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คํานํา 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป�การศึกษา  2561 ฉบับนี้  
จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก0น  
ในป�การศึกษา 2561 ซ่ึงเป2นไปตามความมุ0งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห0งชาติ
พ.ศ.2542 และท่ีแก:ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีได:กําหนดหลักการสําคัญข:อหนึ่ง คือให:จัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงว0าด:วยระบบหลักเกณฑ@และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีให:สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป2นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด:วย ข:อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเก่ียวกับผู:บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปDญญาท:องถ่ินแหล0งเรียนรู: ผลงานดีเด0น 
แผนปฏิบัติการประจําป�การศึกษา 2561 ท่ีระบุงาน โครงการกิจกรรมต0างๆท่ีเป2นไปตามกลยุทธ@และสอดคล:อง
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป2นรายมาตรฐาน  
ตัวบ0งชี้และสรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช: 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอขอบคุณคณะครูนักเรียน ผู:ปกครอง ชุมชนและผู:เก่ียวข:องทุกฝIายท่ีมี
ส0วนร0วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให:มีคุณภาพสูงข้ึนอย0างต0อเนื่องหวังเป2นอย0างยิ่งว0าเอกสารฉบับนี้
จะเป2นประโยชน@ในการนําไปเป2นฐานข:อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ 
การส0งเสริมสนับสนุนของหน0วยงาน องค@กรต0างๆ รวมท้ังหน0วยงาน  ต:นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ต0อไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
ผูจัดทํา : นางช�อเอ้ือง  ฤกษ�รุจิพิมล  ผู�อํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
 
1. บทนํา 

    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ต้ังอยู�เลขท่ี  70 หมู�ท่ี  -  ตําบล ในเมือง  อําเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก�น 
รหัสไปรษณีย�  40000  โทรศัพท�  043-221823    โทรสาร   043-228688  e-mail :  
suansanuk51@hotmail.com   website :  www.ssn.ac.th  สังกัด  สํานักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก�น  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก�น  เปLดสอนต้ังแต�ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 6 
จํานวน 72 ห�องเรียน โรงเรียนมีเนื้อท่ี 5 ไร� 1 งาน 
 ชื่อผู�บริหารโรงเรียน นางช�อเอ้ือง  ฤกษ�รุจิพิมล หมายเลขโทรศัพท� 081-768 - 4270 
 จํานวนพนักงานครู 139 คน  จําแนกเปQนพนักงานครู 108 คน ครูอัตราจ�าง 31 คน พนักงานจ�าง  
6 คน  ลูกจ�างประจํา 5 คน 
 จํานวนนักเรียน 2,793 คน จําแนกเปQนระดับปฐมวัย 327 คน ระดับประถมศึกษา 2,466 คน 
     เอกลักษณ�  โรงเรียนเด�น เน�นวิชาการ  
         อัตลักษณ�  เก�งวิชาการ  มีทักษะตามศักยภาพและกล�าแสดงออก  
 

สภาพบริบทของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีความพรอมในส่ิงต)อไปนี้ 
  โรงเรียนต้ังอยู�ภายในตัวเมืองบนถนนสายสําคัญของจังหวัดขอนแก�น และอยู�ใกล�แหล�งเรียนรู�        
(บึงแก�นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ�หลายแห�ง อาทิ วัดธาตุพระอารามหลวง วัดหนองแวงพระอาราม
หลวง วัดโพธิ์บ�านโนนทัน) มีภูมิทัศน�ร�มรื่นสวยงามสามารถใช�เปQนแหล�งเรียนรู�ได� มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบท่ีเหมาะสม มีห�องสมุดท่ีสามารถให�บริการได�อย�างเพียงพอ บริการสืบค�นด�วยระบบอินเตอร�เน็ต มี
การบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ เน�นการมีส�วนร�วมและการทํางานเปQนทีม มีผู�บริหารท่ีมีความ
ทันสมัยและมีวิสัยทัศน� มีแผนงานส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมี
ความตระหนักในหน�าท่ีความรับผิดชอบ มีความรู� ความสามารถ และมีความสัมพันธ�ท่ีดีต�อกัน มีการ
จัดระบบการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต�องการของผู�เรียน โดยเน�นผู�เรียนเปQนสําคัญ มี
การนําเทคโนโลยีมาใช�ในการเรียนการสอน ชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ปรับปรุงทุกปOการศึกษา  มีการบริการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน มีรถบัสขนาดใหญ�นํานักเรียนออก
เรียนรู�นอกห�องเรียนทุกสายชั้นอย�างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 ขอจํากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากต้ังอยู�ในตัวเมือง จึงไม�สามารถขยายบริเวณได� ส�งผลให�เกิด
ป\ญหาด�านความปลอดภัยในโรงเรียนท้ังจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหน�า มีจํานวนนักเรียนต�อห�องมาก
เกินเกณฑ� (นักเรียน 35 คน : 1 ห�องเรียน) 
 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปQนชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน 
บริเวณใกล�เคียงโดยรอบโรงเรียน ได�แก� ห�างสรรพสินค�า สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดขอนแก�น อาชีพหลักของ
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ชุมชน คือ ค�าขาย,รับจ�าง ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินท่ีเปQนท่ีรู�จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต� ประเพณีทําบุญเข�าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแก�น 
 
 2. ผลการประเมินตนเอง 
 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได�ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปO
การศึกษา  2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทํารายงานประจําปOเสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเสนอต�อสาธารณชน เพ่ือ
นําไปสู�การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลได�ดังนี้ 
 2.1 การจัดการศึกษา 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    อยู)ในระดับ ดีเลิศ 
                จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต�างๆ ส�งผลให�โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเป̀าหมายไว�ในแต�ละมาตรฐาน ผลการประเมิน
สรุปว�าได� ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ท้ังนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก อยู�ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู�ในระดับดีเลิศ และ มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ�ท่ีเน�นเด็ก
เปQนสําคัญ อยู�ในระดับดีเลิศและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 3 
มาตรฐานคือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู�เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการและ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปQนสําคัญ มีผลการประเมินตนเองอยู�ในระดับ ดีเลิศ 
เช�นกัน 
             จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต�าง ๆ ส�งผลให�โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับการศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเป̀าหมายไว�ในแต�ละมาตรฐานและตัวชี้วัด จากผล
การประเมินสรุปว�าได� ระดับ ดีเลิศ ท้ังนี้ โรงเรียนได�ดําเนินโครงการ/กิจกรรมอย�างต�อเนื่องแต�ยังไม�มี
นวัตกรรมท่ีชัดเจนในการพัฒนาในแต�ละตัวชี้วัด  
              ท้ังนี้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างหลากหลายท่ีเปQนไป
ตามป\ญหาและความต�องการพัฒนาตามสภาพของผู�เรียน สอดคล�องกับจุดเน�นของโรงเรียนและสภาพของ
ชุมชนท�องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนอยู�ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วม ใช�ผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผ�านมา
เปQนฐานในการพัฒนาและสอดคล�องกับเป̀าหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุง
แก�ไขงานให�ดียิ่งข้ึนอย�างต�อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปQนสําคัญมีผลประเมินอยู�
ในระดับดีเลิศ  วิเคราะห�ออกแบบและจัดการเรียนรู�ท่ีเปQนไปตามความต�องการของหลักสูตร และบริบทของ
โรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู� ใช�สื่อการเรียนรู� ติดตามตรวจสอบและช�วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนา
และแก�ป\ญหารายบุคคล ใช�การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน โรงเรียนดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย�างเปQนข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู�
ในระดับดีเลิศ  โดยให�ความสําคัญกับผู�เก่ียวข�องทุกฝbายเพ่ือให�เกิดความร�วมมือในการวางระบบและ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเปQนอย�างดี และผู�มีส�วนเก่ียวข�องมีความม่ันใจต�อระบบการบริหารและ
การจัดการของโรงเรียน 
 
