*านสอดคล*องกับบริบทท*องถิ่น
ตัวบ+งชี้ที่ 7 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให*สอดคล*องกับบริบทของท*องถิ่นและมีพัฒนาการทั้ง
4 ด*านคือ ร+างกาย อารมณ2-จิตใจ สังคม สติปDญญา
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยการมีส&วนร&วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู.ปกครอง ชุมชน และหน&วยงานต.นสังกัด มีการดําเนินโครงการ
ส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน โครงการวันรักษ3ไทย มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย,สรุปผลการดําเนินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น สรุปผลการ
ดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน,สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ3ไทย,
จุดเด+น โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป<นประจําทุกป$ได.ดําเนินการในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย&างเป<นกระบวนการพัฒนา มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมายและมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย&างต&อเนื่องทุกป$
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ -
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2.2 จัดครูให*เพียงพอกับชั้นเรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 8 โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โครงการนิเทศภายใน โดยใช.
กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพและมีครูประจําชั้นห.องละ 2 คนเพื่อ
จัดการเรียนการ สอนให.มีประสิทธิภาพ
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ข.อมูลการพัฒนา
บุคลากรรายงานการอบรม, ID PLAND, SAR ของครูรายบุคคล คําสั่งแต&งตั้งครูประจําชั้น
จุดเด+น ครูและบุคลากรได.ปฎิบัติงานตรงตามวิชาชีพและความสามารถตนเอง
จุดที่ควรพัฒนาข*อเสนอแนะ–
2.3 ส+งเสริมให*ครูมีความเชี่ยวชาญด*านการจัดประสบการณ2
ตัวบ+งชี้ที่ 9 ครูปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและโครงการนิเทศภายใน
โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนได.รับการอบรมพัฒนา 60 ชม./ป$
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ข.อมูลการพัฒนา
บุคลากร,รายงานการอบรม, ID PLAND,SAR ของครูรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ3
จุดเด+น ครูและบุคคลากรได.นําการอบรมมาพัฒนางานและการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนาข*อเสนอแนะ–
2.4 จัดสภาพแวดล*อมและสื่อเพื่อการเรียนรู* อย+างปลอดภัย และเพียงพอ
ตัวบ+งชี้ที่ 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล*อมและสื่อเพื่อการเรียนรู* อย+างปลอดภัย และเพียงพอ
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการZero Waste โครงการ
พัฒนาแหล&งเรียนรู. โดยใช.กระบวนการ PDCA

32
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข.องกับการสร.างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป<นมิตร
กับสิ่งแวดล.อมในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข.อง จํานวน 3 กิจกรรมคือ โครงการสวนสนุก
Low Carbon โครงการZero Wasteและโครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น
ข*อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีการประเมิน
โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการ Zero Waste
จุดเด+น โรงเรียนมีจุดเน.นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล.อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจน บรรลุ
เปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝYงให.เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ3สิ่งแวดล.อมให.ยั่งยืน
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมเพื่อสร.างจิตสํานึกในการอนุรักษ3สิ่งแวดล.อมให.ยั่งยืน
2.5 ให*บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู*เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ2
ตัวบ+งชี้ที่ 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู*
ในโรงเรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ต โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตในป$
การศึกษา 2559 และป$การศึกษา 2560 พบว&า โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู.ในโรงเรียน มีเว็บไซต3โรงเรียน มีระบบอินเทอร3เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร.อมใช.งาน
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง โรงเรียนมีเว็บไซต3และ
ทุกอาคาร เรียนมีระบบอินเทอร3เน็ตพร.อมใช.งาน
จุดเด+น โรงเรียนมีเว็บไซต3โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร3เน็ตที่พร.อมใช.งาน
ตลอดเวลา
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ
ควรมีการอบรมการใช.งานอินเตอร3เน็ตอย&างสร.างสรรค3
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปLดโอกาสให*ผู*เกี่ยวข*องทุกฝNายมีส+วนร+วม
ตัวบ+งชี้ที่ 12 มีเปOาหมาย วิสัยทัศน2 และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว*ชัดเจน โดยการมีส+วน
ร+วมของผู*มีส+วนเกี่ยวข*องในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน3 พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมี
ส&วนร&วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู.ปกครอง ชุมชน และหน&วยงานต.นสังกัด จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการ
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให.บรรลุเปZาหมาย มีการดําเนินการตามแผน และมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนได.จัดทําแผนดังนี้
- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)
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- แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561
- แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)
- แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561
- แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562
จุดเด+น โรงเรียนมีการดําเนินการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย&างเป<นกระบวนการพัฒนา
มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ –
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ2ที่เน*นเด็กเปBนสําคัญ
3.1 จัดประสบการณ2ที่ส+งเสริมให*เด็กมีพัฒนาการทุกด*านอย+างสมดุลเต็มศักยภาพ
ตัวบ+งชี้ที่ 13 ให*ครูมีความรู*ความสามารถจัดประสบการณ2ที่ส+งเสริมให*เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4
ด*าน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา ครูและเด็กทุกห.องมีการจัดการเรียนการสอนห.องเรียนเชิงบวก มีการแบบ
บันทึกโฮมรูม โครงการนิเทศภายในและมีการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต&อการเรียนรู.
ผลการดําเนินงาน ครูและเด็กทุกห.องมีการจัดการเรียนการสอนห.องเรียนเชิงบวกและมี
การจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต&อการเรียนรู.
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย, วิเคราะห3ผู.เรียนเป<นรายบุคคล,แผนการจัดประสบการณ3
จุดเด+น ครูและเด็กทุกห.องมีการจัดการเรียนการสอนห.องเรียนเชิงบวก
จุดที่ควรพัฒนา ทุกห.องเรียนควรจัดมุมประสบการณ3การเรียนรู.ที่หลากหลาย
ข*อเสนอแนะ –
3.2 สร*างโอกาสให*เด็กได*รับประสบการณ2ตรง เล+นและปฏิบัติอย+างมีความสุข
ตัวบ+งชี้ที่ 14 จัดการเรียนรู*ผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต2ใช*ใน
ชีวิตได*
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการจัดประสบการณ3ตามแผนการ
จัดประสบการณ3 ,จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน,มีการดําเนินโครงการต.นกล.าแห&งปYญญา,โครงการ
นําเสนอนวัตกรรม กลุ&มสาระการเรียนรู.ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก&นโดยใช.กระบวนการ
PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการดําเนินพบว&า ครูมีแผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.ที่เน.น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงของเด็กผ&านกิจกรรมการเรียนรู.แบบโครงงาน
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ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัด
ประสบการณ3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน,สรุปผลการดําเนินโครงการต.นกล.าแห&งปYญญา
,สรุปผลการดําเนินโครงการนําเสนอนวัตกรรม กลุ&มสาระการเรียนรู.ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก&น
จุดเด+น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน และแผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.อย&างต&อเนื่องทุกป$
จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนมีการส&งเสริมและพัฒนาครูให.มีการจัดทํานวัตกรรมการจัดประสบการณ3
การเรียนรู.ให.ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให.นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค3อย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด.านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
3.3 จัดประสบการณ2ที่เอื้อต+อการเรียนรู*ใช*สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ตัวบ+งชี้ที่ 15 ครูจัดประสบการณ2ที่เอื้อต+อการเรียนรู* โดยใช*สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการจัดทําแผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู. และมีการประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช.
กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงานจากผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน พบว&าครูทุกคนมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช.สื่อ เทคโนโลยี
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัด
ประสบการณ3การเรียนรู. และรายงานผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน
จุดเด+น ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช.สื่อ เทคโนโลยีในที่เหมาะสมกับวัย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการกํากับ นิเทศ ติดตามครูที่ยังไม&นําสื่อเทคโนโลยีไปใช.ในการจัดการเรียน
การสอน
ข*อเสนอแนะ ครูควรมีการนําสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช.จัดการเรียนการสอนทุกห.องเรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 16 โรงเรียนมีแหล+งเรียนรู*ที่หลากหลาย
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการจัดทําแผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู. และมีการประเมินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน
โครงการพัฒนาแหล&งเรียนรู. โดยใช.กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงานจากผลการดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน พบว&าโรงเรียนมีการสนับสนุน
และส&งเสริมให.เด็กได.ใช.แหล&งเรียนรู.อย&างหลากหลาย
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัด
ประสบการณ3การเรียนรู. และรายงานผลการดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน
จุดเด+น โรงเรียนมีการส&งเสริมให.ใช.แหล&งเรียนรู.อย&างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา -
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ข*อเสนอแนะ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ2และพัฒนาเด็ก
ตัวบ+งชี้ที่ 17 มีการบริหารจัดการและประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนเชิงบวก
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนาครูมีการออกแบบการประเมินพัฒนาการอย&างละเอียดตามสถานการณ3จริงโดย
อ.างอิงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย&างต&อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ3ปฐมวัย ดําเนินการตามแบบประเมิน
พัฒนาการ (โปรแกรม LOCAL SCHOOL ) มีการวิเคราะห3ผู.เรียนเป<นรายบุคคล
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองแบบประเมินพัฒนาการ
(LOCAL SCHOOL) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู.ปกครองในการจัดการศึกษา แบบวิเคราะห3เด็กเป<น
รายบุคคล
จุดเด+น ครูมีการประเมินพัฒนาการ (LOCAL SCHOOL) ตามสภาพจริง โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู.และให.ข.อมูลสะท.อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู.จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู.ปกครองในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา ทุกห.องเรียนควรจัดมุมประสบการณ3การเรียนรู.ที่หลากหลาย มีการพัฒนาครู
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู*เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู*เรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 1 ผู*เรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ+าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณตามแบบทดสอบการอ+านเขียนและคิดเลขของเทศบาลนครขอนแก+นในระดับดีขึ้นไป
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ป$การศึกษา
2561แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการอ&านออก เขียนได. คิดเลขเป<น โครงการเสริมทักษะความเป<นเลิศทางวิชาการโดยใช. AMath ช&วงชั้นที่ 1 โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินผลการประเมินการอ&าน การเขียนและการคิดเลขเป<น ในป$
การศึกษา 2560 และป$การศึกษา 2561 พบว&าผลการประเมินโดยใช.แบบทดสอบการอ&าน การเขียนและ
การคิดเลขเป<นผ&านเกณฑ3ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
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ผลการทดสอบการอ&าน การเขียนและ คิดเลขนักเรียนที่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป ดังนี้
ผลการ
ป$การศึกษา 2560
ป$การศึกษา 2561
ทดสอบ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.1
ป.2
ป.3
การอ&าน
88.37
89.46
89.20
93.28
89.04
88.00
การเขียน
82.83
78.66
63.91
88.63
78.61
61.00
การคิดเลข
96.12
88.43
82.99
92.76
90.91
93.75
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง การประเมินโดยใช.
แบบทดสอบการอ&านการเขียนและการคิดเลขเป<นจากสํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก&น
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการอ&าน
เขียน การสื่อสาร และการคิดเลข อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก.ปYญหาอย&างเป<นระบบ มีการ
ทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาผู.เรียนเรื่องการเขียน เพราะยังมีผลการทดสอบยังไม&เป<นที่น&า
พอใจ
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมเรื่องการเขียน มาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
ตัวบ+งชี้ที่ 2 ผู*เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห2 คิดอย+างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก*ปDญหา
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ป$การศึกษา
2561แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการ Thinking Camp โครงการวันวิทยาศาสตร3 โครงการค&ายวิทยาศาสตร3และ
คณิตศาสตร3 โครงการแข&งขันเกมคณิตศาสตร3 และโครงการหนูน.อยนักคิด “Junior Thinking โดยใช.
กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช.แบบทดสอบวัดสมรรถนะ ในป$การศึกษา 2559
และป$การศึกษา 2560 พบว&าผลการประเมินโดยใช.แบบทดสอบวัดสมรรถนะ ดังนี้
ป$ 2559
ป.3 ร.อยละ 58.30
ป.6 ร.อยละ 63.79
ป$ 2560
ป.3 ร.อยละ 56.74
ป.6 ร.อยละ 77.52
ป$ 2561
ป.3 ร.อยละ (ยังไม&ประกาศผลสอบ)
ป.6 ร.อยละ (ยังไม&ประกาศผลสอบ)
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ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง -การประเมินโดยใช.
แบบทดสอบวัดสมรรถนะ
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห3 คิดอย&างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก.ปYญหาอย&างเป<นระบบ มีการ
ทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห3 คิดอย&างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก.ปYญหาอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการนํานวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนทุกกลุ&มเปZาหมายให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
ตัวบ+งชี้ที่ 3 ผู*เรียนชั้น ป.4 - ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/โครงงาน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการส&งเสริมความเป<นเลิศ
ด.านวิชาการ โครงการส&งเสริมความเป<นเลิศด.านศิลปะ
ผลการดําเนินงาน จากผลการดําเนินงานพบว&า ครูทุกกลุ&มสาระการเรียนรู.มีการดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู.แบบโครงงานและสามารถส&งเสริมพัฒนาการทําโครงงานของผู.เรียน ผู.เรียนทุกคนใน
ระดับชั้น ป.4-ป.6 มีชิ้นงานหรือโครงงาน
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัดการเรียนรู.
แบบโครงงาน ชิ้นงานหรือโครงงานของนักเรียน
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการทํา
ชิ้นงานหรือโครงงาน มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการส&งเสริมการทําโครงงานและการพัฒนาชิ้นงานอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการนําเสนอโครงงานหรือชิ้นงานสู&สาธารณชนในระดับเทศบาล จังหวัด ระดับ
ท.องถิ่นและระดับชาติต&อไป
ตัวบ+งชี้ที่ 4 ผู*เรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสืบค*นข*อมูลในการเรียนได*
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผล การจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร3 โดยใช.กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร3 ในระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 5
และชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ในป$การศึกษา 2561 พบว&าได.ระดับผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป มีดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 5
ร.อยละ 76.00
ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6
ร.อยละ 96.83
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ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง การประเมินโดยใช.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร3 ในระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ในป$
การศึกษา 2561
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสืบค.นข.อมูลในการเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี
การทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการใช.เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
ตัวบ+งชี้ที่ 5 ผู*เรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ
ร.อยละ 70
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ศิลปะ
ร.อยละ 90
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สุขศึกษาฯ
ร.อยละ 90
-กลุ&มสาระการเรียนรู.การงานอาชีพฯ
ร.อยละ 90
และมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ผ&านเกณฑ3**ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาไทย
ผ&านเกณฑ3 ร.อยละ 53.09
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาต&างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผ&านเกณฑ3 ร.อยละ 50.33
-กลุ&มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร3
ผ&านเกณฑ3 ร.อยละ 46.76
-กลุ&มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร3
ผ&านเกณฑ3 ร.อยละ 44.17
**เกณฑ3 หมายถึง ค&าเฉลี่ยที่เทศบาลนครขอนแก&นกําหนดให.โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการสอนเสริมเติมความรู.สู& O-NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย โดยใช.กระบวนการ
PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช.แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในป$การศึกษา 2559 ป$การศึกษา 2560 และป$
การศึกษา 2561 พบว&ามีผลการประเมิน ดังนี้
ปUการศึกษา 2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ผ&านเกณฑ3ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ
ร.อยละ 75.11
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ศิลปะ
ร.อยละ 80.00
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สุขศึกษาฯ
ร.อยละ 98.89
-กลุ&มสาระการเรียนรู.การงานอาชีพฯ
ร.อยละ 99.78
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และมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ผ&านเกณฑ3**ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาไทย
ร.อยละ 56.91
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาต&างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร.อยละ 45.62
-กลุ&มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร3
ร.อยละ 45.51
-กลุ&มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร3
ร.อยละ 43.93
ปUการศึกษา 2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ผ&านเกณฑ3ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ
ร.อยละ 68.91
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ศิลปะ
ร.อยละ 98.34
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สุขศึกษาฯ
ร.อยละ 91.94
-กลุ&มสาระการเรียนรู.การงานอาชีพฯ
ร.อยละ 83.18
และมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ผ&านเกณฑ3**ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาไทย
ร.อยละ 52.07
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาต&างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร.อยละ 50.50
-กลุ&มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร3
ร.อยละ 46.41
-กลุ&มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร3
ร.อยละ 43.83
ปUการศึกษา 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ผ&านเกณฑ3ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สังคมศึกษาฯ
ร.อยละ 64.25
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ศิลปะ
ร.อยละ 100
-กลุ&มสาระการเรียนรู.สุขศึกษาฯ
ร.อยละ 100
-กลุ&มสาระการเรียนรู.การงานอาชีพฯ
ร.อยละ 78.05
และมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ผ&านเกณฑ3ดังนี้
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาไทย
ร.อยละ 59.37
-กลุ&มสาระการเรียนรู.ภาษาต&างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร.อยละ 49.69
-กลุ&มสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร3
ร.อยละ 47.23
-กลุ&มสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร3
ร.อยละ 44.01
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้น จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนานักเรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ไม&ถึงเกณฑ3ที่กําหนดอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
ตัวบ+งชี้ที่ 6 ผู*เรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู* ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต+องานอาชีพ
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
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กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการเรียนรู.โดยปราชญ3ชาวบ.าน โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ&มสาระการเรียนรู.การงาน
อาชีพและแบบวัดเจตคติของผู.เรียนที่มีความรู.สึกที่ดีต&ออาชีพสุจริต ในป$การศึกษา 2560 และป$การศึกษา
2561 พบว&าผลการประเมิน
ป$ 2560
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป$ที่ 4 – 6 กลุ&มสาระการเรียนรู.
การงานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ร.อยละ 83.18
-แบบวัดเจตคติของผู.เรียนที่มีความรู.สึกที่ดีต&ออาชีพสุจริต ร.อยละ 76.92
ป$ 2561
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป$ที่ 4 – 6 กลุ&มสาระการเรียนรู.
การงานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ร.อยละ 78.05
-แบบวัดเจตคติของผู.เรียนที่มีความรู.สึกที่ดีต&ออาชีพสุจริต ร.อยละ 84.62
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง –ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ&มสาระการเรียนรู.การงานอาชีพ,แบบวัดเจตคติของผู.เรียนที่มีความรู.สึกที่ดีต&ออาชีพสุจริต
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต&องานอาชีพ มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาทักษะความรู.และสร.างเจตคติที่ดีของผู.เรียนต&ออาชีพสุจริต
อย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค2ของผู*เรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 7 ผู*เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค+านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน
รับผิดชอบ กตัญ@ู เอื้อเฟ=>อเผื่อแผ+ + สํานึกรักท*องถิ่น)
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561แผนปฏิบัติการ
ประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตัก
บาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการค&ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการ Zero Waste
และโครงการค&ายลูกเสือ- เนตรนารี โดยใช.กระบวนการPDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมิน พบว&า
ด.านการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร(นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ อดทน) ดังนี้
ป$ 2560
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นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 คิดเป<นร.อยละ 100
ด.านธนาคารขยะ(นักเรียนมีความรับผิดชอบ เอื้อเฟSTอเผื่อแผ& กตัญUู สํานึกรักท.องถิ่น)
ดังนี้
ป$ 2559
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2560
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 คิดเป<นร.อยละ 100
ด.านปถ.05 (นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค3ในระดับ ดี ขึ้นไป) ดังนี้
ป$ 2559
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ได.รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีขึ้นไป คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2560
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ได.รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีขึ้นไป คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ได.รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีขึ้นไป คิดเป<นร.อยละ 100
ด.านกิจกรรมพี่รับน.อง (นักเรียนมีความอดทน เอื้อเฟSTอเผื่อแผ&) ดังนี้
ป$ 2559
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ได.มีส&วนร&วมในการ
ให.บริการและรับบริการ คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2560
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ได.มีส&วนร&วมในการ
ให.บริการและรับบริการ คิดเป<นร.อยละ 100
ป$ 2561
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ที่ 6 ได.มีส&วนร&วมในการ
ให.บริการและรับบริการ คิดเป<นร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง จํานวนนักเรียนที่ร&วม
โครงการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร โครงการธนาคารขยะ กิจกรรมพี่รับน.อง และปถ.05
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการค&าย
คุณธรรมจริยธรรม โครงการZero Waste และโครงการค&ายลูกเสือ- เนตรนารี ทําให.ผู.เรียนมีคุณธรรม
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พื้นฐาน มีค&านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญUู เอื้อเฟSTอเผื่อแผ& + สํานึกรัก
ท.องถิ่น)
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝYงให.นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค&านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ
5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญUู เอื้อเฟSTอเผื่อแผ& + สํานึกรักท.องถิ่น) อย&างต&อเนื่องและยั่งยืน
ข*อเสนอแนะ ควรมีการแนะนํานักเรียนให.ใช.เงินออมอย&างสร.างสรรค3และเกิดประโยชน3
ตัวบ+งชี้ที่ 8 ผู*เรียนร+วมกิจกรรมประเพณีท*องถิ่นภูมิใจในท*องถิ่นและความเปBนไทย
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน โครงการเรียนรู.ด.วยปราชญ3ชาวบ.าน
โครงการวันรักษ3ไทย โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน จากรายงานผลการดําเนินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น โครงการเรียนรู.
นอกห.องเรียน โครงการเรียนรู.ด.วยปราชญ3ชาวบ.าน โครงการวันรักษ3ไทย พบว&ามีนักเรียนที่เข.าร&วม
กิจกรรม ดังนี้
-โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น ร.อยละ 100
-โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน ร.อยละ 100
-โครงการเรียนรู.ด.วยปราชญ3ชาวบ.าน ร.อยละ 100
-โครงการวันรักษ3ไทย ร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง – รายงานโครงการ
ส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น รายงานโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน รายงานโครงการวันรักษ3ไทย
จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.ร&วมกิจกรรมประเพณีท.องถิ่น
ภูมิใจในท.องถิ่นและความเป<นไทย มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ปลูกฝYงผู.เรียนให.มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท.องถิ่นอย&างยั่งยืน
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
ตัวบ+งชี้ที่ 9 ผู*เรียนเข*าร+วมกิจกรรมที่อยู+ร+วมกันบนความแตกต+างและหลากหลาย
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ English is fun โครงการ English Camp โครงการ English Easy Education “3 E”
โครงการค&ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน โครงการตักบาตรเติมบุญและโครงการ
ค&ายผู.นําสภานักเรียน โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโครงการ พบว&า ผู.เรียนเข.าร&วมกิจกรรม ดังนี้
- โครงการ English is fun ร.อยละ 100
-โครงการ English Camp ร.อยละ 100
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-โครงการ English Easy Education “3 E” ร.อยละ 100
-โครงการค&ายลูกเสือ-เนตรนารี ร.อยละ 100
-โครงการตักบาตรเติมบุญ ร.อยละ 100
-โครงการค&ายผู.นําสภานักเรียน ร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการดําเนิน
โครงการ English is fun โครงการ English Camp โครงการ English Easy Education “3 E”
โครงการค&ายลูกเสือ-เนตรนารี โครงการตักบาตรเติมบุญและโครงการค&ายผู.นําสภานักเรียน
จุดเด+น เป<นโครงการที่นักเรียนเข.าร&วมกิจกรรมสามารถอยู&ร&วมกันบนความแตกต&างและ
หลากหลาย จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการดําเนินโครงการอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนทุกกลุ&มเปZาหมายให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม
ตัวบ+งชี้ที่ 10 ผู*เรียนมีสุขภาวะทางร+างกายและจิตสังคมตามเกณฑ2ของกรมอนามัย
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการรณรงค3ปZองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายใน โครงการกิจกรรม
ส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู.เรียน โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถิ่น โครงการอาหาร
กลางวัน โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินกิจกรรมส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู.เรียน ในป$การศึกษา 2561 พบว&าผู.เรียนมีสุขภาวะทางร&างกายตามเกณฑ3 ร.อยละ 78.61
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง การดําเนินกิจกรรม
ส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู.เรียน
จุดเด+น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส&งเสริมให.ผู.เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมที่ส&งเสริมสุขภาพด.านร&างกายสําหรับนักเรียนที่มีสุขภาวะไม&เป<นไป
ตามเกณฑ3ของกรมอนามัย
ข*อเสนอแนะ ควรมีการติดตามนักเรียนที่มีสุขภาวะไม&เป<นไปตามเกณฑ3ของกรมอนามัยอย&าง
ต&อเนื่อง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปOาหมายวิสัยทัศน2และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ตัวบ+งชี้ที่ 11 มีเปOาหมาย วิสัยทัศน2 และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว*ชัดเจน โดยการมีส+วน
ร+วมของผู*มีส+วนเกี่ยวข*องในการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน3 พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมี
ส&วนร&วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู.ปกครอง ชุมชน และหน&วยงานต.นสังกัด จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการ
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให.บรรลุเปZาหมาย มีการดําเนินการตามแผน และมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยใช.กระบวนการ PDCA
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ผลการดําเนินงาน โรงเรียนได.จัดทําแผนดังนี้
-แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)
-แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561
-แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562
นักเรียน ครู ผู.ปกครองร.อยละ 92.04 มีความพึงพอใจในการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
-แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)
-แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561
-แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562
จุดเด+น โรงเรียนมีการดําเนินการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย&างเป<นกระบวนการพัฒนา
มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ –
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ตัวบ+งชี้ที่ 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการเสริมสร.างความเข.มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และโครงการ
นิเทศภายใน โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พบว&า ผู.มีส&วนเกี่ยวข.องมีความพึงพอใจในระดับ ดี ขึ้นไปดังนี้
-ผู.ปกครองมีความพึงพอใจ
ร.อยละ 85.71
-ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ร.อยละ 97.12
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจ ร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู.ปกครอง ครูและบุคลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด+น โรงเรียนมีการบริหาร งาน/โครงการที่เป<นระบบ โปร&งใส เน.นการมีส&วนร&วมของผู.มีส&วน
เกี่ยวข.องทุกภาคส&วน จนทําให.โรงเรียนมีผลการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค3
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน*นคุณภาพผู*เรียนรอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ+มเปOาหมาย
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ตัวบ+งชี้ที่ 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ+มสาระการเรียนรู*เปBน
ประจําทุกปU
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา โดยใช.กระบวนการ
PDCA
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครบทั้ง 8 กลุ&มสาระ
การเรียนรู. ในป$การศึกษา 2560 และป$การศึกษา 2561
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง หลักสูตรสถานศึกษา 8
กลุ&มสาระการเรียนรู.
จุดเด+น มีหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ&มสาระการเรียนรู.
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ –
ตัวบ+งชี้ที่ 14 มีหลักสูตรส+งเสริมความเปBนเลิศของผู*เรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการส&งเสริมความเป<นเลิศด.านวิชาการ,โครงการส&งเสริมความเป<นเลิศด.านศิลปะ,โครงการส&งเสริมความ
เป<นเลิศด.านดนตรี-นาฏศิลป„,โครงการส&งเสริมความเป<นเลิศด.านกีฬา โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรส&งเสริมความเป<นเลิศของผู.เรียน ในป$การศึกษา
2560 และป$การศึกษา 2561
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีหลักสูตรส&งเสริมความ
เป<นเลิศของผู.เรียน
จุดเด+น มีหลักสูตรส&งเสริมความเป<นเลิศของผู.เรียน
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต.องการของผู.เรียนทุก
กลุ&มเปZาหมาย
ข*อเสนอแนะ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตัวบ+งชี้ที่ 15 จํานวนชั่วโมงที่ครูทุกคนได*รับอบรมพัฒนา/ปUและส+งเสริมให*ครูได*รับการพัฒนา
ด*านวิทยฐานะสูงขึ้น
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนิน
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โครงการนิเทศภายใน โดยใช.
กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนได.รับการอบรมพัฒนา 60 ชม./ป$ และมีครูทุกคนได.รับการพัฒนาด.าน
วิทยฐานะสูงขึ้น
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ข.อมูลการพัฒนา
บุคลากร,รายงานการอบรม, ID PLAND,SAR ของครูรายบุคคล
จุดเด+น ครูและบุคคลากรได.นําการอบรมมาพัฒนางานและการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ 2.5 จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต+อการจัดการเรียนรู*อย+างมีคุณภาพ
ตัวบ+งชี้ที่ 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด*านกายภาพและสิ่งแวดล*อมในโรงเรียนอย+าง
เปBนระบบ
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการจัดทําแผนผังการพัฒนาด.าน
กายภาพและสิ่งแวดล.อม(Master Plan)
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการจัดทําแผนผังการพัฒนาด.านกายภาพและสิ่งแวดล.อม
(Master Plan) ที่ชัดเจน เป<นระบบและมีการดําเนินการตามแผนผังที่ระบุไว.
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนผังการพัฒนาด.าน
กายภาพและสิ่งแวดล.อม(Master Plan)
จุดเด+น โรงเรียนมีจุดเน.นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล.อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจน บรรลุ
เปZาหมาย
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ -

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู*
ตัวบ+งชี้ที่ 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู*
ในโรงเรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ต โดยใช.กระบวนการPDCA
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ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตในป$
การศึกษา 2559 และป$การศึกษา 2560 พบว&า โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู.ในโรงเรียน มีเว็บไซต3โรงเรียน มีระบบอินเทอร3เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร.อมใช.งาน
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ทุกอาคารมีเว็บไซต3
โรงเรียน มีระบบอินเทอร3เน็ตพร.อมใช.งาน
จุดเด+น โรงเรียนมีเว็บไซต3โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร3เน็ตที่พร.อมใช.งาน
ตลอดเวลา
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการอบรมการใช.งานอินเตอร3เน็ตอย&างสร.างสรรค3
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน*นผู*เรียนเปBนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู*ผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต2ใช* ในชีวิตได*
ตัวบ+งชี้ที่ 18 ครูจัดการเรียนรู*ผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการนิเทศภายใน โดยใช.กระบวนการ PDCA
ผลการดําเนินงาน จากผลการดําเนินโครงการนิเทศภายในพบว&า ครูร.อยละ 80.17 มีแผนการ
จัดการเรียนรู.ที่เน.นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงของผู.เรียนผ&านกิจกรรมการเรียนรู.แบบโครงงาน
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง –แผนการจัดการเรียนรู.
ที่เน.นกระบวนการคิดและบันทึกการนิเทศภายใน
จุดเด+น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน และแผนการจัดการเรียนรู.อย&างต&อเนื่องทุกป$
จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนมีการส&งเสริมและพัฒนาครูให.มีการจัดทํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู.ให.
ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให.นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค3อย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด.านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ+งชี้ที่ 19 ครูจัดการเรียนรู*ที่ผู*เรียนสามารถนําไปประยุกต2ใช*ในชีวิตได*
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ผลการดําเนินงาน จากผลการดําเนินการพบว&า ครูทุกคนจัดการเรียนรู.แบบโครงงาน
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ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง –แผนการจัดการเรียนรู.
ที่เน.นกระบวนการคิดและบันทึกการนิเทศภายใน
จุดเด+น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน และแผนการจัดการเรียนรู.อย&างต&อเนื่องทุกป$
จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนมีการส&งเสริมและพัฒนาครูให.มีการจัดทํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู.ให.
ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให.นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค3อย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด.านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
3.2 ใช*สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล+งเรียนรู*ที่เอื้อต+อการเรียนรู*
ตัวบ+งชี้ที่ 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช*สื่อ เทคโนโลยี
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการจัดทําทะเบียนสื่อ แผนการจัดการเรียนรู. และการประเมินผลโครงการนิเทศภายใน
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน พบว&าครูที่จัดการเรียนการสอนโดย
ใช.สื่อ เทคโนโลยี มีผลการประเมิน ดังนี้
ป$ 2560 ร.อยละ 100
ป$ 2561 ร.อยละ 100
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ทะเบียนสื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู. และรายงานผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน
จุดเด+น ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช.สื่อ เทคโนโลยีในทุกกลุ&มสาระการเรียนรู.
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการกํากับ นิเทศ ติดตามครูให.นําสื่อเทคโนโลยีไปใช.ในการจัดการเรียนการ
สอนอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ ครูควรมีการสร.างนวัตกรรมมาใช.จัดการเรียนการสอนทุกกลุ&มสาระการเรียนรู.
ตัวบ+งชี้ที่ 21 โรงเรียนสนับสนุนให*มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช*แหล+งเรียนรู*อย+างหลากหลาย
ระดับคุณภาพ ระดับดี
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยการจัดทําทะเบียนสื่อ แผนการจัดการเรียนรู. และการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล&งเรียนรู.
ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล&งเรียนรู. พบว&าโรงเรียนมีการใช.แหล&ง
เรียนรู.ทั้งภายในอย&างต&อเนื่องและมีการส&งเสริมให.ใช.แหล&งเรียนรู.ภายนอกโรงเรียน อย&างน.อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ทะเบียนสื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู. และรายงานผลการดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน
จุดเด+น ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช.แหล&งเรียนรู.ที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ -
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตัวบ+งชี้ที่ 22 ครูและนักเรียนทุกห*องมีข*อตกลงร+วมกันในการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา ครูและนักเรียนทุกห.องมีข.อตกลงร&วมกันในการเรียนการสอน มีการแบบ
บันทึกโฮมรูม โครงการนิเทศภายใน มีการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต&อการเรียนรู.
ผลการดําเนินงาน ครูและนักเรียนทุกห.องมีข.อตกลงร&วมกันในการเรียนการสอน มีการจัด
บรรยากาศการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต&อการเรียนรู.
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกโฮมรูม
ภาพบรรยากาศการจัดชั้นเรียน
จุดเด+น ครูและนักเรียนทุกห.องมีข.อตกลงร&วมกันในการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา ทุกห.องเรียนควรจัดมุมส&งเสริมการเรียนรู.ที่หลากหลาย
ข*อเสนอแนะ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอย+างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู*เรียน
ตัวบ+งชี้ที่ 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอย+างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผู*เรียน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบวิเคราะห3ผู.เรียน
รายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู. ปฏิทินวิชาการ มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยใช.กระบวนการPDCA

ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู.เรียนอย&างเป<นระบบ มี
ผลการประเมินคิดเป<นร.อยละดังนี้
ป$การศึกษา
2559
2560
2561

ปรับปรุง
(1)
-

พอใช.
(2)
-

ดี
(3)
80.14
80.28
80.57

ดีมาก
(4)
19.85
10.56
10.08

ดีเยี่ยม
(5)
3.54
4.22
9.35

จํานวนครู
(คน)
141
142
139
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*และให*ข*อมูลสะท*อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู*
ตัวบ+งชี้ที่ 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู*และให*ข*อมูลสะท*อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู*
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา การจัดประชุมผู.ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.และให.ข.อมูลสะท.อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู. อย&างน.อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง สรุปกิจกรรมการ
ประชุมผู.ปกครอง
จุดเด+น โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.และให.ข.อมูลสะท.อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู.จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู.ปกครองในการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาครูและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย&างต&อเนื่อง
ข*อเสนอแนะ พัฒนาอย&างต&อเนื่อง
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม
1. ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยใช.กระบวนการ PDCA
2.2 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ ผลงานนักเรียน ข.อมูลครู ภาพถ&ายกิจกรรมต&าง ๆ ภาพถ&ายอาคารสถานที่ เว็บไซต3โรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
3. จุดเด+น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให*สูงขึ้น
3.1 จุดเด+น โรงเรียนมีโครงสร.างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน.นการมีส&วนร&วม การ
ทํางานเป<นทีม มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน บริหารตามสถานการณ3 จัดระบบการประกันคุณภาพ
อย&างมีประสิทธิภาพ การจัดระบบนิเทศและติดตามผลและบริหารงานโดยใช.หลักธรรมาภิบาล มีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ส&งเสริมให.ครูจัดการเรียนการสอนได.อย&างมีประสิทธิภาพ
รักและศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือว&าเป<นแม&บทในการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนเป<นอย&างดี สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล.อมที่เอื้อต&อการจัด
การศึกษาอย&างมีประสิทธิภาพ ๆ โดยใช.พื้นที่ทุกส&วนในโรงเรียนอย&างคุ.มค&า มีการดําเนินโครงการสวนสนุก
Low Carbon โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน โครงการส&งเสริมความเข.มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป<นสําคัญ มีโครงการที่สําคัญ
ได.แก& โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการอ&านออก เขียนได.และคิดเลข
เป<น
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ในการพัฒนาคุณภาพผู.เรียนโรงเรียนได.ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค&านิยมที่พึงประสงค3ของนักเรียน ได.แก& โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญUู โครงการลูกเสือ
อาสาจราจร โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถิ่น โครงการค&ายผู.นําสภา
นักเรียน มีโครงการที่ส&งเสริมให.ผู.เรียนมีความรู.และทักษะที่จําเป<นตามหลักสูตร ได.แก&โครงการพัฒนา
ทักษะด.านการสื่อสารภาษาต&างประเทศ (Easy English Education “3E”) โครงการวันรักษ3ไทย และ
โครงการพัฒนาทักษะด.านการสื่อสารภาษาต&างประเทศ (A day of speaking English to ASEAN) มี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู.เรียนให.มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร&วมกับผู.อื่นได. และ
มีเจตคติที่ดีต&ออาชีพสุจริต ได.แก& โครงการเข.าค&ายลูกเสือ เนตรนารี และโครงการส&งเสริมความเป<นเลิศ
ด.านวิชาการ,ด.านดนตรี-นาฏศิลป„,ด.านศิลปะและด.านกีฬา
3.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรสร.างความตระหนักในการอนุรักษ3ธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมของโรงเรียน
อย&างต&อเนื่อง และรักษาสภาพแวดล.อมที่เอื้อต&อการจัดการศึกษา
2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาการอ&านอกเขียนได.ในระดับประถมศึกษาตอนต.นอย&างต&อเนื่อง
3. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส&งเสริมสมรรถนะสําคัญของผู.เรียน ในด.านทักษะการคิด
การแก.ปYญหา ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช.เทคโนโลยีในทางสร.างสรรค3ให.มากยิ่งขึ้น
4. ควรมีโครงการพัฒนาครูอย&างต&อเนื่องสอดคล.องกับความต.องการของครูและสถานศึกษา
มีเครือข&ายครูร&วมแลกเปลี่ยนเรียนรู.ทางวิชาการ โครงการส&งเสริมด.านสุขภาพกายและจิตของครู เพื่อ
เสริมสร.างครูให.ทํางานอย&างมีความสุขและเต็มศักยภาพ
4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานให*สูงขึ้น
จากผลการดําเนินงานในป$ที่ผ&านมา โรงเรียนได.จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให.สูงขึ้น ดังนี้
4.1 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – 2564)
4.2 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
4.3 แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561

ตอนที่ 3
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความตองการและความชวยเหลือ
จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินพัฒนาการและผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู*เรียนทั้ง 5 ด*าน สถานศึกษาได*นําไป
วิเคราะห/ สังเคราะห/ข*อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาเพื่อนําไปสู1การเชื่อมโยงหรือสะท*อนภาพความสําเร็จกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการนําไปใช*วางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในอนาคต ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สามารถสรุปผลการ
พัฒนาในภาพรวมของจุดเด1น จุดที่ควรพัฒนาของแต1ละมาตรฐาน พร*อมทั้งได*วางแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต*องการ ความช1วยเหลือไว*ดังนี้
1. สรุปผลการประเมิน
1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเดน
เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 เด็กมีวินัย อดทน กตัญ8ู
รับ ผิด ชอบ เอื้อเฟ:; อเผื่ อแผ1 สํ านึ กรักท*องถิ่น มีทักษะใน
การทํ า งานสามารถทํ า งานร1 ว มกั บ ผู* อื่ น ได* มี สุ ข นิ สั ย
สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี เป< น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
ครอบ ครั ว ชุ ม ช น สั ง คมแล ะป ฏิ บั ติ ต าม ระบ อบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย/เป<นประมุขและเป<นที่
ยอมรับของผู*ปกครองชุมชน
ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู*ความสามารถ
และมีคุณวุฒิตรงตามงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนอย1างมีประสิทธิภาพ
และเน*นผู*เรียนเป<นสําคัญและทํางานร1วมกันเป<นทีมได*ดี
ผู* บ ริ ห ารมี ภ าวะผู* นํ า และมี ค วามสามรถในการ
บริหารจัดการได*เป<นอย1างดีมีการจัดองกรอย1างเป<นระบบ
บริหารจัดการงานให*บรรลุเป?าหมาย ส1งเสริมและบริหาร
จั ด การให* ค รู ได* ป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น มี ห ลั ก สู ต ร
เหมาะสมกั บ วั ย มี สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เอื้ อ ต1 อ การ
เรียนรู* ส1งเสริมความสัมพันธ/และความร1วมมือกับชุมชนใน
การพั ฒ นาการศึ ก ษาสร* า งความพึ ง พอใจให* แ ก1 ค รู
นักเรียน ผู*ปกครองและชุมชน

จุดที่ควรพัฒนา
เด็ ก ควรได* รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย1 า ง
ต1อเนื่อง และส1งเสริมความสารถในด*านการคิด
วิ เ คราะห/ ส1 ง เสริ ม ด* า นการออกกํ า ลั ง กาย
เพื่อให*เด็กมีสุขภาพร1างการที่แข็งแรง และควร
ปลู ก ฝA งคุ ณ ลั ก ษณะ 5+1 เด็ ก มี วิ นั ย อดทน
กตั ญ 8ู รั บ ผิ ด ชอบ เอื้ อ เฟ:; อเผื่ อ แผ1 สํ า นึ ก รั ก
ท*องถิ่นอย1างสม่ําเสมอ
ครู ค วรได* รั บ การส1 ง เสริ ม ในการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
มากขึ้น จัดแหล1งเรียนรู*ในโรงเรียนสําหรับครู
และนักเรียนให*เหมาะสมและเพียงพอ
ผู*บริหารควรสร*างบรรยากาศที่เอื้อต1อการ
เรียนรู*ในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเรียนมี
จํานวนมาก แต1ในโรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม1
มีสนามเด็กเล1นไม1มีที่ออกกําลังกาย ทําให*การ
จัดการเรียนการสสอนไม1มีประสิทธิภาพ
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
1.ดานคุณภาพผูเรียน
1.ดานคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนได*ดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส1งเสริม
1.ควรจัดกิจกรรมปลูกฝAงคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมและค1านิยมที่พึงประสงค/ของนักเรียน และค1านิยมที่พึงประสงค/ให*นักเรียนอย1าง
ได*แก1 โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญ8ู
ต1อเนื่อง
โครงการลูกเสืออาสาจราจร โครงการสวนสนุก Low
2.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส1งเสริม
Carbon โครงการส1งเสริมและอนุรักษ/วัฒนธรรม
สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน ในด*านทักษะการ
ประเพณีไทย โครงการค1ายผู*นําสภานักเรียน
คิด การแก*ปAญหา ทักษะชีวิต และ
โครงการที่ส1งเสริมให*ผู*เรียนมีความรู*และทักษะที่
ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีในทาง
จําเป<นตามหลักสูตร ได*แก1โครงการพัฒนาทักษะด*านการ สร*างสรรค/ให*มากยิ่งขึ้น
สื่อสารภาษาต1างประเทศ (Easy English Education “3 3.ผู*รับผิดชอบแต1ละโครงการควรวิเคราะห/
E”) โครงการวันรักษ/ไทย และโครงการพัฒนาทักษะด*าน กิจกรรมที่ดําเนินการ ปรับให*มีความ
การสื่อสารภาษาต1างประเทศ (A day of speaking
เหมาะสมยิ่งขึ้น
English to ASEAN)
4. โรงเรียนควรเน*นด*านคุณธรรมจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู*เรียนให*มีทักษะในการ และสํานึกรักภูมิปAญญาท*องถิ่น
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร1วมกับผู*อื่นได* และ
มีเจตคติที่ดีต1ออาชีพสุจริต ได*แก1 โครงการเข*าค1าย
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และโครงการจัด
การศึกษาให*เต็มตามศักยภาพ (SMBLD)
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมีโครงสร*างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม
ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารแบบมี
เน*นการมีส1วนร1วม การทํางานเป<นทีม มีการกระจาย
ส1วนร1วมอย1างต1อเนื่อง
อํานาจการบริหารงาน จัดระบบการประกันคุณภาพอย1าง
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารโดยใช*หลักธรรมมาภิบาล
และบริหารโดยใช*สถานศึกษาเป<นฐาน มีการดําเนิน
โครงการที่ส1งเสริมการมีส1วนร1วมเพื่อพัฒนาการศึกษา
ได*แก1โครงการนิเทศภายใน เพื่อกํากับติดตาม และให*
คําแนะนําการจัดการเรียนการสอนสอนของครู ส1งเสริม
ความเข*มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเครือข1ายผู*ปกครองนักเรียนที่ให*
การสนับสนุนโรงเรียนเป<นอย1างดี
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
จุดเดน
โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ศึกษา ถือว1าเป<นส1วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต*นสังกัด ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาทุกปhการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการดําเนิน
โครงการต1าง ๆ ที่สําคัญได*แก1 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนได*ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช1น โครงการตักบาตรเติมบุญ
โครงการสวนสนุก Low carbon
3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป3น
สําคัญ
โรงเรียนมีการจัดและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการเรียนรู*ที่เน*นผู*เรียนเป<นสําคัญมีโครงการ
ที่สําคัญได*แก1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและโครงการอ1านออก เขียนได* คิด
เลขเป<น ส1งเสริมและสนับสนุนการใช*แหล1งเรียนรู*และภูมิ
ปAญญาในท*องถิ่น โดยจัดโครงการเรียนรู*นอกห*องเรียน
และโครงการส1งเสริมประเพณีท*องถิ่นซึ่งเป<นการ
สนับสนุน การใช*แหล1งเรียนรู*และภูมิปAญญาท*องถิ่นได*
เป<นอย1างดี
มีการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรเพื่อส1งเสริมให*ครูจัดการเรียนการสอนได*อย1างมี
ประสิทธิภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยัง
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือว1าเป<น
แม1บทในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป<นอย1างดี

จุดที่ควรพัฒนา

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเป3นสําคัญ
1.ควรมีโครงการพัฒนาครูอย1างต1อเนื่อง
สอดคล*องกับความต*องการของครูและ
สถานศึกษา มีเครือข1ายครูร1วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู*ทางวิชาการ โครงการส1งเสริมด*าน
สุขภาพกายและจิตของครู เพื่อเสริมสร*างครู
ให*ทํางานอย1างมีความสุขและเต็มศักยภาพ
2.โรงเรียนควรสร*างความตระหนักในการ
อนุรักษ/ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมของโรงเรียน
อย1างต1อเนื่อง และรักษาสภาพแวดล*อมที่เอื้อ
ต1อการจัดการศึกษา
3.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส1งเสริม
สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน ในด*านทักษะการ
คิด การแก*ปAญหา ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีในทาง
สร*างสรรค/ให*มากยิ่งขึ้น
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2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได*จัดการศึกษามาเป<นระยะเวลายาวนาน คุณภาพของผู*เรียนเป<น
เครื่องบ1งบอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต1าง ๆ ดังนั้นการรักษาคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพ
ผู*เรียนเป<นรายบุคคลตามความถนัดจึงเป<นสิ่งสําคัญ โรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพผู*เรียนเฉพาะด*าน เช1น
ดนตรี คณิตศาสตร/ ภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะด*านการคิด การมีจิตสาธารณะและ
ทักษะสําหรับชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นด*วย
3. ความตองการและความชวยเหลือ
1. จัดหาครูให*สอนตรงตามวิชาเอก
2. ควรมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอต1อจํานวนนักเรียน

ตอนที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป)นเลิศ” สําหรับสถานศึกษา
1. ชื่อผลงาน โครงการจัดการเรียนการสอนห7องเรียนสองภาษา (English Program)
หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปน
ภาษากลางที่ใชสื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เปนเครื่องมือที่จะเขาถึงแหลงวิทยาการตางๆ
และคนควาความรูใหมๆ ซึ่งป2จจุบัน มีคนทั่วโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 2,000 ลาน
คน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหประชากรไทยได
เรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการเจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ประเทศไทยตองเขารวม
ประชาคมอาเซีย นเพื่ อเพิ่ มอํานาจในการตอรองและเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแขงขัน ในเวที ระหวาง
ประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน:รวมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพรอม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเปน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ สํ า คั ญ ยิ่ งสํ า หรั บ คนไทยในอนาคตอั น ใกลนี้ เพื่ อใหการศึ กษาสอดคลองกั บสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เปนผูนําที่ดี มีสติป2ญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและคานิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมี
คุณลั กษณะอันพึงประสงค:ตามวิสัยทั ศน:ของโรงเรียน และมี ศักยภาพเปนพลโลก (World citizen) เพื่ อพั ฒนายกระดั บ
คุณภาพ เปนการ ตอยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค:ที่เปนมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาใหผูเรียนเปน คนดี คนเกง
และมีความสุข ตามปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศไดมีการพัฒนาและใช
หลักสูตรการศึกษาที่มีเปRาหมายใหผูเรียนไดเรียนเพื่อรู (Learn to know ) เรียนเพื่อเปน ( Learn to be) เรียนเพื่อทํา (Learn
to do ) เพื่อสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค:ในฐานะพลเมืองของชาติและLearn to live together เพื่อสรางคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค:ในฐานะพลโลก ใหผูเรียนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐานที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห: สรางสรรค: มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ สามารถเปนผูนําที่ดีของสังคม
โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษแกผูเรียนรวมทั้ง
เพื่อเปนการสรางโอกาสสําหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงไดจัดทําโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลั กสู ต รกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยใชภาษาอั งกฤษ เปนสื่ อในการจั ด การเรีย นการสอน เปน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาอังกฤษขึ้น
2. วัตถุประสงคD
2.1 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
2.3 สามารถคิดวิเคราะห:แกป2ญหาไดและมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ
2.4 เพื่อสนับสนุนใหครูอาจารย:และบุคลากรของโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
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2.5 เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเต็มตามศักยภาพโดยเปaดโอกาสให
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
2.6 เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแขงขันเปนสมาชิกประชาคมโลก ได
อยางเทาเทียมและกาวสูความเปนสากล อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
3. แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร7อม
1.1 ประชุมวางแผน แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ
1.2 สรางความเขาใจและเผยแพรโครงการหองเรียนสองภาษา
ใหครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ
1.3 แตงตั้งมอบหมายผูรับผิดชอบและจัดทําโครงสรางการ
บริหารโครงการ
1.4 สํารวจวิเคราะห:ขอมูลและบริบทในการที่จะดําเนินงาน
ตามโครงการ
1.5 เขียนโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร7อมด7านอาคารสถานที่และ
บุคลากร
2.1 ออกแบบหองเรียน
2.2 ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเปaด
หองเรียนสองภาษา
2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ: สื่อและอุปกรณ:การเรียนการสอน
2.4 วางแผนอัตรากําลัง ครู และบุคลากร ที่จะดําเนินงานตาม
โครงการ
2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานอื่นๆที่จะสนับสนุนการ
เปaดหองเรียนสองภาษา
2.6 จัดหาครูและบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
สื่อสารและการใชภาษาตางประเทศ
2.7 ฝeกอบรมครูที่สอน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ประสบการณ:ดานหองเรียนสองภาษา เพื่อเตรียมความพรอม
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการด7านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผล
3.1 ศึกษาและวิเคราะห:หลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน

ระยะเวลา
มกราคม -มีนาคม
2560

เมษายน –
พฤษภาคม 2560

ผู7รับผิดชอบ
ฝhายวิชาการและ
คณะทํางานฯ

คณะทํางานและ
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง

พฤศจิกายน 2560 คณะทํางานและ
-มกราคม 2561
คณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้ง
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กิจกรรม
3.2 จัดทําหลักสูตรโดยปรับปรุงใหสอดคลองกับเปRาหมายที่
ตองการ
3.3 ประชาพิจารณ:หลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา
3.4 ปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับ
สมบูรณ:
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนประสบการณ: การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.6 จัดทําแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหมี
ความหลากหลายตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ
3.7 จัดเตรียมเอกสารทั้งทางดานหลักสูตรการวัดการ
ประมวลผล ประกอบดวย คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู
เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธDโครงการ
4.1ประชาสัมพันธ:โดยสื่อของโรงเรียน เชน เว็บไซต:
เฟสบุmค วารสาร
4.2 ประชาสัมพันธ:โดยสื่อทองถิ่น เชน วิทยุชุมชน
4.3 การออกแนะแนวใหกับชุมชนตางๆไดรับทราบ
4.4 การเยี่ยมบานนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 ดําเนินการรับนักเรียน
5.1 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือก
นักเรียนเขารวมโครงการ
5.2 ประชาสัมพันธ: โครงการฯ และการรับสมัคร
5.3 รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ ฯ
5.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแกผูปกครอง
กิจกรรมที่ 6 ปรับพื้นฐาน
6.1 ประชุมผูปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผูปกครองใน
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การจัดการเรียน
การสอนและรวมวางแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ:
สําหรับนักเรียน
6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ดานการเรียนการสอน การอยูใน
สังคมนักเรียนโครงการหองเรียนสองภาษา
6.3 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานดานวิชาการ
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมดานวิชาการและความ
พึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง
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กิจกรรมที่ 7 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
7.1 วิเคราะห:นักเรียนรายบุคคลดานความรู
ความสามารถ ดานครอบครัวและสังคม
7.2 จัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสําคัญเนนการใช
กิจกรรมเปนสื่อในการเรียนรูและจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลใหผูปกครอง
ทราบเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
7.4 ซอมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุม
กิจกรรมที่ 8 ทดสอบความรู7ความสามารถของนักเรียน
8.1 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.2 นักเรียนสมัครเขารวมทดสอบ
8.3 ทบทวนและติวเขมกอนการทดสอบ
8.4 ทดสอบความรู
8.5 รายงานผลใหผูปกครองทราบ
8.6 นําผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพื่อ
สงเสริมความเปนเลิศของนักเรียนแตละคน
กิจกรรมที่ 9 จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณD
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
9.2 จัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูและวิทยากรทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน
9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม
9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 10 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนD
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะห:ป2ญหา วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม
10.2 ประสานงานฝhายตางๆที่เกี่ยวของ เตรียมการ
10.3 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน:
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 11 การนิเทศติดตาม
11.1 กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การนิเทศติดตาม
11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ:
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11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ:ระหวางครูชาวตางชาติ
และครูไทยเปนระยะ ๆ
11.4 สงเสริม พัฒนาและใหขวัญและกําลังใจแกครู
กิจกรรมที่ 12 การสรุปผลและการประเมินโครงการ
12.1 รวบรวมขอมูลจากการจัดโครงการ นํามาวิเคราะห:และ
ประเมินคาผลการดําเนินการ
12.2 สรุปขอที่ควรปรับปรุงแกไขและสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนา
12.3 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและนักเรียน
เตรียมนําเสนอผลงานของนักเรียนใหผูปกครองทราบ
12.3 ประชุมผูปกครองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานนักเรียน
นําเสนอผลงานและความกาวหนาของตนเอง
12.5 ผูปกครองรวมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ และรวมวางแผนพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปpตอไป
12.6 สรุปและกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการฯ
12.7 รายงานขอมูลเสนอใหโรงเรียน ผูปกครองและ
สาธารณชนรับทราบ
4. ผลลัพธD/ผลการดําเนินการ
ผลลัพธD
ในปSการศึกษา 2560 รับนักเรียนห7องเรียน EP
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 3 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 4 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 6 จํานวน 4 หองเรียน
ในปSการศึกษา 2561 รับนักเรียนห7องเรียน EP
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 3 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 4 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 6 จํานวน 4 หองเรียน
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จํานวน 145 คน
จํานวน 138 คน
จํานวน 157 คน
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จํานวน 160 คน
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ในปSการศึกษา 2562 รับนักเรียนห7องเรียน EP
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 1 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 2 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 3 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 4 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 5 จํานวน 4 หองเรียน
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 6 จํานวน 4 หองเรียน

จํานวน 160 คน
จํานวน 143 คน
จํานวน 135 คน
จํานวน 154 คน
จํานวน 166 คน
จํานวน 154 คน

ผลการดําเนินการ
1. นั กเรีย นในโครงการไดรับ การพั ฒ นาศั กยภาพดานความรู ทั กษะความสามารถการ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒ นาตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
สามารถคิดวิเคราะห:แกป2ญหาไดและมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลก
2. นักเรียนในโครงการเปนผูมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห: และแกป2ญ หาไดอยางสรางสรรค: มีศักยภาพในการแขงขัน ในเวทีโลกไดและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางองค:ความรูและแสวงหาความรูไดอยางชาญฉลาดและรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อกาวสูความเปนพลโลก (World Citizen)
3. หองเรียนสองภาษา มุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศและกาวสูความเปนสากลอยางเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล
4. นักเรียนมีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับดี
5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปนบุคคลแหง การเรียนรู
6. นักเรียนมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลก
7. ครูอาจารย:และบุคลากรของโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
8. โรงเรียนไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปaดโอกาสให ผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
9. นักเรียนจะมีศักยภาพและความพรอมสูความเปนพลโลกได
5. ปTจจัยเกื้อหนุนหรือปTจจัยแหUงความสําเร็จ
5.1 พัฒนาระบบบริหารโครงการเปนแบบมืออาชีพโดยใชหลักคิด ความมีเอกภาพทางนโยบาย
และหลากหลายในการปฏิบัติ
5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูไทยที่จบภาษาอังกฤษใหสามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร:
คณิตศาสตร: เปนภาษาอังกฤษ ไดเทียบเคียงกับเจาของภาษา
5.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สอดคลองตามความถนัด ความสามารถแต
ละรายบุคคล เปนลักษณะจัดการศึกษาเฉพาะคน
5.4 สงเสริมใหเกิดเปนนวัตกรรมการบริหารโครงการที่เปนตนแบบได (Best Practice)
5.5 นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล
5.6 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนใหเปนบุคคลแหง การเรียนรู
5.7 สามารถคิดวิเคราะห:แกป2ญหาไดและมีจิตสํานึกตอตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช
ภาษาอังกฤษ เปนสื่อ
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5.8 ครูอาจารย:และบุคลากรของโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา
5.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเต็มตามศักยภาพโดย เปaดโอกาสใหผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวม
6. แนวทางการพัฒนาให7ยั่งยืน
6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (PLC)
6.2 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
6.3 จัดทําแผนประชาสัมพันธ: อยางหลากหลาย
6.4 ใชระบบเครือขายผูปกครอง
6.5 ใชระบบแนะแนว
6.6 สรางกระบวนการติดตามตรวจสอบและรายงาน
7. การเป)นต7นแบบให7กับหนUวยงานอื่น/การขยายผลและ/หรือรางวัลที่ได7รับ
7.1 การเปนตนแบบใหกับหนวยงานอื่น เปนแหลงศึกษาดูงานใหกับหนวยงานอื่น ดังนี้
-วันที่ 7 กันยายน 2559 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาล ตรัง ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
- วันที่ 24 มกราคม 2560 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 20 กุมภาพันธ: 2560 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลทาบอ ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 27 มีนาคม 2560 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลบรบือ ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลปากคาด ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผูบริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลกรับใหญ อําเภอบานโปhง
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
7.2 รางวัลที่ไดรับ
ด7านผู7เรียน
ปpการศึกษา 2560
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปpที่ 4 – 6 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดง
ละครภาษาอังกฤษ ในการแขงขันทักษะวิชาการการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจําปpการศึกษา 2560
- เด็กชายธนกฤต อาภรณ:แกว รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงญาณิศา นาคประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
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- เด็กหญิงเบญญาภา บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กชายภชรพล ภูหนองโอง รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงโชษิตา โชติจิตร: รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงณัฐระวิ เสงี่ยมกลาง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกฤติกา มั่งมา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกิตติยาดา อัตตโน รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงธันยาพร โคตรศรี รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงสุวนันท: สุวรรณศักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร: ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงภูริชญา ซาซุม รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงปารวีร: สุป2ญญา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกชพร อวมเชื้อ รางวัลชมเชย ในการประกวดสวดมนต:หมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจําปp พ.ศ.2560
- เด็กหญิงกิตญาดา ทองประดับ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร:ระดับประถมศึกษาปp
ที่ 1โครงการการแขงขันคณิตศาสตร:และวิทยาศาสตร: ประจําปp 2017
ปpการศึกษา 2561
- เด็กหญิงกัลญาญ:รัชต: เหมะธุรินทร: รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดประดิษฐ:จากเศษ
วัสดุ ในงานมหกรรมหนังสือและเครื่องเขียนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปp 2561
- เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตร:ประเทศไทย
ครั้งที่ 27
- เด็กหญิงพัฑฒิดา สมานุหัตถ: รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษาปpที่
6 โครงการการแขงขันคณิตศาสตร:วิทยาศาสตร: และภาษาอังกฤษ ประจําปp 2018 โดย ASMO THAI
- เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช รางวัลเหรียญทอง การแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น
ระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประจําปpการศึกษา 2561
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- เด็กหญิงชญารัตน: จิตรบาล รางวัลขวัญใจชางภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวด Top model และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูนอยสุภาษิต
- เด็กหญิงภัทราพร โพธิจันทร: รางวัลชนะเลิศ ประเภทถวยรางวัล ระดับ Junior 1
Finger ในการแขงขันทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร: (จินตคณิต)
- เด็กหญิงวรวลัญช: โยธาสมบัติ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเขาคอกรังปรีซ: เพชรบูรณ:
เทควันโด แชมป•เปp€ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุนอายุ 9 – 10 ปp
- เด็กหญิงณัฐภัสสร นามศรีลี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันเขาคอกรังปรีซ:
เพชรบูรณ: เทควันโด แชมป•เปp€ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุนอายุ 7 – 8 ปp
- เด็กอธิวัฒน: โยธาสมบัติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเขาคอกรังปรีซ:
เพชรบูรณ: เทควันโด แชมป•เปp€ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุนอายุ 11 – 12 ปp
- เด็กหญิงภัทราพร โพธิจันทร: รางวัลเหรียญทอง ในการแขงขันคิดเลขเร็ว Brain
Balancing ชิงแชมป•ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
- เด็กชายกรกฎ สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร: ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงกิติญาดา เหลาเกลี้ยงดี รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงเบญญาภา บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงวลัยพรรณ สรอยแกว รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงชาวิดารินทร: สิทธิขวา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
คณิตศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงภัทรศยา ขันทะชา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายสิงห: บูรภักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาคณิตศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงธนาภา สิงห:ประสาทพร รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
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- เด็กหญิงพัฑฒิดา สมานุหัตถ: รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงฐิติภา ประจันตเสน รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงณชลนิภา ดาบบัง รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายธนภัทร ตังตระกูล รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงธัญชนก ราชภัณฑ: รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงธัญญลักษณ: พฤทธิพันธ: รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงธิดารัตน: ออนดี รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร: ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงนลินทิพย: รักษาเคน รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงปนิตา มูลเหล็ก รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร: ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงปวันพัสตร: วงษ:จันทอง รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงปวีณ:ธิดา สารกูล รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายภูมิภัทร เตโช รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร: ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจําปp พ.ศ.2562
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- เด็กหญิงลัลน:ลลิต สถิรวงศ:วรรณ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงสรัญญา ศรีโยธา รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงคนัสนันท: ศิลากุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายชัยชนะ สุขสวัสดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงนภัสสร ชํานาญพงษ: รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายปกปRอง หลาสุดรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายมิ่งกมล เพียรทอง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กชายวทัญ•ู พุทธา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร:
ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงสุชัญญา สุขทั่วญาติ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงสุพิชฌาย: แสนประเสริฐ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562
- เด็กหญิงธนาภา สิงห:ประสาทพร รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแขงขันวิชา
วิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2562
(ระดับประเทศ)
- เด็กชายธนภัทร ตังตระกูล รางวัลชมเชย ในการสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร: ระดับ
ประถมศึกษา การสอบแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2562 (ระดับประเทศ)
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ด7านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบ O-NET การศึกษา 2560
ร7อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ผUานเกณฑDร7อยละ 50 ขึ้นไป
สายชั้นประถมศึกษาปSที่ 6
ปSการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกUน
ระดับ

จํานวนนักเรียนที่ได7คะแนนร7อยละ 50 ขึ้นไป
ไทย (61)

คณิต (64)

วิทยD (65)

อังกฤษ (63)

สายชั้นสองภาษา(ทั้งหมด 149
คน)

53.65

49.85

46.53

61.59

สังกัด

44.47

34.28

37.35

33.32

ระดับประเทศ

46.58

37.12

39.12

36.34

ผลการทดสอบ O-NET การศึกษา 2561
ร7อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ผUานเกณฑDร7อยละ 50 ขึ้นไป
สายชั้นประถมศึกษาปSที่ 6
ปSการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกUน
ระดับ

จํานวนนักเรียนที่ได7คะแนนร7อยละ 50 ขึ้นไป
ไทย (61) คณิต (64) วิทยD (65) อังกฤษ (63)

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 153 คน)

61.55

50.67

47.63

61.74

สังกัด

53.79

34.35

38.11

36.51

ระดับประเทศ

55.90

39.93

39.93

39.24
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบ
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค.กรปกครองส/วนท0องถิ่น
ที่

1

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการด/าน
ร.างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได/
1.2 มีพัฒนาการด/าน
อารมณ- จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณได/
1. 3 มีพัฒนาการด/าน
สังคม ช.วยเหลือตนเอง
และเป>นสมาชิกที่ดีของ
สังคม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด
องค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 9 เด็กมี ตัวบ.งชี้ที่ 9.1 เด็กมีน้ําหนัก ส.วนสูง ตามเกณฑ-ของกรมอนามัย
พัฒนาการด/าน
ตัวบ.งชี้ที่ 9.2 เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย
ร.างกายเหมาะสมตาม ตัวบ.งชี้ที่ 9.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง
วัย
เหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ 10 เด็กมี ตัวบ.งชี้ที่ 10.1 เด็กร.าเริงแจ.มใสมีมนุษยสัมพันธ-ที่ดตี .อเพื่อน ครูและผู/อื่น
พัฒนาการด/าน
ตัวบ.งชี้ที่ 10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล/าแสดงออกอย.างเหมาะสม
อารมณ-และจิตใจ
ตัวบ.งชี้ที่ 10.3 เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด/านศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหว
เหมาะสมตามวัย
และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 11 เด็กมี ตัวบ.งชี้ที่ 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบตั ิตนตามข/อตกลง
พัฒนาการด/านสังคม ตัวบ.งชี้ที่ 11.2 เด็กมีความกตัญAูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัตติ นตาม
เหมาะสมตามวัย
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ.งชี้ที่ 11.3 เด็กมีความซื่อสัตย-สุจริตเอื้อเฟDEอเผื่อแผ.มีความรูส/ ึกที่ดีต.อ
ตนเองและผู/อื่น
ตัวบ.งชี้ที่ 11.4 เด็กรู/จักประหยัดใช/ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล/อม
ตัวบ.งชี้ที่ 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกจิ กรรมร.วมกับผู/อื่น
ตัวบ.งชี้ที่ 11.6 เด็กเป>นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและปฏิบตั ิตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข

หมายเหตุ
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ปฐมวัย(ต.อ)
ที่

2

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด
องค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
ตัวบ.งชี้ที่
1.4 มีพัฒนาการด/าน
มาตรฐานที่ 12 เด็กมี ตัวบ.งชี้ที่ 12.1 เด็กมีทักษะความรูพ/ ื้นฐานที่จําเป>นตามหลักสูตร
สติปIญญา สื่อสารได/ มี พัฒนาการด/าน
ตัวบ.งชี้ที่ 12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห- คิดริเริ่มสร/างสรรคทักษะการคิดพื้นฐาน
สติปIญญาเหมาะสม
และมีจินตนาการ
และแสวงหาความรูไ/ ด/ ตามวัย
ตัวบ.งชี้ที่ 12.3 เด็กมีทักษะในการใช/ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย
ตัวบ.งชี้ที่ 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร-และคณิตศาสตรตัวบ.งชี้ที่ 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรูด/ /วยตนเอง รักการเรียนรู/
และพัฒนาตนเองอย.างต.อเนื่อง
2.1 มีหลักสูตร
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ.งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง สถานศึกษาจัดทํา
ปฐมวัยให/เหมาะสมกับเด็กและบริบทของท/องถิ่นสู.ประชาคมอาเซียน
2 ด/านสอดคล/องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส.งเสริม กํากับ ดูแลให/ครูจดั ทําแผนการจัด
บริบทท/องถิ่น
ปฐมวัยที่เน/นเด็กเป>น ประสบการณ-ที่เน/นเด็กเป>นสําคัญและนําไปสู.การปฏิบตั ิอย.างมีประสิทธิภาพ
สําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส.งเสริมการผลิต การใช/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต.อการเรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ-ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย
ตัวบ.งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาส.งเสริม กํากับให/ครูจัดทําระบบดูแลช.วยเหลือเด็ก
รายงานและส.งต.อข/อมูลอย.างเป>นระบบ
ตัวบ.งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ-อย.างเป>น
ระบบ
2.2จัดครูให/เพียงพอกับ ไม.มี
ไม.มี
ชั้นเรียน

หมายเหตุ
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72
ปฐมวัย(ต.อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด
องค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
ตัวบ.งชี้ที่
2.3 ส.งเสริมให/ครูมีความ มาตรฐานที่ 1 ครูมี
ตัวบ.งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู/ ความเข/าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
เชี่ยวชาญด/านการจัด
คุณธรรม จริยธรรม มี การศึกษาปฐมวัย
ประสบการณความสามารถในการ ตัวบ.งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร/างวินัยเชิงบวก
จัดประสบการณ-การ ตัวบ.งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู/ของเด็ก
เรียนรู/ทเี่ น/นเด็กเป>น ตัวบ.งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ที่ดกี ับเด็ก ผู/ปกครองและชุมชน
2.4 จัดสภาพแวดล/อม สําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช/เพื่อ
และสื่อเพื่อการเรียนรู/
พัฒนาการเรียนรู/
อย.างปลอดภัย และ
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ.งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห/องเรียน ห/อง
เพียงพอ
สถานศึกษามีจํานวน สนับสนุนการจัดประสบการณ- วัสดุ ครุภณ
ั ฑ-เพียงพอ
เด็ก มีทรัพยากรและ ตัวบ.งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปLองกันการ
สภาพแวดล/อมที่
บาดเจ็บและสร/างเสริมความปลอดภัย
ส.งเสริมสนับสนุนให/ ตัวบ.งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัด
เป>นสังคมแห.งการ
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร
เรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่
2.5 ให/บริการสื่อและ มาตรฐานที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานศึกษามีจํานวน เหมาะสมต.อการจัดการศึกษา
และสื่อการเรียนรูเ/ พื่อ เด็ก มีทรัพยากรและ
สนับสนุนการจัด
สภาพแวดล/อมที่
ประสบการณส.งเสริมสนับสนุนให/
เป>นสังคมแห.งการ
เรียนรู/

หมายเหตุ
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73
ปฐมวัย(ต.อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

3

มาตรฐานที่ 3

การจัด
ประสบการณที่เน/นเด็กเป>น
สําคัญ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
ตัวบ.งชี้ที่
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ.งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา
เปMดโอกาสให/ผู/เกีย่ วข/องทุกฝOาย สถานศึกษาดําเนินการ ตัวบ.งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช/หลักการมีส.วนร.วม
มีส.วนร.วม
บริหารจัดการศึกษาโดย ตัวบ.งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร.วมพัฒนาสถานศึกษา
ใช/โรงเรียนเป>นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ.งผลสัมฤทธิ์
ตัวบ.งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ.วงดุลการปฏิบตั ิ
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ.งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช/และพัฒนาแหล.งเรียนรู/ ภูมิ
สถานศึกษาสนับสนุน
ปIญญาท/องถิ่นโดยชุมชนเข/ามามีสว. นร.วมในการจัดกิจกรรม
การใช/แหล.งเรียนรู/และ
ภูมิปIญญาท/องถิ่น
3.1 จัดประสบการณ-ที่ส.งเสริม มาตรฐานที่ 1 ครูมี
ตัวบ.งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณให/เด็กมีพัฒนาการทุกด/านอย.าง คุณธรรม จริยธรรม มี ที่สอดคล/องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนําไปจัดประสบการณสมดุลเต็มศักยภาพ
ความสามารถในการจัด การเรียนรู/ที่เน/นเด็กเป>นสําคัญ
ประสบการณ-การเรียนรู/ ตัวบ.งชี้ที่ 1.3 ครูมีการคิดวิเคราะห-ศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน- และ
3.2 สร/างโอกาสให/เด็กได/รับ
ที่เน/นเด็กเป>นสําคัญ
ประสบการณ-ตรง เล.นและ
เข/าใจเด็กเป>นรายบุคคล
ปฏิบัติอย.างมีความสุข
3.3 จัดประสบการณ-ทเี่ อื้อต.อ
ตัวบ.งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล/อมที่เอื้อต.อการเรียนรูไ/ ด/อย.าง
การเรียนรู/ใช/สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
ตัวบ.งชี้ที่ 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล/องกับสภาพจริง
เหมาะสมกับวัย และนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให/เต็มตาม
สภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
ศักยภาพ
จัดประสบการณ-และพัฒนาเด็ก

หมายเหตุ
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74
ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
กับมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค.กรปกครองส/วนท0องถิ่น
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของ
ผู/เรียน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วน
ท/องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 1) มีความสามารถในการ มาตรฐานที่ 10 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 10.1 ผลการประเมิน
วิชาการของผู/เรียน อ.าน การเขียน การสื่อสาร ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ สมรรถนะสําคัญของผูเ/ รียนตาม
และการคิดคํานวณ
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม หลักสูตรเป>นไปตามเกณฑอาเซียน
2) มีความสามารถในการ มาตรฐานที่ 12 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 12.1 ผู/เรียนมีความสามารถ
คิดวิเคราะห- คิดอย.างมี
ความสามารถในการคิด
ในการคิด
วิจารณญาณ อภิปราย
และอยู.ร.วมกันในสังคมได/
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น อย.างมีความสุข
และแก/ปIญหา
3) มีความสามารถในการ มาตรฐานที่ 13 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 13.1 ผู/เรียนค/นคว/าหาความรู/
สร/างนวัตกรรมมี
ทักษะในการแสวงหาความรู/ ได/ด/วยตนเอง
ความสามารถในการสร/าง ด/วยตนเอง รักการเรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 13.2 ผู/เรียนสามารถปฏิบัติ
นวัตกรรม
และพัฒนาตนเองอย.าง
ตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
ต.อเนื่องตามแนวปรัชญา
พอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4) มีความสามารถในการ มาตรฐานที่ 10 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 10.4 ผู/เรียนมีทักษะ การใช/
ใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม ภาษาเพื่อนบ/านและทักษะอาชีพ
อาเซียน

หมายเหตุ
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75
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
ไม.มี
ไม.มี

5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู/ ทักษะ มาตรฐานที่ 11 ผู/เรียนมี
พื้นฐาน และเจตคติ ทักษะในการทํางาน รัก
ที่ดีต.องานอาชีพ
ทํางาน สามารถทํางาน
ร.วมกับผู/อื่นได/ และมีเจตคติ
ที่ดีต.ออาชีพสุจริต
1.2 คุณลักษณะที่ 1) การมีคุณลักษณะ มาตรฐานที่ 9 ผู/เรียนมี
พึงประสงค-ของ
และค.านิยมที่ดี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ผู/เรียน
ตามที่สถานศึกษา
ค.านิยมที่พึงประสงคกําหนด

หมายเหตุ

ตัวบ.งชี้ที่ 11.1 มีทักษะในการจัดการ และ
ทํางานด/วยความพากเพียรพยายาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทัง่ งานสําเร็จ
ตัวบ.งชี้ที่ 11.2 ทํางานร.วมกับผู/อื่นได/
ตัวบ.งชี้ที่ 11.3 มีความรู/สึกที่ดีต.ออาชีพสุจริต
และหาความรู/เกีย่ วกับอาชีพที่ตนสนใจ
ตัวบ.งชี้ที่ 9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต/นของศาสนาที่ตน
นับถือ
ตัวบ.งชี้ที่ 9.2 ผู/เรียนมีความซื่อสัตย-สุจริตพูด
แต.ความจริงไม.โกหก ไม.ลักขโมยหรือนํา
ทรัพย-สินของผู/อื่นมาเป>นของตน
ตัวบ.งชี้ที่ 9.3 มีความกตัญAูกตเวที
ตัวบ.งชี้ที่ 9.4 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟDEอเผื่อแผ.
เสียสละเพื่อส.วนรวม และมีจิตสาธารณะ
ตัวบ.งชี้ที่ 9.5 ประหยัด และรู/จักใช/ทรัพยสิ่งของส.วนตนและส.วนรวมอย.างคุม/ ค.า

75

76
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
2) ความภูมิใจใน
ท/องถิ่นและความ
เป>นไทย

3) การยอมรับที่จะ
อยู.ร.วมกันบนความ
แตกต.างและ
หลากหลาย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 9 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค.าในภูมิ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ปIญญาท/องถิ่น ภูมิปIญญาไทย ภูมใิ จใน
ค.านิยมที่พึงประสงควัฒนธรรมและความเป>นไทย
ตัวบ.งชี้ที่ 9.7 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ-และ
พัฒนาสิ่งแวดล/อม
ตัวบ.งชี้ที่ 9.8 ผู/เรียนเป>นพลเมืองที่ดีภายใต/
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข
มาตรฐานที่ 10 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 10.3 ผู/เรียนมีความภูมิใจในความ
ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ เป>นไทย และภูมปิ Iญญาอาเซียน
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม
อาเซียน
มาตรฐานที่ 9 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 9.8 ผู/เรียนเป>นพลเมืองที่ดีภายใต/
คุณธรรมจริยธรรมและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
ค.านิยมที่พึงประสงคพระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข
มาตรฐานที่ 10 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 10.3 ผู/เรียนมีความภูมิใจในความ
ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ เป>นไทย และภูมปิ Iญญาอาเซียน
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม
อาเซียน

หมายเหตุ

76

77
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
4) สุขภาวะทาง
ร.างกาย และจิต
สังคม

2

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ

2.1 มีเปLาหมาย
วิสัยทัศน-และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 12 ผู/เรียนมี
ตัวบ.งชี้ที่ 12.2 ผู/เรียนมีความสามารถในการ
ความสามารถในการคิด
ปรับตัวและอยู.ร.วมกันในสังคมได/อย.างมี
และอยู.ร.วมกันในสังคมได/
ความสุข
อย.างมีความสุข
มาตรฐานที่ 2 ผู/บริหาร
ตัวบ.งชี้ที่ 2.2 ผู/บริหารสถานศึกษาเข/าใจ
สถานศึกษา มีคณ
ุ ธรรม
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิด
จริยธรรม มีภาวะผู/นาํ และ ริเริม่ มีวิสัยทัศน- และเป>นผู/นําทางวิชาการ
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจ
ดําเนินการบริหารจัด
บริหารและจัดการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช/ ตัวบ.งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช/
โรงเรียนเป>นฐาน
หลักการมีส.วนร.วม
ตัวบ.งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีส.วนร.วมพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ.ง
ผลสัมฤทธิ์
ตัวบ.งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและ
ถ.วงดุลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
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78
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

2.2 มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา

หมายเหตุ

78

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู/เรียน
บรรลุผลตามเปLาหมาย
บรรลุตามเปLาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน-และ
ปรัชญา วิสัยทัศน-และ
วัตถุประสงค-ปรากฏเป>นลักษณะเด.นของ
จุดเน/น
ผู/เรียน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนา
จัดทําและบริหารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาให/เหมาะสมกับผู/เรียน
สถานศึกษาที่เน/นผูเ/ รียนเป>น และบริบทของท/องถิ่นสู.ประชาคมอาเซียน
สําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส.งเสริม กํากับ ดูแล
ให/ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท/ ี่เน/นผู/เรียน
เป>นสําคัญและนําไปสู.การปฏิบัติอย.างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ.งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส.งเสริมการผลิต
การใช/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่ อื้อต.อการเรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู/ที่หลากหลาย
ตัวบ.งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู/อย.างเป>นระบบ
ตัวบ.งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู/อย.างเป>นระบบ

79
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทําข/อมูลแหล.งเรียนรู/ภูมิ
สนับสนุนการใช/แหล.งเรียนรู/ ปIญญาท/องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ
และภูมิปIญญาท/องถิ่น
เรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช/และพัฒนา
แหล.งเรียนรู/ ภูมิปญ
I ญาท/องถิ่นโดยชุมชนเข/ามามีส.วน
ร.วมในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
จัดระบบการประกัน
สถานศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาที่เน/นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ
ตัวบ.งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให/มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปRที่เป>น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ.งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย.าง
ต.อเนื่อง

หมายเหตุ

79

80
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
2.3 ดําเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน/นคุณภาพ
ผู/เรียนรอบด/าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ.มเปLาหมาย
2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให/มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
จัดทําและบริหารหลักสูตร สถานศึกษาให/เหมาะสมกับผูเ/ รียนและบริบทของท/องถิ่น
สถานศึกษาที่เน/นผู/เรียนเป>น สู.ประชาคมอาเซียน
สําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู/ที่
หลากหลาย
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู/ที่เน/น
ผู/เรียนเป>นสําคัญ

หมายเหตุ

ตัวบ.งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัตติ นตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ.งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู/ ความเข/าใจปรัชญา
หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห-ผเู/ รียนเป>นรายบุคคล
ตัวบ.งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู/ที่สอดคล/องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
นําไปจัดการเรียนรู/ที่เน/นผู/เรียนเป>นสําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร/างวินัยเชิง
บวก
ตัวบ.งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช/เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และนําผลไปใช/ในการพัฒนาผู/เรียนให/เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ.งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู/
ของผู/เรียน

80

81
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

2.5 จัด
สภาพแวดล/อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต.อการ
จัดการเรียนรู/อย.าง
มีคุณภาพ

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู/

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
ตัวบ.งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล/อมที่เอื้อต.อการเรียนรูไ/ ด/
อย.างเหมาะสม
ตัวบ.งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ที่ดกี ับผู/เรียน ผู/ปกครอง
และชุมชน
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามี ตัวบ.งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ
จํานวนผู/เรียนมีทรัพยากร ห/องเรียน ห/องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ วัสดุ
และสภาพแวดล/อมที่
ครุภณ
ั ฑ- เพียงพออยู.ในสภาพใช/การได/ดี ถูกสุขลักษณะ
ส.งเสริมสนับสนุนให/ เป>น
สะอาด สวยงาม
สังคมแห.งการเรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีมาตรการปLองกันการ
บาดเจ็บและสร/างเสริมความปลอดภัย
ตัวบ.งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
ตัวบ.งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมต.อการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม ตัวบ.งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ
จริยธรรม มีความสามารถใน เทคโนโลยีมาใช/เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู/
การจัดการเรียนรู/ที่เน/น
ผู/เรียนเป>นสําคัญ
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามี ตัวบ.งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนผู/เรียนมีทรัพยากร และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมต.อการจัดการศึกษา
และสภาพแวดล/อมที่
ส.งเสริมสนับสนุนให/ เป>น
สังคมแห.งการเรียนรู/

หมายเหตุ

81

82
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

3

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานที่ 3

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน/น
ผู/เรียนเป>น
สําคัญ

3.1 จัดการเรียนรู/ผ.าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต-ใช/ ในชีวิต
ได/
3.2 ใช/สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล.ง
เรียนรู/ทเี่ อื้อต.อการ
เรียนรู/