 2.2 หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนได�จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปO (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติการประจําปO
การศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนั้นได�จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปOการศึกษา 2561 มีการดําเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผล รายงานผลการ
ดําเนินงานอย�างเปQนระบบ ในการดําเนินโครงการทุกโครงการ จะจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการโดย
ใช�กระบวนการ PDCA    
  โรงเรียนมีโครงสร�างการบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม เน�นการมีส�วนร�วม การทํางานเปQนทีม 
มีการประชุมคณะกรรมการตามโครงสร�างเพ่ือเสนอความเห็นชอบในเรื่องการบริหารงานในโรงเรียน และมี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รายงาน
การประชุมสายชั้น มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปQนประจํา
ทุกปOรวมท้ังจัดทําหลักสูตรส�งเสริมความเปQนเลิศของผู�เรียน เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน
และท�องถ่ิน มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือส�งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปQนสําคัญ 
จัดทํา/จัดหาสื่อและใช�สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส�งเสริมผู�เรียนให�ใช�แหล�งเรียนรู�ท้ังในและ
นอกโรงเรียน ปลูกฝ\งให�ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญiู 
เอ้ือเฟklอเผื่อแผ� + สํานึกรักท�องถ่ิน) ส�งเสริมให�ผู�เรียนใฝbเรียนใฝbรู� มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล�าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต�อง 
 2.3 แผนการพัฒนาตนเองใหไดมาตรฐานท่ีดีข้ึน 1 ระดับ 
  โรงเรียนมีแผนการดําเนินงานอย�างเปQนระบบ คือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปO (พ.ศ.2561-
2564) แผนปฏิบัติการประจําปOการศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปOการศึกษา 2561 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยใช�
กระบวนการPDCA เพ่ือให�มีผลการดําเนินงานสูงกว�าเป̀าหมายท่ีกําหนดไว� 
 
 3. วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป9นเลิศ (Best Practices)  
     3.1 ช่ือผลงาน โครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนสองภาษา (English  Program)  
        หลักการและเหตุผล 
                   ภาษาอังกฤษเปQนภาษาต�างประเทศท่ีนิยมใช�กันอย�างแพร�หลายมากท่ีสุด เนื่องจากเปQน
ภาษากลางท่ีใช�สื่อความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเปQนเครื่องมือท่ีจะเข�าถึงแหล�งวิทยาการต�างๆ 
และค�นคว�าความรู�ใหม�ๆ ซ่ึงป\จจุบัน มีคนท่ัวโลกใช�ภาษาอังกฤษเปQนหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 2,000 ล�าน
คน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเปQนความจําเปQนอย�างยิ่งท่ีจะส�งเสริมให�ประชากรไทยได�
เรียนรู�ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสื่อสารได� เปQนเครื่องมือในการแสวงหาความรู� และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการเจรจาต�อรองสําหรับการแข�งขันด�านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ประเทศไทยต�องเข�าร�วม
ประชาคมอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอํานาจในการต�อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในเวทีระหว�าง
ประเทศ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน�ร�วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร�อม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเปQน



4 
 

เครื่องมือสื่อสารท่ีสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยในอนาคตอันใกล�นี้   เพ่ือให�การศึกษาสอดคล�องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก�าวหน�าทางวิชาการ และการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เปQนผู�นําท่ีดี มีสติป\ญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค�านิยมท่ีดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามวิสัยทัศน�ของโรงเรียน และมีศักยภาพเปQนพลโลก (World citizen) เพ่ือพัฒนายกระดับ
คุณภาพ  เปQนการ    ต�อยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ท่ีเปQนมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาให�ผู�เรียนเปQน คนดี คนเก�ง
และมีความสุข ตามปฏิญญาว�าด�วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศได�มีการพัฒนาและใช�
หลักสูตรการศึกษาท่ีมีเป̀าหมายให�ผู�เรียนได�เรียนเพ่ือรู� (Learn to know ) เรียนเพ่ือเปQน ( Learn to be) เรียนเพ่ือทํา (Learn 
to do ) เพ่ือสร�างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ในฐานะพลเมืองของชาติและLearn to  live together เพ่ือสร�างคุณลักษณะ ท่ีพึง
ประสงค�ในฐานะพลโลก ให�ผู�เรียนมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู�พ้ืนฐานท่ีจําเปQนใน
การดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห� สร�างสรรค� มีทักษะด�านเทคโนโลยี สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืน และ
สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมโลกได�อย�างสันติ สามารถเปQนผู�นําท่ีดีของสังคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษแก�ผู�เรียนรวมท้ังเพ่ือเปQน
การสร�างโอกาสสําหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงได�จัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช�ภาษาอังกฤษ  เปQนสื่อในการจัดการเรียนการสอน เปQนภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศการเรียนรู�ภาษาอังกฤษข้ึน 

 
3.2. วัตถุประสงค� 

3.2.1. เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
3.2.2. เพ่ือให�นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เปQนบุคคลแห�ง 

การเรียนรู� 
3.2.3.สามารถคิดวิเคราะห�แก�ป\ญหาได�และมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดย 

ใช�ภาษาอังกฤษเปQนสื่อ 
3.2.4. เพ่ือสนับสนุนให�ครูอาจารย�และบุคลากรของโรงเรียนได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

ตลอดเวลา 
3.2.5. เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให�เต็มตามศักยภาพโดยเปLด 

โอกาสให�ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม 
3.2.6. เพ่ือมุ�งพัฒนาผู�เรียนสู�ความเปQนเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข�งขัน เปQนสมาชิก 

ประชาคมโลก ได�อย�างเท�าเทียมและก�าวสู�ความเปQนสากล อย�างเต็มศักยภาพของแต�ละบุคคล 
 

 3.3 แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   
                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพรอม 
1.1 ประชุมวางแผน แต�งต้ังคณะทํางานโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เปQนภาษาอังกฤษ 
1.2 สร�างความเข�าใจและเผยแพร�โครงการห�องเรียนสองภาษา 
ให�ครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ 

        
มกราคม -มีนาคม
2560 
 
 
 

 
  ฝbายวิชาการและ 
  คณะทํางานฯ 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผูรับผิดชอบ 
1.3 แต�งต้ังมอบหมายผู�รับผิดชอบและจัดทําโครงสร�างการ
บริหารโครงการ 
1.4 สํารวจวิเคราะห�ข�อมูลและบริบทในการท่ีจะดําเนินงาน
ตามโครงการ 
1.5 เขียนโครงการ 
กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ีและ
บุคลากร 
2.1  ออกแบบห�องเรียน  
2.2 ปรับปรุงห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการเปLด
ห�องเรียนสองภาษา 
2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ�  สื่อและอุปกรณ�การเรียนการสอน  
2.4 วางแผนอัตรากําลัง ครู และบุคลากร ท่ีจะดําเนินงานตาม
โครงการ 
2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด�านอ่ืนๆท่ีจะสนับสนุนการ
เปLดห�องเรียนสองภาษา 
2.6 จัดหาครูและบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการ
สื่อสารและการใช�ภาษาต�างประเทศ  
2.7 ฝ{กอบรมครูท่ีสอน และศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ�ด�านห�องเรียนสองภาษา เพ่ือเตรียมความพร�อม 
กิจกรรมท่ี 3 การเตรียมการดานหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผล 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห�หลักสูตรให�เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
3.2 จัดทําหลักสูตรโดยปรับปรุงให�สอดคล�องกับเป̀าหมายท่ี
ต�องการ 
3.3 ประชาพิจารณ�หลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา 
3.4 ปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับ
สมบูรณ� 
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู�  การจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ� การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
3.6 จัดทําแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ให�มี
ความหลากหลายตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ 
3.7 จัดเตรียมเอกสารท้ังทางด�านหลักสูตรการวัดการ
ประมวลผล ประกอบด�วย คู�มือครู แผนการจัดการเรียนรู� 
เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน –
พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560 
-มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
ตามกําหนด 
 
พฤษภาคม 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทํางานและ 
คณะกรรมการท่ี 
    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทํางานและ 
คณะกรรมการท่ี 
    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
คณะทํางานและ 
คณะกรรมการท่ี 
    ได�รับแต�งต้ัง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผูรับผิดชอบ 
กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธ�โครงการ 
4.1ประชาสัมพันธ�โดยสื่อของโรงเรียน เช�น เว็บไซต� 
เฟสบุ~ค  วารสาร  
4.2 ประชาสัมพันธ�โดยสื่อท�องถ่ิน เช�น วิทยุชุมชน  
4.3 การออกแนะแนวให�กับชุมชนต�างๆได�รับทราบ 
4.4 การเยี่ยมบ�านนักเรียน 
กิจกรรมท่ี 5  ดําเนินการรับนักเรียน 
5.1 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือก 
นักเรียนเข�าร�วมโครงการ  
5.2 ประชาสัมพันธ� โครงการฯ และการรับสมัคร 
5.3 รับสมัครนักเรียนเข�าร�วมโครงการ ฯ 
5.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน 
5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก�ผู�ปกครอง 
กิจกรรมท่ี 6  ปรับพ้ืนฐาน 
6.1 ประชุมผู�ปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผู�ปกครองใน
การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  การจัดการเรียน
การสอนและร�วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ�
สําหรับนักเรียน 
6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ด�านการเรียนการสอน การอยู�ใน 
สังคมนักเรียนโครงการห�องเรียนสองภาษา 
6.3 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด�านวิชาการ  
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมด�านวิชาการและความ 
พึงพอใจของนักเรียนและผู�ปกครอง 
กิจกรรมท่ี 7  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
7.1 วิเคราะห�นักเรียนรายบุคคลด�านความรู�
ความสามารถ  ด�านครอบครัวและสังคม 
7.2 จัดการเรียนการสอนเน�นนักเรียนเปQนสําคัญเน�นการใช�
กิจกรรมเปQนสื่อในการเรียนรู�และจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ 
7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลให�ผู�ปกครอง
ทราบเปQนระยะ ๆ อย�างต�อเนื่อง 
7.4 ซ�อมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ�ม 
กิจกรรมท่ี 8  ทดสอบความรูความสามารถของนักเรียน 
8.1 ประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
8.2 นักเรียนสมัครเข�าร�วมทดสอบ 

 
 
พฤษภาคม 2561 
-มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2561 
-มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะทํางานและ 
คณะกรรมการท่ี 
    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทํางานและ 
คณะกรรมการท่ี 
    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทํางานและ 
คณะกรรมการท่ี 
    ได�รับแต�งต้ัง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผูรับผิดชอบ 
8.3 ทบทวนและติวเข�มก�อนการทดสอบ 
8.4 ทดสอบความรู� 
8.5 รายงานผลให�ผู�ปกครองทราบ 
8.6 นําผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพ่ือ
ส�งเสริมความเปQนเลิศของนักเรียนแต�ละคน 
กิจกรรมท่ี 9  จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ� 
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
9.2 จัดกิจกรรมโดยใช�แหล�งเรียนรู�และวิทยากรท้ังในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 10  จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� 
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะห�ป\ญหา วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม 
10.2 ประสานงานฝbายต�างๆท่ีเก่ียวข�อง เตรียมการ 
10.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� 
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 11  การนิเทศติดตาม 
11.1 กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การนิเทศติดตาม 
11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ� 
11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหว�างครูชาวต�างชาติ
และครูไทยเปQนระยะ ๆ 
11.4 ส�งเสริม พัฒนาและให�ขวัญและกําลังใจแก�ครู 
กิจกรรมท่ี 12  การสรุปผลและการประเมินโครงการ 
12.1 รวบรวมข�อมูลจากการจัดโครงการ นํามาวิเคราะห�และ
ประเมินค�าผลการดําเนินการ 
12.2 สรุปข�อท่ีควรปรับปรุงแก�ไขและสิ่งท่ีควรได�รับการพัฒนา 
12.3 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและนักเรียน
เตรียมนําเสนอผลงานของนักเรียนให�ผู�ปกครองทราบ 
12.3 ประชุมผู�ปกครองเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานนักเรียน
นําเสนอผลงานและความก�าวหน�าของตนเอง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผูรับผิดชอบ 
12.5 ผู�ปกครองร�วมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการ 
ดําเนินงานตามโครงการ และร�วมวางแผนพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปOต�อไป 
12.6 สรุปและกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการฯ 
12.7  รายงานข�อมูลเสนอให�โรงเรียน ผู�ปกครองและ
สาธารณชนรับทราบ 
 
 3.4 ผลลัพธ�/ผลการดําเนินการ 
      1) ผลลัพธ� 

      ในปTการศึกษา 2560  รับนักเรียนหองเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 1  จํานวน 4 ห�องเรียน  จํานวน 145  คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 2  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 138 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 3  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 157 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 4  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 169 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 5  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 155 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 6  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 149 คน  

      ในปTการศึกษา 2561  รับนักเรียนหองเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 1  จํานวน 4 ห�องเรียน  จํานวน 160 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 2  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 143 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 3  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 135 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 4  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 5  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 166 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 6  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  