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทําข/อมูลแหล.งเรียนรู/ภูมิ
สนับสนุนการใช/แหล.งเรียนรู/ ปIญญาท/องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการ
และภูมิปIญญาท/องถิ่น
เรียนรู/
ตัวบ.งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช/และพัฒนา
แหล.งเรียนรู/ ภูมิปญ
I ญาท/องถิ่นโดยชุมชนเข/ามามีส.วน
ร.วมในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม ตัวบ.งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการ
จริยธรรม มีความสามารถใน จัดการเรียนรู/ที่สอดคล/องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู/ที่เน/น
นําไปจัดการเรียนรู/ที่เน/นผู/เรียนเป>นสําคัญ
ผู/เรียนเป>นสําคัญ
ตัวบ.งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู/
ของผู/เรียน
ตัวบ.งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล/อมที่เอื้อต.อการเรียนรูไ/ ด/
อย.างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส.งเสริมการผลิต การใช/สื่อ
จัดทําและบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมทีเ่ อื้อต.อการ
สถานศึกษาที่เน/นผู/เรียนเป>น เรียนรู/
สําคัญ
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม ตัวบ.งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัตติ นตาม
จริยธรรม มีความสามารถใน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การจัดการเรียนรู/ที่เน/น
ตัวบ.งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร/างวินัยเชิง
ผู/เรียนเป>นสําคัญ
บวก
ตัวบ.งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ที่ดกี ับผู/เรียน ผู/ปกครอง
และชุมชน

หมายเหตุ

82

83
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต/อ)
ที่

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถิ่น
มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ.งชี้ที่
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษา ตัวบ.งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู/เรียนบรรลุตาม
บรรลุผลตามเปLาหมาย
เปLาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน-และวัตถุประสงค-ปรากฏ
ปรัชญา วิสัยทัศน-และ
เป>นลักษณะเด.นของผูเ/ รียน
จุดเน/น

หมายเหตุ

83

84

ภาคผนวก ข
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

82
เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น กลุ,มการศึกษาทองถิ่น ที่ 12
ชื่อผูประเมิน....................................................................ตําแหน,ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา
1. มีพัฒนาการด,านรางกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได,
2. มีพัฒนาการด,านอารมณ* จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ*
ได,

กําลังพัฒนา

ปานกลาง

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด

- สรุปผลการดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
- แผนการจัดประสบการณ*การเรียนรู,ปฐมวัย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

- แผนการจัดประสบการณ*
- สรุปผลการประเมินการจัดประสบการณ*รายสัปดาห*
- สรุปผลการดําเนินโครงการ Zero Waste
- สรุปผลการดําเนินโครงการตักบาตรเติมบุญ
- สรุปผลการดําเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง
3. มีพัฒนาการด,านสังคม
- แผนจัดประสบการณ*
ชวยเหลือตนเอง และเป3นสมาชิกที่ -สรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีท,องถิ่น
ดีของสังคม
-สรุปผลการดําเนินโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน
-สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ*ไทย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

85

83
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน (ต,อ)
ประเด็นการพิจารณา
โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา
1. มีพัฒนาการด,านรางกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได,
2. มีพัฒนาการด,านอารมณ* จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ*
ได,

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด

- สรุปผลการดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
- แผนการจัดประสบการณ*การเรียนรู,ปฐมวัย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

- แผนการจัดประสบการณ*
- สรุปผลการประเมินการจัดประสบการณ*รายสัปดาห*
- สรุปผลการดําเนินโครงการ Zero Waste
- สรุปผลการดําเนินโครงการตักบาตรเติมบุญ
- สรุปผลการดําเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง
3. มีพัฒนาการด,านสังคม
- แผนจัดประสบการณ*
ชวยเหลือตนเอง และเป3นสมาชิกที่ -สรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีท,องถิ่น
ดีของสังคม
-สรุปผลการดําเนินโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน
-สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ*ไทย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

86

84
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก (ต,อ)
ประเด็นการพิจารณา
4. มีพัฒนาการด,าน
สติปJญญา สื่อสารได,มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูไ, ด,

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
- แผนการจัดประสบการณ*
- แบบประเมินพัฒนาการ ( LOCAL SCHOOL )
-สรุปการจัดทําโครงงานในระดับชัน้ อนุบาล
-สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู,ปฐมวัย
-สรุปผลการดําเนินโครงการหนูนอ, ยหัวใจ bbl

เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ยังไมบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ประเด็นและมี
ระดับต่ํากวาที่เปาหมายกําหนด

ปานกลาง (2)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายเพียง 1 ประเด็น

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดี (3)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายทั้ง 4 ประเด็นตามที่
สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ (4)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายทั้ง 4 ประเด็นตามที่
สถานศึกษากําหนดและตอเนื่อง

ยอดเยี่ยม (5)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
อยางตอเนื่องและการมีสวนรวมของทุก
ฝWายที่เกี่ยวข,อง

87

85
เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น กลุ,มการศึกษาทองถิ่น ที่ 12
ชื่อผูประเมิน....................................................................ตําแหน,ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด,านสอดคล,องกับบริบท
ท,องถิ่น
2.จัดครูให,เพียงพอกับชั้นเรียน

กําลังพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
-สรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณี
ท,องถิ่น
-สรุปผลการดําเนินโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน
-สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ*ไทย
-ข,อมูลการพัฒนาบุคลากร
-รายงานการอบรม,
-ID PLAND,
-SAR ของครูรายบุคคล
-คําสั่งแตงตั้งครูประจําชั้น

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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86
มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต,อ)
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

3.สงเสริมให,ครูมีความเชี่ยวชาญด,านการจัด -ข,อมูลการพัฒนาบุคลากร
ประสบการณ*
-รายงานการอบรม,
-ID PLAND,
-SAR ของครูรายบุคคล
-แผนการจัดประสบการณ*
4.จัดสภาพแวดล,อมและสื่อเพื่อการเรียนรู, สรุปผลการประเมินโครงการโรงเรียน
อยางปลอดภัย และเพียงพอ
พอเพียงท,องถิ่น
- สรุปผลการประเมินโครงการสวนสนุก
LOW CARBON
-สรุปผลการประเมินโครงการ ZERO
WASTE
5. ให,บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Website โรงเรียน
และสื่อการเรียนรูเ, พื่อสนับสนุนการจัด
- ระบบอินเทอร*เน็ต
ประสบการณ*
- สรุปผลการประเมินโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพอินเทอร*เน็ต

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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87
มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต,อ)
ประเด็นการพิจารณา
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปdดโอกาสให,
ผู,เกี่ยวข,องทุกฝWายมีสวนรวม

เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ยังไมบรรลุเปาหมายทั้ง 6 ประเด็นและ
มีระดับต่ํากวาที่เปาหมายกําหนด

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
-แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ e (พ.ศ. 2561 –
พ.ศ.2564)
-แผนปฏิบัติการประจําปeการศึกษา 2561
-แผนปฏิบัติการประจําปeงบประมาณ
2562

ปานกลาง (2)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายเพียง 1 ประเด็น

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดี (3)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายทั้ง 6 ประเด็นตามที่
สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ (4)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายทั้ง 6 ประเด็น ตามที่
สถานศึกษากําหนดและตอเนื่อง

ยอดเยี่ยม (5)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายตามที่สถานศึกษา
กําหนดอยางตอเนื่องเป3นแบบอยางที่ดี
เป3นที่ยอมรับของหนวยงานอื่น ๆ ได,
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88
เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ7ที่เนนเด็กเป8นสําคัญ
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น กลุ,มการศึกษาทองถิ่น ที่ 12
ชื่อผูประเมิน....................................................................ตําแหน,ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป8นสําคัญ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ7ที่เนนเด็กเป8นสําคัญ : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา
1. จัดประสบการณ*ที่สงเสริมให,เด็กมี
พัฒนาการทุกด,านอยางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
2. สร,างโอกาสให,เด็กได,รับ
ประสบการณ*ตรง เลนและปฏิบตั อิ ยาง
มีความสุข

3. จัดประสบการณ*ที่เอื้อตอการเรียนรู,
ใช,สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

กําลังพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วิเคราะห*ผู,เรียนเป3นรายบุคคล
-แผนการจัดประสบการณ*
-แผนการจัดประสบการณ*
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
- สรุปผลการดําเนินโครงการต,นกล,าแหงปJญญา
- สรุปผลการดําเนินโครงการนําเสนอนวัตกรรม
กลุมสาระการเรียนรู,ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน
- สรุปผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน
-แผนการจัดประสบการณ*การเรียนรู,

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ7ที่เนนเด็กเป8นสําคัญ : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา
4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ*และ
พัฒนาเด็ก

กําลังพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

- แผนการจัดประสบการณ*ปฐมวัย
-แบบประเมินพัฒนาการ (โปรแกรม LOCAL
SCHOOL )
-แบบสอบถามความพึงพอใจของผู,ปกครองในการ
จัดการศึกษา
-แบบ
วิเคราะห*ผู,เรียนเป3นรายบุคคล

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ

ดีเลิศ

เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ดี (3)
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
ยังไมบรรลุเปาหมายทั้ง 4ประเด็นและมี บรรลุเปาหมายเพียง 2 ประเด็นและมี บรรลุเปาหมายทั้ง 4 ประเด็นและมี
ระดับต่ํากวาที่เปาหมายกําหนด
ระดับตามที่สถานศึกษากําหนด
ระดับตามที่สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ (4)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมายทั้ง 64 ประเด็น มี
ระดับตามที่สถานศึกษากําหนดและ
การมีสวนรวมของทุกฝWายที่เกีย่ วข,อง

ยอดเยี่ยม (5)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมาย ทั้ง 4 ประเด็นมีระดับ
ตามที่สถานศึกษากําหนดและการมีสวน
รวมของทุกฝWายที่เกี่ยวข,องและเป3น
แบบอยางที่ดีได,
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ภาคผนวก ค
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

90
เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก-น จังหวัดขอนแก-น กลุ-มการศึกษาทองถิ่น ที่ 12
ชื่อผูประเมิน....................................................................ตําแหน-ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา

กําลังพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา
ขอ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. ผู,เรียนมีความสามารถในการอาน เขียน 1.รายงานผลการดําเนินโครงการอานออก
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
เขียนได, คิดเลขเป3น
2.รายงานผลการดําเนินโครงการเสริม
ทักษะความเป3นเลิศทางวิชาการโดยใช, AMath ชวงชั้นที่1
3.สรุปผลการประเมินการอานการเขียน
และการคิดเลขเป3น1.รายงานผลการ
ดําเนินโครงการอานออก เขียนได, คิดเลข
เป3น
2.รายงานผลการดําเนินโครงการเสริม
ทักษะความเป3นเลิศทางวิชาการโดยใช, AMath ชวงชั้นที่1
3.สรุปผลการประเมินการอานการเขียน
และการคิดเลขเป3น

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ

ดีเลิศ
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91
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ผู,เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห* คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก,ไขปFญหา

1.การสอนแบบโครงงาน
2. โครงการ Thinking Camp
3. โครงการวันวิทยาศาสตร*
4. โครงการคายวิทยาศาสตร*และ
คณิตศาสตร*
5. โครงการแขงขันเกมคณิตศาสตร*
6. โครงการหนูน,อยนักคิด “Junior
Thinking
7.การประเมินโดยใช,แบบทดสอบวัด
สมรรถนะ
1. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
2. โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถิ่น
3. โครงการสงเสริมความเป3นเลิศด,าน
วิชาการ
4. โครงการสงเสริมความเป3นเลิศด,าน
ศิลปะ
5.แผนการจัดการเรียนรู,แบบโครงงาน
6.ชิ้นงานหรือโครงงานของนักเรียน

3. ผู,เรียนมีความสามารถในการสร,าง
นวัตกรรม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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92
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา
4. ผู,เรียนมีความสามารถในการใช,
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

5. ผู,เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

5.1 คะแนนสอบ RT
5.2 คะแนนสอบ NT
5.3 คะแนนสอบ O-NET

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
1.การจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร*
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร* ในระดับชั้นประถมศึกษาปYที่
5 และชั้นประถมศึกษาปYที่ 6 ในปY
การศึกษา 2561
1. โครงการสอนเสริมเติมความรู,สู O-NET
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย
3.ผลการทดสอบระดับชาติ
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร,อยละ 83.57
ร,อยละ 49.37
-กลุมสาระการเรียนรู,ภาษาไทย
ร,อยละ 59.37
-กลุมสาระการเรียนรู,ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ร,อยละ 49.69
-กลุมสาระการเรียนรู,คณิตศาสตร*
ร,อยละ 47.23
-กลุมสาระการเรียนรู,วิทยาศาสตร*
ร,อยละ 44.01

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

5.4 คะแนนสมรรถนะสําคัญของผูเ, รียน
(ยังไมประกาศผลสอบ)
6.ผู,เรียนมีความรู,ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ 1.โครงการเรียนรูโ, ดยปราชญ*ชาวบ,าน
ดีตองานอาชีพ
2.โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถิ่น
3.ผลการประเมินโดยใช,ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรู,การงานอาชีพ
4.แบบวัดเจตคติของผู,เรียนที่มีความรู,สึกที่
ดีตออาชีพสุจริต
ขอ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค:ของ
ผูเรียน
1.ผู,เรียนมีคณ
ุ ลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่ 1. โครงการตักบาตรเติมบุญ
สถานศึกษากําหนด
2. โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถิ่น
3. โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
4. โครงการZero Waste
5. โครงการคายลูกเสือ- เนตรนารี
6.จํานวนนักเรียนที่ออมเงินกับโรงเรียน
ธนาคาร
7.ธนาคารขยะ
8.กิจกรรมพี่รบั น,อง
9.ปถ.05

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา
2.ผู,เรียนมีความภาคภูมิใจในท,องถิ่นและ
ความเป3นไทย

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

1.รายงานโครงการสงเสริมประเพณี
ท,องถิ่น
2.รายงานโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน
3. รายงานโครงการเรียนรู,ด,วยปราชญ*
ชาวบ,าน
4.รายงานโครงการวันรักษ*ไทย
3.ผู,เรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
1.รายงานโครงการ English is fun
แตกตางและหลากหลาย
2.รายงานโครงการ English Camp
3.รายงานโครงการ English Easy
Education “3 E”
4.รายงานโครงการคายลูกเสือ-เนตรนารี
5.รายงานโครงการตักบาตรเติมบุญ
6.รายงานโครงการคายผู,นําสภานักเรียน
4.ผู,เรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 1.โครงการรณรงค*ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
2.โครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายใน
3.โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู,เรียน
4.โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถิ่น
5.โครงการอาหารกลางวัน

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.1 น,อยกวา 2 ข,อ
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.2 น,อยกวา 2 ข,อ
และมีระดับต่ํากวาที่เปาหมายกําหนด

ปานกลาง (2)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.1 ทั้ง 2 ข,อ
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.2 ทั้ง 2 ข,อ
เป3นไปตามที่เปาหมายกําหนด

ดี (3)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.1 ทั้ง 5 ข,อ
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.2 ทั้ง 3 ข,อ
เป3นไปตามที่เปาหมายกําหนด

ดีเลิศ (4)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.1 ทั้ง 6 ข,อ
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.2 ทั้ง 3 ข,อ
และมีระดับสูงกวาที่เปาหมายกําหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.1 ทั้ง 6 ข,อ
บรรลุเปาหมาย ข,อ 1.2 ทั้ง 4 ข,อ
และมีระดับสูงกวาที่เปาหมายกําหนด
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก-น จังหวัดขอนแก-น กลุ-มการศึกษาทองถิ่น ที่ 12
ชื่อผูประเมิน....................................................................ตําแหน-ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา

กําลังพัฒนา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา
1. มีเปาหมายวิสัยทัศน*และพันธกิจ -แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ Y (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2564)
-แผนปฏิบัติการประจําปYการศึกษา 2561
-แผนปฏิบัติการประจําปYงบประมาณ 2562
2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
1.โครงการเสริมสร,างความเข,มแข็งคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา
2.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4.โครงการนิเทศภายใน
5.แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู,ปกครอง ครูและ
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

3.ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน,นคุณภาพ
ผู,เรียนรอบด,านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย

1.รายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร
2.รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสายชั้นสองภาษา
3.รายงานโครงการสงเสริมความเป3นเลิศ
ด,านวิชาการ
4.รายงานโครงการสงเสริมความเป3นเลิศ
ด,านศิลปะ
5.รายงานโครงการสงเสริมความเป3นเลิศ
ด,านดนตรี-นาฏศิลปo
6.รายงานโครงการสงเสริมความเป3นเลิศ
ด,านกีฬา
1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.โครงการนิเทศภายใน
3.ข,อมูลการพัฒนาบุคลากร
4.รายงานการอบรม
5.ID PLAND
6.SAR

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให,มคี วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5. จัดสภาพแวดล,อมทางกายภาพและสังคม 1.โครงการสวนสนุก Low Carbon
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู,อยางมีคุณภาพ 2.โครงการZero Waste

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

3.โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถิ่น
4.ธนาคารขยะ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู,

เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 2 ข,อไมชัดเจนและไม
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาและมีระดับต่ํากวาที่
เปาหมายกําหนด

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเทอร*เน็ต
2.เว็บไซต*โรงเรียน
3.ระบบอินเทอร*เน็ต
ปานกลาง (2)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 2 ข,อชัดเจนและสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมีระดับตามที่เปาหมายกําหนด

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดี (3)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 6 ข,อชัดเจนและสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมีระดับตามที่เปาหมายกําหนด

ดีเลิศ (4)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 6 ข,อ ชัดเจนและสงผล
ตอคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมีระดับสูงกวาที่เปาหมายกําหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมาย ทั้ง 6 ข,อชัดเจนและสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกวาที่เปาหมายกําหนดและเป3น
แบบอยางได,
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญ
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก-น จังหวัดขอนแก-น กลุ-มการศึกษาทองถิ่น ที่ 12
ชื่อผูประเมิน....................................................................ตําแหน-ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................
แบบเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญ : ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา
1. การจัดการเรียนรู,ผานกระบวนการคิด
และปฏิบตั ิจริงสามารถนําไปประยุกต*ใช,ใน
ชีวิตได,
2. ใช,สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรู,ทเี่ อื้อตอการเรียนรู,
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

4.ตรวจสอบและประเมินผู,เรียนอยางเป3น
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู,เรียน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

กําลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด

1.กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
2.โครงการนิเทศภายใน

ดีเลิศ

ดีเลิศ

1.โครงการนิเทศภายใน
2.ทะเบียนสื่อ
3.แผนการจัดการเรียนรู,
1.โครงการนิเทศภายใน
2.กิจกรรมโฮมรูม
3.ข,อตกลงในชั้นเรียน
4.บรรยากาศการจัดชั้นเรียน
1.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
2.รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
3.แบบวิเคราะห*ผู,เรียนรายบุคคล
4.แผนการจัดการเรียนรู,
5.ปฏิทินวิชาการ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญ (ต-อ)
ประเด็นการพิจารณา
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู,และให,ขอ, มูล
สะท,อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู,
เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ
กําลังพัฒนา (1)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 3 ข,อไมชัดเจนและไม
สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาและมีระดับต่ํากวาที่
เปาหมายกําหนด

คาเปาหมาย ผลลัพธ*ที่
ระดับคาเปาหมาย
คาเปาหมายตามเกณฑ*
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่
สถานศึกษา ต่ํากวาระดับ เทากับระดับ สูงกวาระดับ บรรลุ
ไมบรรลุ
สถานศึกษา
ทําได,
ที่กําหนด
ที่กําหนด
ที่กําหนด
กําหนด
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป, กครอง
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ในการจัดการศึกษา

ปานกลาง (2)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 3 ข,อชัดเจนและสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมีระดับตามที่เปาหมายกําหนด

ดี (3)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 5 ข,อชัดเจนและสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมีระดับตามที่เปาหมายกําหนด

ดีเลิศ (4)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมายทั้ง 5 ข,อ ชัดเจนและสงผล
ตอคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมีระดับสูงกวาที่เปาหมายกําหนด

ยอดเยี่ยม (5)
คาเปาหมาย
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม
เปาหมาย ทั้ง 5 ข,อชัดเจนและสงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกวาที่เปาหมายกําหนดและเป3น
แบบอยางได,
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ภาคผนวก ง
-ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประกาศกําหนดค#าเป%าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

106

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค'าเป(าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป+การศึกษา 2561
--------------------------------------พระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2542 แก4ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 41 กําหนดให4องค=กรปกครองส'วนท4องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร4อม ความเหมาะสมและความต4องการภายในท4องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กําหนดให4มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด4วย ระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ข4อ 3 กําหนดให4สถานศึกษาแต'ละแห'งจัดให4มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให4เปBนไปตามมาตรฐานการศึกษาแต'ละระดับและประเภทการศึกษา ที่
รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได4ประกาศให4ใช4มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย=การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเปBน
หลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส'งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
เพื่อให4เปBนไปตามกฎหมายกําหนด กระทรวงมหาดไทยได4ยกเลิกประกาสกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค=กรปกครอง
ส'วนท4องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได4ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค=กรปกครองส'วนท4องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให4
สถานศึกษาสังกัดองค=กรปกครองส'วนท4องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให4ใช4มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย=การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
2496 แก4ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 แก4ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช4มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค'าเป(าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ป+การศึกษา 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การประชุมครั้งที่ 4 /2561 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท4ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางช'อเอื้อง ฤกษ=รุจิพิมล)
ผู4อํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนบท+ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและค#าเป%าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป0การศึกษา 2561
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
-------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 3 มาตรฐาน ได+แก#
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด4านร'างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได4
ตัวบ'งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด4านร'างกายแข็งแรงตามเกณฑ=ของกรมอนามัย
ตัวบ'งชี้ที่ 2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได4
1.2 มีพัฒนาการด4านอารมณ= จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ=ได4
ตัวบ'งชี้ที่ 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟOPอเผื่อแผ' กตัญQู สํานึกรัก
ท4องถิ่น)
1. 3 มีพัฒนาการด4านสังคม ช'วยเหลือตนเอง และเปBนสมาชิกที่ดีของสังคม
ตัวบ'งชี้ที่ 4 เด็กเข4าร'วมกิจกรรมตามประเพณีท4องถิ่นภูมิใจในท4องถิ่นและเปBนสมาชิกที่ดีของ
สังคม
1.4 มีพัฒนาการด4านสติปRญญา สื่อสารได4มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู4ได4
ตัวบ'งชี้ที่ 5 เด็กมีพัฒนาการใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัย
ตัวบ'งชี้ที่ 6 เด็กมีความสามารถในการคิดที่เปBนพื้นฐานในการเรียนรู4และแสวงหาความรู4ได4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด4านสอดคล4องกับบริบทท4องถิ่น
ตัวบ'งชี้ที่ 7 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให4สอดคล4องกับบริบทของท4องถิ่นและมีพัฒนาการทั้ง 4
ด4านคือ ร'างกาย อารมณ=-จิตใจ สังคม สติปRญญา
2.2 จัดครูให4เพียงพอกับชั้นเรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 8 โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส'งเสริมให4ครูมีความเชี่ยวชาญด4านการจัดประสบการณ=
ตัวบ'งชี้ที่ 9 ครูปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4 จัดสภาพแวดล4อมและสื่อเพื่อการเรียนรู4 อย'างปลอดภัย และเพียงพอ
ตัวบ'งชี้ที่ 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล4อมและสื่อเพื่อการเรียนรู4 อย'างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให4บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู4เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ=
ตัวบ'งชี้ที่ 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู4
ในโรงเรียน
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปTดโอกาสให4ผู4เกี่ยวข4องทุกฝVายมีส'วนร'วม
ตัวบ'งชี้ที่ 12 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน โดยการมีส'วน
ร'วมของผู4มีส'วนเกี่ยวข4องในการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ;ที่เน+นเด็กเป<นสําคัญ
3.1 จัดประสบการณ=ที่ส'งเสริมให4เด็กมีพัฒนาการทุกด4านอย'างสมดุลเต็มศักยภาพ
ตัวบ'งชี้ที่ 13 ครูมีความรู4ความสามารถจัดประสบการณ=ที่ส'งเสริมให4เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4
ด4าน
3.2 สร4างโอกาสให4เด็กได4รับประสบการณ=ตรง เล'นและปฏิบัติอย'างมีความสุข
ตัวบ'งชี้ที่ 14 จัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต=ใช4ใน
ชีวิตได4
3.3 จัดประสบการณ=ที่เอื้อต'อการเรียนรู4 ใช4สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ตัวบ'งชี้ที่ 15 ครูจัดประสบการณ=ที่เอื้อต'อการเรียนรู4 โดยใช4สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ'งชี้ที่ 16 โรงเรียนมีแหล'งเรียนรู4ที่หลากหลาย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ=และพัฒนาเด็ก
ตัวบ'งชี้ที่ 17 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนและประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนเชิงบวก
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน ได+แก#
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู+เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู4เรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 1 ผู4เรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ'าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ตามแบบทดสอบการอ'านเขียนและคิดเลขของเทศบาลนครขอนแก'นในระดับดีขึ้นไป
ตัวบ'งชี้ที่ 2 ผู4เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห= คิดอย'างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก4ปRญหา
ตัวบ'งชี้ที่ 3 ผู4เรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/โครงงาน
ตัวบ'งชี้ที่ 4 ผู4เรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสืบค4นข4อมูลในการเรียนได4
ตัวบ'งชี้ที่ 5 ผู4เรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี ขึ้นไป ดังนี้
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ
ร4อยละ 70
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ศิลปะ
ร4อยละ 90
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาฯ
ร4อยละ 90
-กลุ'มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพฯ
ร4อยละ 90
และมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร4อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ผ'านเกณฑ=**ดังนี้
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย
ผ'านเกณฑ= ร4อยละ 53.09
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ภาษาต'างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผ'านเกณฑ= ร4อยละ 50.33
-กลุ'มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร=
ผ'านเกณฑ= ร4อยละ 46.76
-กลุ'มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร=
ผ'านเกณฑ= ร4อยละ 44.17
**เกณฑ= หมายถึง ค'าเฉลี่ยที่เทศบาลนครขอนแก'นกําหนดให4โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ตัวบ'งชี้ที่ 6 ผู4เรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู4 ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต'องานอาชีพ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค=ของผู4เรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 7 ผู4เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค'านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ
กตัญQู เอื้อเฟOPอเผื่อแผ' + สํานึกรักท4องถิ่น)
ตัวบ'งชี้ที่ 8 ผู4เรียนร'วมกิจกรรมประเพณีท4องถิ่นภูมิใจในท4องถิ่นและความเปBนไทย
ตัวบ'งชี้ที่ 9 ผู4เรียนเข4าร'วมกิจกรรมที่อยู'ร'วมกันบนความแตกต'างและหลากหลาย
ตัวบ'งชี้ที่ 10 ผู4เรียนมีสุขภาวะทางร'างกายและจิตสังคมตามเกณฑ=ของกรมอนามัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป(าหมายวิสัยทัศน=และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ตัวบ'งชี้ที่ 11 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน โดยการมีส'วนร'วมของ
ผู4มีส'วนเกี่ยวข4องในการจัดการศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ตัวบ'งชี้ที่ 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน4นคุณภาพผู4เรียนรอบด4านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ'มเป(าหมาย
ตัวบ'งชี้ที่ 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ'มสาระการเรียนรู4เปBนประจําทุก
ป+
ตัวบ'งชี้ที่ 14 มีการจัดทําหลักสูตรส'งเสริมความเปBนเลิศของผู4เรียน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให4มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตัวบ'งชี้ที่ 15 จํานวนชั่วโมงที่ครูทุกคนได4รับอบรมพัฒนา/ป+และส'งเสริมให4ครูได4รับการพัฒนาด4าน
วิทยฐานะสูงขึ้น
2.5 จัดสภาพแวดล4อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต'อการจัดการเรียนรู4อย'างมีคุณภาพ
ตัวบ'งชี้ที่ 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด4านกายภาพและสิ่งแวดล4อมในโรงเรียนอย'างเปBน
ระบบ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู4
ตัวบ'งชี้ที่ 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู4ใน
โรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป<นสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต=ใช4 ในชีวิตได4
ตัวบ'งชี้ที่ 18 ครูจัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตัวบ'งชี้ที่ 19 ครูจัดการเรียนรู4ที่ผู4เรียนสามารถนําไปประยุกต=ใช4ในชีวิตได4
3.2 ใช4สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล'งเรียนรู4ที่เอื้อต'อการเรียนรู4
ตัวบ'งชี้ที่ 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช4สื่อ เทคโนโลยี
ตัวบ'งชี้ที่ 21 โรงเรียนสนับสนุนให4มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช4แหล'งเรียนรู4อย'างหลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตัวบ'งชี้ที่ 22 ครูและนักเรียนทุกห4องมีข4อตกลงร'วมกันในการเรียนการสอน
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู4เรียนอย'างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู4เรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู4เรียนอย'างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู4เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4และให4ข4อมูลสะท4อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู4
ตัวบ'งชี้ที่ 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4และให4ข4อมูลสะท4อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู4
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ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เรื่อง กําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
--------------------------------------ด4วยกระทรวงศึกษาธิการ ได4ประกาศใช4กฎกระทรวงว'าด4วยระบบ หลักเกณฑ= และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับนี้คือ แนวทางในการดําเนินงาน
ตามประกาศกฎกระทรวงว'าด4วยระบบ หลักเกณฑ=และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไม'
สอดคล4องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท4จริง จึงส'งผลให4การดําเนินการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไม'สัมพันธ=กัน เกิดความซ้ําซ4อนและคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ทําให4ไม'สะท4อนความเปBนจริงและ
เปBนการสร4างภาระให4สถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค=กรปกครองส'วนท4องถิ่น ลงในที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได4ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส'วนร'วม
ของผู4เกี่ยวข4อง ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ผู4ปกครองและประชาชนในชุมชน ให4เหมาะสมและสอดคล4องกัน เพื่อ
นําไปสู'การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 4 /2561 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
เพื่อให4การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกําหนดค'าเป(าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท4ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางช'อเอื้อง ฤกษ=รุจิพิมล)
ผู4อํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
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การกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท+ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เรื่องกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
-------------------------------------------------มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ตัวบ'งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด4านร'างกายแข็งแรงตามเกณฑ=ของกรมอนามัย
ร4อยละ 60
ตัวบ'งชี้ที่ 2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได4
ร4อยละ 80
ตัวบ'งชี้ที่ 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟOPอเผื่อแผ'
ร4อยละ 80
กตัญQู สํานึกรักท4องถิ่น)
ตัวบ'งชี้ที่ 4 เด็กเข4าร'วมกิจกรรมตามประเพณีท4องถิ่นภูมิใจในท4องถิ่นและเปBน
ร4อยละ 80
สมาชิกที่ดีของสังคม
ตัวบ'งชี้ที่ 5 เด็กมีพัฒนาการใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัย
ร4อยละ 80
ตัวบ'งชี้ที่ 6 เด็กมีความสามารถในการคิดที่เปBนพื้นฐานในการเรียนรู4และแสวงหา
ร4อยละ 80
ความรู4ได4
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวบ'งชี้ที่ 7 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให4สอดคล4องกับบริบทของท4องถิ่นและมี
ระดับดีเลิศ
พัฒนาการทั้ง 4 ด4านคือ ร'างกาย อารมณ=-จิตใจ สังคม สติปRญญา
ตัวบ'งชี้ที่ 8 ครูมีความรู4ความสามารถเชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับปฐมวัย
ร4อยละ 80
ตัวบ'งชี้ที่ 9 โรงเรียนส'งเสริมให4ได4รับการพัฒนาด4านวิทยฐานะอย'างต'อเนื่อง
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ตัวบ'งชี้ที่ 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล4อมและสื่อเพื่อการเรียนรู4 อย'างปลอดภัย
และเพียงพอ
ตัวบ'งชี้ที่ 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ระดับดีเลิศ
จัดการและเรียนรู4ในโรงเรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 12 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน
ระดับดีเลิศ
โดยการมีส'วนร'วมของผู4มีส'วนเกี่ยวข4องในการจัดการศึกษา
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ;ที่เน+นเด็กเป<นสําคัญ
ตัวบ'งชี้ที่ 13 ครูมีความรู4ความสามารถจัดประสบการณ=ที่ส'งเสริมให4เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด4าน
ตัวบ'งชี้ที่ 14 ครูจัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต=ใช4ในชีวิตได4
ตัวบ'งชี้ที่ 15 ครูจัดประสบการณ=ที่เอื้อต'อการเรียนรู4 โดยใช4สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวบ'งชี้ที่ 16 โรงเรียนมีแหล'งเรียนรู4ที่หลากหลาย
ตัวบ'งชี้ที่ 17 มีการบริหารจัดการและประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนเชิงบวก

ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ร4อยละ 80
ร4อยละ 80
ร4อยละ 80
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
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การกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท+ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เรื่องกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู+เรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 1 ผู4เรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ'าน เขียน การสื่อสาร
-ความสามารถในการ
และการคิดคํานวณตามแบบทดสอบการอ'านเขียนและคิดเลขของเทศบาล
อ'าน ร4อยละ 80
นครขอนแก'นในระดับดีขึ้นไป
-ความสามารถในการคิด
คํานวณ ร4อยละ 65
ตัวบ'งชี้ที่ 2 ผู4เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห=
ร4อยละ 50
คิดอย'างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก4ปRญหา
ตัวบ'งชี้ที่ 3 ผู4เรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/โครงงาน
ร4อยละ 80
ตัวบ'งชี้ที่ 4 ผู4เรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช4เทคโนโลยี
ร4อยละ 50
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสืบค4นข4อมูลในการเรียนได4
5. ผู4เรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ดังนี้
ผ'านเกณฑ=ร4อยละ
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ
70
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ศิลปะ
90
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาฯ
90
-กลุ'มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพฯ
90
และมีจํานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ร4อยละ 50 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม
ผ'านเกณฑ=ดังนี้
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ภาษาไทยผ'านเกณฑ=ร4อยละ
53.09
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ภาษาต'างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผ'านเกณฑ=ร4อยละ
50.33
-กลุ'มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร= ผ'านเกณฑ=ร4อยละ
46.76
-กลุ'มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร= ผ'านเกณฑ=ร4อยละ
44.17
ตัวบ'งชี้ที่ 6 ผู4เรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู4 ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต'องานอาชีพ
ร4อยละ 70
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค;ของผู+เรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 7 ผู4เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค'านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย
ร4อยละ 90
อดทน รับผิดชอบ กตัญQู เอื้อเฟOPอเผื่อแผ' + สํานึกรักท4องถิ่น)
ตัวบ'งชี้ที่ 8 ผู4เรียนร'วมกิจกรรมประเพณีท4องถิ่นภูมิใจในท4องถิ่นและความเปBนไทย
ร4อยละ 80
ตัวบ'งชี้ที่ 9 ผู4เรียนเข4าร'วมกิจกรรมที่อยู'ร'วมกันบนความแตกต'างและหลากหลาย
ร4อยละ 90
ตัวบ'งชี้ที่ 10 ผู4เรียนมีสุขภาวะทางร'างกายและจิตสังคมตามเกณฑ=ของกรมอนามัย
ร4อยละ 70
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป%าหมายวิสัยทัศน;และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ตัวบ'งชี้ที่ 11 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน โดย
การมีส'วนร'วมของผู4มีส'วนเกี่ยวข4องในการจัดการศึกษา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ตัวบ'งชี้ที่ 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน+นคุณภาพผู+เรียนรอบด+านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ#มเป%าหมาย
ตัวบ'งชี้ที่ 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ'มสาระการ
เรียนรู4เปBนประจําทุกป+
ตัวบ'งชี้ที่ 14 มีการจัดทําหลักสูตรส'งเสริมความเปBนเลิศของผู4เรียน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตัวบ'งชี้ที่ 15 จํานวนชั่วโมงที่ครูทุกคนได4รับอบรมพัฒนา/ป+และส'งเสริมให4ครูได4รับ
การพัฒนาด4านวิทยฐานะสูงขึ้น
2.5 จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต#อการจัดการเรียนรู+อย#างมี
คุณภาพ
ตัวบ'งชี้ที่ 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด4านกายภาพและสิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนอย'างเปBนระบบ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู+
ตัวบ'งชี้ที่ 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และเรียนรู4ในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป<นสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู+ผ#านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต;ใช+ ในชีวิตได+
ตัวบ'งชี้ที่ 18 ครูจัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตัวบ'งชี้ที่ 19 ครูจัดการเรียนรู4ที่ผู4เรียนสามารถนําไปประยุกต=ใช4ในชีวิตได4
3.2 ใช+สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล#งเรียนรู+ที่เอื้อต#อการเรียนรู+
ตัวบ'งชี้ที่ 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช4สื่อ เทคโนโลยี
ตัวบ'งชี้ที่ 21 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช4แหล'งเรียนรู4อย'างหลากหลาย

ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
60 ชม./ป+
ร4อยละ 90
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ

ร4อยละ 80
ร4อยละ 80
ร4อยละ 90
ระดับดีเลิศ
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตัวบ'งชี้ที่ 22 ครูและนักเรียนทุกห4องมีข4อตกลงร'วมกันในการเรียนการสอน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย#างเป<นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน
ตัวบ'งชี้ที่ 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู4เรียนอย'างเปBนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผู4เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู+
ตัวบ'งชี้ที่ 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4และให4ข4อมูลสะท4อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู4

ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
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หมายเหตุ
ตัวบ#งชี้ที่ 11. มีเป%าหมาย วิสัยทัศน; และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว+ชัดเจน โดยการมีส#วนร#วมของผู+มี
ส#วนเกี่ยวข+องในการจัดการศึกษา
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
1. มีโครงสร4างการ 1. มีโครงสร4างการ 1. มีโครงสร4างการ
1. มีโครงสร4างการ
1. มีโครงสร4างการ
บริหารจัดการ
บริหารงานโรงเรียน บริหารงานโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล เทศบาลสวนสนุก เทศบาลสวนสนุก ที่
เทศบาลสวนสนุก ที่
เทศบาลสวนสนุก ที่
สวนสนุก
ที่ชัดเจน
ชัดเจนมีการมอบหมาย ชัดเจนมีการมอบหมาย ชัดเจนมีการ
2. ความพึงพอใจ 2. ความพึงพอใจ หน4าที่รับผิดชอบ
หน4าที่รับผิดชอบและ
มอบหมายหน4าที่
ของนักเรียน ครู ของนักเรียน ครู 2. ความพึงพอใจของ ผู4รับผิดชอบสามารถ
รับผิดชอบและ
ผู4ปกครองมากกว'า ผู4ปกครองมากกว'า นักเรียน ครู
ปฏิบัติงานได4
ผู4รับผิดชอบสามารถ
70%
75%
ผู4ปกครองมากกว'า
2. ความพึงพอใจของ
ปฏิบัติงานได4อย'างมี
80%
นักเรียน ครู ผู4ปกครอง ประสิทธิภาพ
มากกว'า 85%
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู
ผู4ปกครองมากกว'า
90%
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ตัวบ#งชี้ที่ 12. มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
1. จํานวน
1. จํานวน
1. จํานวน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง เครือข'ายผู4ปกครอง เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
และองค=กรเอกชน และองค=กรเอกชน
เข4าร'วมกิจกรรมกับ เข4าร'วมกิจกรรมกับ เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา 50 % สถานศึกษา 60 % สถานศึกษา 70 %

ดีเลิศ
1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา 80 %

ยอดเยี่ยม
1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา 90 %

2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู'
ในระดับ 50%

2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู'
ในระดับ 80%

2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา
อยู'ในระดับ 90%

2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา
อยู'ในระดับ 60%

2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา
อยู'ในระดับ 70%

ตัวบ#งชี้ที่ 13. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ#มสาระการเรียนรู+เป<นประจําทุกป0
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
1. มีหลักสูตร 1. มีหลักสูตร 1. มีหลักสูตร
1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
1. . มีหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา สถานศึกษาและ
และได4รับการปรับปรุงบาง และได4รับการปรับปรุงบาง
และได4รับการ ได4รับการปรับปรุง
กลุ'มสาระการเรียนรู4เปBน
กลุ'มสาระการเรียนรู4เปBน
ปรับปรุงบาง บางกลุ'มสาระการ
ประจําทุกป+และมีการ
ประจําทุกป+และมีการ
กลุ'มสาระการ เรียนรู4เปBนประจําทุก นําไปใช4อย'างเปBนรูปธรรม มี นําไปใช4อย'างเปBนรูปธรรม มี
เรียนรู4
ป+
การติดตามการใช4หลักสูตร การติดตามการใช4หลักสูตร
และมีการประเมินหลักสูตร
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ตัวบ#งชี้ที่ 14. มีหลักสูตรส#งเสริมความเป<นเลิศของผู+เรียน
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
1. ไม'มี
1. มีหลักสูตร 1. มีหลักสูตรส'งเสริม 1. มีหลักสูตรส'งเสริมความ
หลักสูตร
ส'งเสริมความ ความเปBนเลิศตามที่ เปBนเลิศตามที่กรมส'งเสริม
ส'งเสริมความ เปBนเลิศบาง กรมส'งเสริมการ
การปกครองท4องถิ่นกําหนด
เปBนเลิศ
กลุ'มสาระการ ปกครองท4องถิ่น
ครบทั้ง 4 หลักสูตรและมี
เรียนรู4
กําหนดครบทั้ง 4
หลักสูตรส'งเสริมความเปBน
หลักสูตร
เลิศนอกเหนือจากที่กรมฯ
กําหนด 1 หลักสูตร

ยอดเยี่ยม
1. มีหลักสูตรส'งเสริมความ
เปBนเลิศตามที่กรมส'งเสริม
การปกครองท4องถิ่นกําหนด
ครบทั้ง 4 หลักสูตรและมี
หลักสูตรส'งเสริมความเปBน
เลิศนอกเหนือจากที่กรมฯ
กําหนด 2 หลักสูตร

ตัวบ#งชี้ที่ 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด+านกายภาพและสิ่งแวดล+อมในโรงเรียนอย#างเป<นระบบ
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ไม'ได4จัดทําแผนผัง จัดทําแผนผังการ
จัดทําแผนผังการ จัดทําแผนผังการ
จัดทําแผนผังการพัฒนา
การพัฒนาด4าน
พัฒนาด4านกายภาพ พัฒนาด4าน
พัฒนาด4านกายภาพ ด4านกายภาพและ
กายภาพและ
และสิ่งแวดล4อมใน กายภาพและ
และสิ่งแวดล4อมใน สิ่งแวดล4อมในโรงเรียนเปBน
สิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนแต'ยังไม'เปBน สิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนเปBนระบบ ระบบและมีการดําเนินการ
โรงเรียน
ระบบ
โรงเรียนเปBนระบบ และมีการดําเนินการ ตามแผนผังที่กําหนด มี
ตามแผนผังที่กําหนด การติดตามผลการ
ดําเนินงาน
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ตัวบ#งชี้ที่ 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู+ในโรงเรียน
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
1. มี
1.มีคอมพิวเตอร= 1. มีคอมพิวเตอร=ใน 1. มีคอมพิวเตอร=ใน 1.มีคอมพิวเตอร=ในการ
คอมพิวเตอร=
ในการ
การติดต'อสื่อสาร การติดต'อสื่อสาร ติดต'อสื่อสาร เช'นการ รับในการ
ติดต'อสื่อสาร เช'น เช'นการ รับ-ส'ง
เช'นการ รับ-ส'ง
ส'งข4อมูลทาง emailหรือ
ติดต'อสื่อสาร
การ รับ-ส'งข4อมูล ข4อมูลทาง
ข4อมูลทาง email internet
เช'นการ รับ-ส'ง ทาง email หรือ emailหรือ
หรือ internet
เข4าใจและประยุกต=ใช4
ข4อมูลทาง
internet
internet
เข4าใจและ
โปรแกรมในการเพิ่ม
emailหรือ
2. ความพึงพอใจ เข4าใจและ
ประยุกต=ใช4
ประสิทธิภาพ เช'น การ
internet
ของนักเรียน ครู ประยุกต=ใช4
โปรแกรมในการ
จัดทําโปรแกรม/ระบบ
2. ความพึง
ผู4ปกครอง
โปรแกรมในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ฐานข4อมูล (เช'น access)
พอใจของ
มากกว'า 75%
เพิ่มประสิทธิภาพ เช'น การจัดทํา
การทําจดหมายเวียน การ
นักเรียน ครู
เช'น การจัดทํา
โปรแกรม/ระบบ ใช4 Excel ในขั้นซับซ4อน
ผู4ปกครอง
โปรแกรม/ระบบ ฐานข4อมูล (เช'น
สามารถใช4โปรแกรม
มากกว'า 70%
ฐานข4อมูล (เช'น
access) การทํา วิเคราะห=ข4อมูล เพื่อ
access) การทํา จดหมายเวียน การ นําเสนอข4อมูลที่เปBน
จดหมายเวียน การ ใช4 Excel ในขั้น
ประโยชน=ต'อบริหารและ
ใช4 Excel ในขั้น
ซับซ4อน
พัฒนาหน'วยงานได4
ซับซ4อน
สามารถใช4
สามารถให4ข4อเสนอแนะ
2. ความพึงพอใจ โปรแกรมวิเคราะห= ในการเลือกใช4เทคโนโลยี
ของนักเรียน ครู ข4อมูล เพื่อนําเสนอ สารสนเทศที่เหมาะสมต'อ
ผู4ปกครองมากกว'า ข4อมูลที่เปBน
การพัฒนาระบบและ
80%
ประโยชน=ต'อ
กระบวนการปฏิบัติงาน
บริหารและพัฒนา 2. ความพึงพอใจของ
หน'วยงานได4
นักเรียน ครู ผู4ปกครอง
2. ความพึงพอใจ มากกว'า 90%
ของนักเรียน ครู
ผู4ปกครองมากกว'า
85%
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ตัวบ#งชี้ที่ 21.โรงเรียนสนับสนุนให+มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช+แหล#งเรียนรู+อย#างหลากหลาย
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
1. ไม'มีการ
1. สนับสนุนให4ใช4 1. สนับสนุนให4ใช4แหล'ง 1. สนับสนุนให4ใช4แหล'ง 1. สนับสนุนให4ใช4แหล'ง
สนับสนุนให4ใช4 แหล'งเรียนรู4ใน
เรียนรู4ในโรงเรียนอย'าง เรียนรู4ในโรงเรียนอย'าง เรียนรู4ในโรงเรียนอย'าง
แหล'งเรียนรู4ทั้ง โรงเรียน
สม่ําเสมอและใช4แหล'ง สม่ําเสมอและใช4แหล'ง สม่ําเสมอและใช4แหล'ง
ในและนอก
เรียนรู4นอกโรงเรียน
เรียนรู4นอกโรงเรียน
เรียนรู4นอกโรงเรียนอย'าง
โรงเรียน
อย'างน4อยภาคเรียนละ อย'างน4อยภาคเรียนละ น4อยภาคเรียนละ 2 ครั้งและ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย'างเปBนระบบ
ตัวบ#งชี้ที่ 22 ครูและนักเรียนทุกห+องมีข+อตกลงร#วมกันในการเรียนการสอน
เกณฑ;การพิจารณา
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน
ครูและนักเรียนทุก ครูและนักเรียนทุกห4องมี
ทุกห4องไม'มี
บางห4องไม'มี
ทุกห4องมีข4อตกลง ห4องมีข4อตกลง ใน ข4อตกลงร'วมกันในการ
ข4อตกลงร'วมกัน ข4อตกลงร'วมกัน ในการเรียนการ
การเรียนการสอน เรียนการสอน
ในการเรียนการ ในการเรียนการ สอนแต'เปBนการ
แต'เปBนการกําหนด
สอน
สอน
กําหนดข4อตกลง
ข4อตกลงโดย
โดยครู
นักเรียน
ตัวบ#งชี้ที่ 23. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย#างเป<นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน
เกณฑ;การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
- ไม'ปฏิบัติตาม - ปฏิบัติตามปฏิทิน - ปฏิบัติตามปฏิทิน
- ปฏิบัติตามปฏิทิน - ปฏิบัติตามปฏิทิน
ปฏิทินวิชาการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
-ไม'มีการ
มีการวิเคราะห=
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน มีการวิเคราะห=
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
วิเคราะห=ผู4เรียน ผู4เรียนรายบุคคล รายบุคคล
ผู4เรียนรายบุคคล รายบุคคล
รายบุคคล
จัดทําแผนการ
จัดทําแผนการจัดการ จัดทําแผนการ
จัดทําแผนการจัดการ
- จัดทําแผนการ จัดการเรียนรู4แต'ไม' เรียนรู4แต'ยังไม'
จัดการเรียนรู4ได4
เรียนรู4ได4ครบถ4วน
จัดการเรียนรู4 สมบูรณ= และไม'
ครบถ4วน สมบูรณ=และ ครบถ4วนสมบูรณ= สมบูรณ= มีการวิจัยใน
แต'ไม'สมบูรณ= จัดทํารายงานวิจัย มีการรายงานการวิจัย และมีการวิจัยในชั้น ชั้นเรียนพร4อมทั้ง
และไม'จัดทํา
ในชั้นเรียน
ในชั้นเรียน ภาคเรียน เรียนพร4อมทั้ง
รายงานวิจัยภาค
รายงานวิจัยใน
ละ 1 เรื่อง
รายงานวิจัยภาค
เรียนละ 1 เรื่องและ
ชั้นเรียน
เรียนละ 1 เรื่อง
เผยแพร'
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ตัวบ#งชี้ที่ 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู+
เกณฑ;การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช+
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
- ไม'ปฏิบัตติ าม
ปฏิทินวิชาการ
-ไม'มีการวิเคราะห=
ผู4เรียนรายบุคคล
- จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู4แต'
ไม'สมบูรณ= และไม'
จัดทํารายงานวิจยั
ในชั้นเรียน

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู4แต'ไม'สมบูรณ=
และไม'จัดทํารายงาน
วิจัยในชั้นเรียน

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู4แต'ยังไม'ครบถ4วน
สมบูรณ=และมีการรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูไ4 ด4ครบถ4วน
สมบูรณ= และมีการ
วิจัยในชั้นเรียนพร4อม
ทั้งรายงานวิจัยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูไ4 ด4ครบถ4วน
สมบูรณ= มีการวิจัยในชั้น
เรียนพร4อมทั้งรายงาน
วิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
และเผยแพร'