       ในปTการศึกษา 2562  รับนักเรียนหองเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 1  จํานวน 4 ห�องเรียน  จํานวน 160 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 2  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 143 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 3  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 135 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 4  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 5  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 166 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 6  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  

 
      2) ผลการดําเนินการ 
         1. นักเรียนในโครงการได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านความรู� ทักษะความสามารถการ

สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เปQนบุคคลแห�งการเรียนรู�
สามารถคิดวิเคราะห�แก�ป\ญหาได�และมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 
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         2. นักเรียนในโครงการเปQนผู�มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห� และแก�ป\ญหาได�อย�างสร�างสรรค� มีศักยภาพในการแข�งขันในเวทีโลกได�และมีทักษะในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร�างองค�ความรู�และแสวงหาความรู�ได�อย�างชาญฉลาดและรับผิดชอบต�อสังคม
เพ่ือก�าวสู�ความเปQนพลโลก (World Citizen) 

3. ห�องเรียนสองภาษา มุ�งพัฒนาผู�เรียนสู�ความเปQนเลิศและก�าวสู�ความเปQนสากลอย�างเต็ม 
ศักยภาพของแต�ละบุคคล  

4. นักเรียนมีความรู�และทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับดี 
5. นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เปQนบุคคลแห�ง การเรียนรู� 
6. นักเรียนมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 
7. ครูอาจารย�และบุคลากรของโรงเรียนได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา 
8. โรงเรียนได�พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปLดโอกาสให� ผู�ปกครอง 

และชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 
9. นักเรียนจะมีศักยภาพและความพร�อมสู�ความเปQนพลโลกได� 

 
 3.5 ปUจจัยเก้ือหนุนหรือปUจจัยแห)งความสําเร็จ 
          3.5.1 พัฒนาระบบบริหารโครงการเปQนแบบมืออาชีพโดยใช�หลักคิด ความมีเอกภาพทาง
นโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ 
           3.5.2 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูไทยท่ีจบภาษาอังกฤษให�สามารถสอนวิชา
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�  เปQนภาษาอังกฤษ ได�เทียบเคียงกับเจ�าของภาษา 
             3.5.3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องตามความถนัด 
ความสามารถแต�ละรายบุคคล เปQนลักษณะจัดการศึกษาเฉพาะคน  
            3.5.4 ส�งเสริมให�เกิดเปQนนวัตกรรมการบริหารโครงการท่ีเปQนต�นแบบได� (Best Practice)  

3.5.5 นักเรียนมีความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
          3.5.6 นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เปQนบุคคลแห�ง การเรียนรู� 
          3.5.7 สามารถคิดวิเคราะห�แก�ป\ญหาได�และมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดย

ใช�ภาษาอังกฤษ เปQนสื่อ 
3.5.8 ครูอาจารย�และบุคลากรของโรงเรียนได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา 
3.5.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให�เต็มตามศักยภาพโดย เปLดโอกาสให� 

ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม 
 
 3.6 แนวทางการพัฒนาใหย่ังยืน 
           3.6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) 
           3.6.2 มอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
           3.6.3 จัดทําแผนประชาสัมพันธ� อย�างหลากหลาย 
           3.6.4 ใช�ระบบเครือข�ายผู�ปกครอง 
           3.6.5 ใช�ระบบแนะแนว 
           3.6.6  สร�างกระบวนการติดตามตรวจสอบและรายงาน 
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 3.7 การเป9นตนแบบใหกับหน)วยงานอ่ืน/การขยายผลและ/หรือรางวัลท่ีไดรับ 
   3.7.1 การเปQนต�นแบบให�กับหน�วยงานอ่ืน เปQนแหล�งศึกษาดูงานให�กับหน�วยงานอ่ืน ดังนี้ 
           -วันท่ี 7 กันยายน 2559 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาล ตรัง ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� 
              - วันท่ี 24 มกราคม 2560 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
              - วันท่ี 20 กุมภาพันธ�  2560 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลท�าบ�อ ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
              - วันท่ี 27 มีนาคม  2560 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลบรบือ ศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
              - วันท่ี 17 สิงหาคม  2561 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลปากคาด ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
              - วันท่ี 21 ธันวาคม  2561 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลกรับใหญ�  อําเภอ
บ�านโปbง จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
 
  3.7.2 รางวัลท่ีได�รับ 
       ด�านผู�เรียน 
           ปOการศึกษา 2560 
    - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปOท่ี 4 – 6 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แสดงละครภาษาอังกฤษ ในการแข�งขันทักษะวิชาการการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท�องถ่ิน  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  27 ประจําปOการศึกษา 2560 
    - เด็กชายธนกฤต   อาภรณ�แก�ว  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กชายภชรพล  ภูหนองโอง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร� รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงณัฐระวิ  เสง่ียมกลาง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงกฤติกา  ม่ังมา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
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    - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงธันยาพร  โคตรศรี รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงสุวนันท�  สุวรรณศักด์ิ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงปารวีร�  สุป\ญญา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ.2560 
    - เด็กหญิงกชพร  อ�วมเชื้อ  รางวัลชมเชย ในการประกวดสวดมนต�หมู�สรรเสริญพระ
รัตนตรัย  ทํานองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  ประจําปO พ.ศ.2560 

              - เด็กหญิงกิตญาดา   ทองประดับ  รางวัลชมเชย  วิชาคณิตศาสตร�ระดับประถมศึกษา
ปOท่ี 1 โครงการการแข�งขันคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําปO 2017 
 
    ปOการศึกษา 2561 
        - เด็กหญิงกัลญาญ�รัชต�    เหมะธุรินทร�  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดชุดประดิษฐ�
จากเศษวัสดุ  ในงานมหกรรมหนังสือและเครื่องเขียนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ปO 2561 
    - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข�งขันคณิตศาสตร�ประเทศ
ไทย  ครั้งท่ี 27 
    - เด็กหญิงพัฑฒิดา   สมานุหัตถ�  รางวัลชมเชย  วิชาวิทยาศาสตร� ระดับประถมศึกษา
ปOท่ี 6  โครงการการแข�งขันคณิตศาสตร�วิทยาศาสตร� และภาษาอังกฤษ  ประจําปO 2018  โดย ASMO 
THAI 
    - เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช รางวัลเหรียญทอง การแข�งขันคนเก�งในโรงเรียน
ท�องถ่ินระดับประเทศ กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ ประจําปOการศึกษา 2561 
                        - เด็กหญิงชญารัตน�   จิตรบาล รางวัลขวัญใจช�างภาพในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวด Top model และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน�อยสุภาษิต   
                        - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร�  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทถ�วยรางวัล  ระดับ  Junior 
1 Finger ในการแข�งขันทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร� (จินตคณิต) 
                       - เด็กหญิงวรวลัญช�   โยธาสมบัติ  รางวัลชนะเลิศ  การแข�งขันเขาค�อกรังปรีซ� 
เพชรบูรณ�  เทควันโด� แชมป�เปOlยนชิพ ครั้งท่ี 11 รุ�นอายุ 9 – 10 ปO  
                       - เด็กหญิงณัฐภัสสร   นามศรีลี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข�งขันเขาค�อ 
กรังปรีซ� เพชรบูรณ�  เทควันโด� แชมป�เปOlยนชิพ ครั้งท่ี 11 รุ�นอายุ 7 – 8 ปO  
                       - เด็กอธิวัฒน�   โยธาสมบัติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข�งขันเขาค�อกรังปรีซ� 
เพชรบูรณ�  เทควันโด� แชมป�เปOlยนชิพ ครั้งท่ี 11 รุ�นอายุ 11 – 12 ปO  
                      - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร�  รางวัลเหรียญทอง  ในการแข�งขันคิดเลขเร็ว Brain 
Balancing  ชิงแชมป�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 2 
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      - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
      - เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
      - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ.  2562 
      - เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร�อยแก�ว รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
      - เด็กหญิงชาวิดารินทร�  สทิธิขวา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
      - เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายสิงห�  บูรภักด์ิ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงธนาภา  สิงห�ประสาทพร รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ� รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงณชลนิภา  ดาบบัง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
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     - เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ� รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงธัญญลักษณ�  พฤทธิพันธ� รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงธิดารัตน�  อ�อนดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงนลินทิพย�  รักษาเคน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงปวันพัสตร�  วงษ�จันทอง  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงปวีณ�ธิดา  สารกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายภูมิภัทร  เตโช รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงลัลน�ลลิต  สถิรวงศ�วรรณ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
       - เด็กหญิงสรัญญา  ศรีโยธา รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงคนัสนันท�  ศิลากุล รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสด์ิ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
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     - เด็กหญิงนภัสสร  ชํานาญพงษ� รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายปกป̀อง  หล�าสุดรางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายม่ิงกมล  เพียรทอง  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กชายวทัญiู  พุทธา  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงสุชัญญา  สุขท่ัวญาติ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงสุพิชฌาย�  แสนประเสริฐ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปO พ.ศ. 2562 
     - เด็กหญิงธนาภา  สิงห�ประสาทพร รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร�  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ. 
2562 (ระดับประเทศ) 
     - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลชมเชย  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร�  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปO พ.ศ. 2562 (ระดับประเทศ) 
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  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                       ผลการทดสอบ O-NET การศึกษา 2560 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET  ผ)านเกณฑ�รอยละ 50 ข้ึนไป   
สายช้ันประถมศึกษาปTท่ี 6  

ปTการศึกษา 2560    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก   สํานักการศึกษา    เทศบาลนครขอนแก)น 

ระดับ 
จํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป  

ไทย (61) คณิต (64) วิทย� (65) อังกฤษ (63) 
สายช้ันสองภาษา(ท้ังหมด 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 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET  ผ)านเกณฑ�รอยละ 50 ข้ึนไป   
สายช้ันประถมศึกษาปTท่ี 6  

ปTการศึกษา 2561    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก   สํานักการศึกษา    เทศบาลนครขอนแก)น 

ระดับ 
จํานวนนักเรียนท่ีไดคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป  

ไทย (61) คณิต (64) วิทย� (65) อังกฤษ (63) 

สายช้ันสองภาษา (ท้ังหมด 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 

 
 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได�ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป'
การศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทํารายงานประจําป'เสนอต.อหน.วยงานต�นสังกัด หน.วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเสนอต.อสาธารณชน เพ่ือ
นําไปสู.การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได�ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี ค+าเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก    
ตัวบ.งชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการทางด�านร.างกายแข็งแรงตามเกณฑ:ของกรม
อนามัย   

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี  2  เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได� 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ 
เอ้ือเฟ@Aอเผื่อแผ. กตัญCู  สํานึกรักท�องถ่ิน)  

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 4 เด็กเข�าร.วมกิจกรรมตามประเพณีท�องถ่ินภูมิใจในท�องถ่ิน
และเปEนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 5 เด็กมีพัฒนาการใช�ภาษาสื่อสารได�เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 6 เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเปEนพ้ืนฐานในการเรียนรู�และ
แสวงหาความรู�ได� 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ตัวบ.งชี้ท่ี 7 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให�สอดคล�องกับบริบทของ 
ท�องถ่ินและมีพัฒนาการท้ัง 4 ด�านคือ ร.างกาย  อารมณ:-จิตใจ  สังคม 
สติปHญญา 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 8 โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 9 ครูปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล�อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู� อย.าง 
ปลอดภัย และเพียงพอ 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู�ในโรงเรียน 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต+อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี ค+าเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 12 มีเปMาหมาย วิสัยทัศน: และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว� 
ชัดเจน โดยการมีส.วนร.วมของผู�มีส.วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ8ท่ีเน9นเด็กเป:นสําคัญ    
ตัวบ.งชี้ท่ี 13 ให�ครูมีความรู�ความสามารถจัดประสบการณ:ท่ีส.งเสริมให�
เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด�าน 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 14 จัดการเรียนรู�ผ.านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกต:ใช�ในชีวิตได�                    

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 15 ครูจัดประสบการณ:ท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู� โดยใช�สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 16 โรงเรียนมีแหล.งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 17 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนและประเมินพัฒนาการในชั้น
เรียนเชิงบวก 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ค+าเฉล่ียรวม 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ค.าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท.ากับ 4 มีคุณภาพระดับ  ดีเลิศ 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค.าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ:และอิงสถานศึกษา  
มีค.าเฉลี่ยต้ังแต. 3.00 ข้ึนไป     � ใช. � ไม.ใช. 

• มีค.าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม.ต่ํากว.า 15 ตัวบ.งชี้   � ใช. � ไม.ใช. 
• ไม.มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู.ในระดับปรับปรุง  � ใช. � ไม.ใช. 

สรุปว+า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม � ได9 � ไม+ได9 มาตรฐานคุณภาพขององค8กร
ปกครองส+วนท9องถ่ิน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี ค+าเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู9เรียน    
ตัวบ.งชี้ท่ี 1 ผู�เรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ.าน เขียน  
การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามแบบทดสอบการอ.านเขียนและ 
คิดเลขของเทศบาลนครขอนแก.นในระดับดีข้ึนไป 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 2 ผู�เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห:  
คิดอย.างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก�ปHญหา    

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 3 ผู�เรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/ 
โครงงาน 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 4 ผู�เรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค�นข�อมูลในการเรียนได� 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 5 ผู�เรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 6 ผู�เรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู� ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต.องานอาชีพ 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 7 ผู�เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค.านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 
5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญCู เอ้ือเฟ@Aอเผื่อแผ. + สํานึกรัก
ท�องถ่ิน)  

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 8  ผู�เรียนร.วมกิจกรรมประเพณีท�องถ่ินภูมิใจในท�องถ่ินและ 
ความเปEนไทย   

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 9 ผู�เรียนเข�าร.วมกิจกรรมท่ีอยู.ร.วมกันบนความแตกต.างและ 
หลากหลาย   

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 10 ผู�เรียนมีสุขภาวะทางร.างกายและจิตสังคมตามเกณฑ:ของ 
กรมอนามัย 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ตัวบ.งชี้ท่ี 11 มีเปMาหมาย วิสัยทัศน: และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว� 
ชัดเจน โดยการมีส.วนร.วมของผู�มีส.วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษา 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ.ม
สาระการเรียนรู�เปEนประจําทุกป'  

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 14 มีการจัดทําหลักสูตรส.งเสริมความเปEนเลิศของผู�เรียน   4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ต+อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี ค+าเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 15 จํานวนชั่วโมงท่ีครูทุกคนได�รับอบรมพัฒนา/ป'และส.งเสริม
ให�ครูได�รับการพัฒนาด�านวิทยฐานะสูงข้ึน 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด�านกายภาพและ
สิ่งแวดล�อมในโรงเรียนอย.างเปEนระบบ    

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู�ในโรงเรียน  

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียนเป:นสําคัญ    

ตัวบ.งชี้ท่ี 18 ครูจัดการเรียนรู�ผ.านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 19 ครูจัดการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนสามารถนําไปประยุกต:ใช�ในชีวิต
ได� 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช�สื่อ เทคโนโลย ี 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 21 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช�แหล.งเรียนรู�อย.าง
หลากหลาย 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 22 ครูและนักเรียนทุกห�องมีข�อตกลงร.วมกันในการเรียนการ
สอน 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย.างเปEน
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู�เรียน 

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู�  

4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 

ค+าเฉล่ียรวม 4 ดีเลิศ ได�มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• ค.าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท.ากับ 4.00   มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค.าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ:และอิงสถานศึกษา  
มีค.าเฉลี่ยต้ังแต. 3.00 ข้ึนไป     � ใช. � ไม.ใช. 

• มีค.าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม.น�อยกว.า 20 ตัวบ.งชี้  � ใช. � ไม.ใช. 
• ไม.มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู.ในระดับปรับปรุง  � ใช. � ไม.ใช. 

สรุปว+า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม � ได9 � ไม+ได9 มาตรฐานคุณภาพขององค8กร
ปกครองส+วนท9องถ่ิน 

 
 



ตอนท่ี 1 
 

ข
อมูลพ้ืนฐาน 
 

1.  ข
อมูลท่ัวไป 
    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ต้ังอยู�เลขท่ี  70 หมู�ท่ี  -  ตําบล ในเมือง  อําเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก�น 

รหัสไปรษณีย*  40000  โทรศัพท*  043-221823    โทรสาร   043-228688  e-mail :  
suansanuk51@hotmail.com   website :  www.ssn.ac.th  สังกัด  สํานักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก�น 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก�น  เปGดสอนต้ังแต�ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปKท่ี 6 จํานวน 
72 หLองเรียน โรงเรียนมีเนื้อท่ี 5 ไร� 1 งาน 
 ชื่อผูLบริหารโรงเรียน นางช�อเอ้ือง  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�  โรงเรียนเด�น เนLนวิชาการ  
 อัตลักษณ�   เก�งวิชาการ  กลLาแสดงออก 
 
สภาพบริบทของโรงเรียน 
  โรงเรียนมีความพร
อมในส่ิงต'อไปนี้ 
  โรงเรียนต้ังอยู�ภายในตัวเมืองบนถนนสายสําคัญของจังหวัดขอนแก�น และอยู�ใกลLแหล�งเรียนรูL        
(บึงแก�นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ�หลายแห�ง) มีภูมิทัศน*ร�มรื่นสวยงามสามารถใชLเปQนแหล�งเรียนรูLไดL 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีเหมาะสม มีหLองสมุดท่ีทันสมัย บริการสืบคLนดLวยระบบอินเตอร*เน็ต มี
หLองปฏิบัติการทุกกลุ�มสาระการเรียนรูL มีการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ เนLนการมีส�วนร�วม
และการทํางานเปQนทีม มีผูLบริหารท่ีมีความทันสมัยและมีวิสัยทัศน* มีแผนงานส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนักในหนLาท่ีความรับผิดชอบ มีความรูL ความสามารถ 
และมีความสัมพันธ*ท่ีดีต�อกัน มีการจัดระบบการเรียนรูLท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความตLองการของ
ผูLเรียน โดยเนLนผูLเรียนเปQนสําคัญ มีการนําเทคโนโลยีมาใชLในการเรียนการสอน ชุมชนมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริการอาหารกลางวันสําหรับบุคลากรและนักเรียน มีรถบัสขนาด
ใหญ�นํานักเรียนออกเรียนรูLนอกหLองเรียนทุกสายชั้น 
 ข
อจํากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากต้ังอยู�ในตัวเอง จึงไม�สามารถขยายบริเวณไดL ป\ญหาดLาน
ความปลอดภัยในโรงเรียนท้ังจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหนLา จํานวนนักเรียนต�อจํานวนครูมากกว�า
เกณฑ*กําหนด  
 ข
อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปQนชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน 
บริเวณใกลLเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดLแก�หLางสรรพสินคLา สํานักงานปศุสัตว*จังหวัดขอนแก�น อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ คLาขาย,รับจLาง ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทLองถ่ินท่ีเปQนท่ีรูLจัก
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โดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต* ประเพณีทําบุญเขLาพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแก�น 

        ผูLปกครองส�วนใหญ� จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ,คLาขาย ส�วนใหญ�
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดLโดยเฉลี่ยต�อครอบครัว ต�อปK 160,000 บาท 

          โอกาสและข
อจํากัดของโรงเรียน 
  โอกาส 

1. สถานศึกษาต้ังในแหล�งชุมชน  มีการคมนาคมท่ีสะดวก 
2. หน�วยงานตLนสังกัด คือ เทศบาลนครขอนแก�น ใหLการสนับสนุนดLานงบประมาณ   และ

การกิจกรรมต�าง ๆ ของสถานศึกษาอย�างดี 
3. ไดLรับความร�วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนใหL

การช�วยเหลือในดLานการจัดกิจกรรม  และไดLรับความร�วมมือจากวิทยากร  ภูมิป\ญญาทLองถ่ิน 
4. ชุมชนร�วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในทLองถ่ิน ทําใหLเด็กเกิดการเรียนรูLและร�วมสืบ

ทอดประเพณี 
5. มีแหล�งเรียนรูLทางดLานศาสนาครบ 3 ศาสนา 
6. ความเจริญกLาวหนLาทางดLานเทคโนโลยีทําใหLสามารถแสวงหาความรูLไดLอย�างหลากหลาย 
7. การใชLเทคโนโลยีของนักเรียนส�งผลต�อการเรียนรูL 
8. ชุมชนมีสถานท่ีประกอบการรองรับการฝbกงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
9. พ.ร.บ.การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 เปGดโอกาสใหLโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือสนองความตLองการของทLองถ่ินมากข้ึน 
10. มีการกระจายอํานาจทางการศึกษา ทําใหLครู  ผูLปกครอง  ชุมชน นักการเมืองใหL

ความสําคัญต�อการจัดการและพัฒนาการศึกษามากข้ึน 
  อุปสรรค 

1. ชุมชนมีแหล�งอบายมุขซ่ึงเปQนแบบอย�างท่ีไม�เหมาะสม 
2. สภาพครอบครัวท่ีแตกแยกและครอบครัวท่ีมุ�งแต�ประกอบอาชีพทําใหLเด็กขาดความ

อบอุ�น ขาดการดูแลเอาใจใส� 
  3. ความเจริญกLาวหนLาทางเทคโนโลยีทําใหLปฏิสัมพันธ*ภายในครอบครัวลดลง 
  4. นักเรียนยึดติดกับอุปกรณ*เทคโนโลยีมากเกินไป  
  5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค�อนขLางตํ่า ผูLปกครองว�างงานและมีรายไดLนLอย  จึงไม�
สามารถส�งเสริมสนับสนุนบุตรหลานไดLเต็มท่ี   
  6. ภาวะเศรษฐกิจส�งผลต�อการใหLการสนับสนุนจากองค*กร ชุมชนและเอกชนลดลง 
  7. ประชากรและผูLปกครองบางส�วนขาดความรูLเก่ียวกับการมีส�วนร�วมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ 

8. ความขัดแยLงทางการเมือง ส�งผลต�อการจัดการศึกษาของทLองถ่ินใหLมีความแตกแยกใน 
การบริหารจัดการ 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  ข
อมูลผู
บริหาร 
  1) ผูLอํานวยการสถานศึกษา นางช�อเอ้ือง ฤกษ*รุจิพิมล  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม สาขา 
การบริหารการศึกษา   โทรศัพท* 081-768-4270   ดํารงตําแหน�งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต�วันท่ี 7 เมษายน 2561 
จนถึงป\จจุบัน เปQนเวลา  1  ปK    
  2) รองผูLอํานวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตําแหน�ง)  จํานวน  2 คน 
   2.1 ชื่อ-สกุล นายยุทธศักด์ิ ไชยสีหา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท*  086-863-8125  รับผิดชอบฝeาย กลุ�มบริหารงานท่ัวไป และกลุ�มบริหารงบประมาณ 
   2.2 ชื่อ-สกุล นายฉัตรชัย  สืบทรัพย*  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท* 098-502-0930 รับผิดชอบฝeาย กลุ�มบริหารงานวิชาการและกลุ�มบริหารงานปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ 

เสาธง 

ถนนกลางเมือง 

สวน 

อาคาร 3 

อาคาร 7 

อาคาร 5 

อาคาร 2 อาคาร 1 

อาคารศิลปะ อาคารอนุบาล 

อาคารดนตร ี

ถน
น

นิ
กร

ส
าํร

าญ
 

อาคาร 8 



23 
 

3.  ข
อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท/ตําแหน'งและวุฒิการศึกษา 

 
ประเภท/ตําแหน'ง 

จํานวนบุคลากร(คน) รวม 
ต่ํากว'า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

1. ผู
บริหารสถานศึกษา - - - -  
    -ผูLอํานวยการ - - 1 - 1 
    -รองผูLอํานวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 
2. สายงานการสอน      
    -พนักงานครู                       - 63 45 - 108 
    -พนักงานจLาง(สอน) - 26 5 - 31 
    -อ่ืน ๆ - - - - - 
                               รวม - 89 50 - 139 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      
   -พนักงานจLางตามภารกิจ - 6 - - 6 
   -พนักงานจLางท่ัวไป 3 1 - - 4 
   -ลูกจLางประจํา 5 - - - 5 
   -อ่ืนๆ(ระบุ)      
                                
รวม 

8 7 - - 15 

รวมท้ังส้ิน 8 96 53 - 157 
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4. นักเรียน  (ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  ของปKการศึกษาท่ีรายงาน) 
   4.1 จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ปKการศึกษา 2561 ท้ังสิ้น 2,793  คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปGดสอน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห
อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต'อห
อง 
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 
ประถมศึกษาปKท่ี 1 11 181 213 394 35.82 
ประถมศึกษาปKท่ี 2 10 183 194 377 37.70 
ประถมศึกษาปKท่ี 3 11 201 203 404 36.73 
ประถมศึกษาปKท่ี 4 11 241 207 448 40.73 
ประถมศึกษาปKท่ี 5 10 180 221 401 40.11 
ประถมศึกษาปKท่ี 6 11 217 225 442 40.18 

รวม 64 1203 1263 2466  
รวมท้ังส้ิน 72 1361 1432 2793  

  จํานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย.....-.....คน   หญิง.......-......คน  รวม....-.....คน 
   อัตราส�วนนักเรียน : ครู ระดับอนุบาล =  1 : 25.15  �เปQนไปตามเกณฑ* �ไม�เปQนไปตามเกณฑ* 
   อัตราส�วนนักเรียน : ครู ระดับอนุบาล =  1 : 19.57  �เปQนไปตามเกณฑ* �ไม�เปQนไปตามเกณฑ* 
 
5.  ข
อมูลอาคารสถานท่ี 

ท่ี รายการ จํานวน 
1 อาคารเรียน 8  หลัง 
2 อาคารประกอบ - หลัง 
3 หLองน้ํา – หLองสLวม 65 ท่ี 
4 สระว�ายน้ํา - สระ 
5 สนามเด็กเล�น 1 สนาม 
6 สนามกีฬา - สนาม 
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6.  ผลงานดีเด'นในรอบปDท่ีผ'านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได
รับ/วันท่ีได
รับ หน'วยงานท่ีให
 

สถานศึกษา โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพระดับทอง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก�น 

ผู
บริหาร(ระบุช่ือ) - - 
ครู   
นางรัตนาภรณ* ประจวบมอญ 

 
ระดับประเทศ/ครูดีเด�น/ 

มูลนิธิช�วยการศึกษา
ทLองถ่ิน 
กรมส�งเสริมการปกครอง
ทLองถ่ิน 

นักเรียน  
1.ด.ญ.อัยยา กัญจนนภานิช 
 

 
ระดับประเทศ/เหรียญทองกลุ�มสาระ          
การเรียนรูLภาษาต�างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
โครงการคนเก�งในโรงเรียนทLองถ่ิน/26 
มีนาคม 2562 

 
มูลนิธิช�วยการศึกษา
ทLองถ่ิน 
กรมส�งเสริมการปกครอง
ทLองถ่ิน 

2.ด.ช.ปGยวัฒน*  แสนโคตร ระดับประเทศ/เหรียญทองแดงกลุ�มสาระ
การเรียนรูLภาษาไทยโครงการคนเก�งใน
โรงเรียนทLองถ่ิน/26 มีนาคม 2562 

มูลนิธิช�วยการศึกษา
ทLองถ่ิน 
กรมส�งเสริมการปกครอง
ทLองถ่ิน 

3.ด.ช.ยศวริศ  สวีันดี ระดับประเทศ/เหรียญทองแดงกลุ�มสาระ
การเรียนรูLคณิตศาสตร*โครงการคนเก�งใน
โรงเรียนทLองถ่ิน/26 มีนาคม 2562 

มูลนิธิช�วยการศึกษา
ทLองถ่ิน 
กรมส�งเสริมการปกครอง
ทLองถ่ิน 

4.ด.ช.กรกฎ  สภุัคชูสกุล ระดับประเทศ/เหรียญทองแดง การแข�งขัน
คณิตศาสตร*แห�งประเทศไทย ครั้งท่ี 7 เพ่ือ
คLนหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร*/ 

สมาชิกภาพสฟภาพ IMC 
ประเทศไทย 

5.ด.ญ.ภัทรพร  โพธิ์จันทร* ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหรียญทอง
การแข�งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิง
แชมปqภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปKท่ี 2 

 
 

 

6. ด.ช.พีรวิชญ* สุขสงวน รางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปKท่ี 1-2/14 มกราคม 1562 

ม.ราชภัฎพระนครและ 
บ.เลิร*น อแนด* เพลย* 
แมธกรุrป จํากัด 
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6.  ผลงานดีเด'นในรอบปDท่ีผ'านมา (ต'อ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได
รับ/วันท่ีได
รับ หน'วยงานท่ีให
 

7.ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา รางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปKท่ี 3-4/14 มกราคม 1562 

ม.ราชภัฎพระนครและ 
บ.เลิร*น อแนด* เพลย* 
แมธกรุrป จํากัด 

8.ด.ช.ธนดล วัฒนกิตติกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปKท่ี 5-6/14 มกราคม 1562 

ม.ราชภัฎพระนครและ 
บ.เลิร*น อแนด* เพลย* 
แมธกรุrป จํากัด 

9.ด.ญ.ศรัณย*พร พรพิชิตโยธิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหรียญทอง 
ระดับ Basic Finger ชั้นประถมศึกษาปKท่ี 2 
การแข�งขันทักษะการคิดคํานวณทาง
คณิตศาสตร* (จินตคณิต) 

 

10.ดญ.ประกายกาญจน* แสนพิมพ*พา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหรียญทอง 
การแข�งขันจินตคณิตระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2/26 มกราคม 
2562 

การแข�งขันจินตคณิตชิง
แชมปqภาคอีสาน ครั้งท่ี 
2 

 
6.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

ท่ี 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
อธิบายตัวบ'งช้ีความสําเร็จหรือระดับความสําเร็จ 

1 
 
2 

โครงการอ�านออกเขียนไดL คิด
เลขเปQน 
โครงการสอนเสริมเติมความรูL
สู� O-NET 

      สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก�น กําหนดใหLโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ใหLอยู�ในเกณฑ*ท่ีกําหนดไวL
และใหLมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 
      โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานโดยการคัดกรองนักเรียนเปQน
กลุ�ม เพ่ือสอนเสริมนักเรียนท่ีอยู�ในกลุ�มเก�ง และสอนซํ้าย้ําทวนใหLกับ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับตํ่า  
       ผลการดําเนินงานพบว�า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา O-NET สูงกว�าเกณฑ*ท่ีกําหนดไวLและมี
พัฒนาการข้ึนทุกปK 

 
 6.3 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส'งเสริมการปกครองท
องถ่ิน องค�กรปกครองส'วนท
องถ่ิน จุดเน
น                   
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได
แก' 

        1.  โครงการโรงเรียนพอเพียงทLองถ่ิน 
        2.  โครงการสวนสนุก Low carbon 

 



ตอนท่ี 2 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย          
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก           
       1.1  มีพัฒนาการด*านร+างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได*   
        ตัวบ+งช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการทางด*านร+างกายแข็งแรงตามเกณฑ2ของกรมอนามัย 
        ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ         
        กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561  
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการดําเนินกิจกรรมส&งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก  
         ผลการดําเนนิงาน  ผลจากการดําเนินกิจกรรมส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กใน
ป$การศึกษา 2561 พบว&าเด็กร.อยละ 69.00 มีสุขภาวะทางร&างกายตามเกณฑ3ของกรมอนามัย  
         ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  - สรุปผลการ 
ประเมินโครงการโรงเรียนส&งเสริมสุขภาพ,แผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.ปฐมวัยการดําเนิน 
         จุดเด+น โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส&งเสริมให.เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี   
         จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมท่ีส&งเสริมสุขภาพด.านร&างกายสําหรับเด็กท่ีมีสุขภาวะไม&เป<นไปตาม
เกณฑ3ของกรมอนามัย          
         ข*อเสนอแนะ ควรมีการติดตามเด็กท่ีมีสุขภาวะไม&เป<นไปตามเกณฑ3ของกรมอนามัยอย&างต&อเนื่อง 
        ตัวบ+งช้ีท่ี 2  เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได*     
        ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ        
        กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561  
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการดําเนินกิจกรรมส&งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก  
         ผลการดําเนนิงาน  ผลจากการดําเนินกิจกรรมส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็กใน
ป$การศึกษา 2561 พบว&าเด็กมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได.    
         ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  - สรุปผลการ 
ประเมินโครงการโรงเรียนส&งเสริมสุขภาพ,แผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.ปฐมวัยการดําเนิน 
         จุดเด+น โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส&งเสริมให.เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี   
         จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมท่ีส&งเสริมสุขภาพด.านร&างกายสําหรับเด็กท่ีมีสุขภาวะไม&เป<นไปตาม
เกณฑ3ของกรมอนามัย          
         ข*อเสนอแนะ ควรมีการติดตามเด็กท่ีมีสุขภาวะไม&เป<นไปตามเกณฑ3ของกรมอนามัยอย&างต&อเนื่อง 
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 1.2  มีพัฒนาการด*านอารมณ2  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ2ได*   
 ตัวบ+งช้ีท่ี 3  เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ=>อเผ่ือแผ+  กตัญ@ู  สํานึก
รักท*องถ่ิน)  

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561  แผนปฏิบัติการ
ประจําป$การศึกษา 2561 และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการ
โรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน 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 เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ& กตัญUู สํานึกรักท.องถ่ิน) ดังนี้ 
  ป$ 2559  
   เด็กระดับชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100  
  ป$ 2560  
   เด็กระดับชั้นอนุบาล  คิดเป<นร.อยละ 100  

ป$ 2561  
   เด็กระดับชั้นอนุบาล คิดเป<นร.อยละ 100  

 (เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค3ในระดับ ดี ข้ึนไป) ดังนี้ 
  ป$ 2559  
   เด็กระดับชั้นอนุบาล ได.รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีข้ึน
ไป คิดเป<นร.อยละ 100  
  ป$ 2560  
   เด็กระดับชั้นอนุบาล ได.รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีข้ึน
ไป คิดเป<นร.อยละ 100  

ป$ 2561  
   เด็กระดับชั้นอนุบาล ได.รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีข้ึน
ไป คิดเป<นร.อยละ 100  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  จํานวนเด็กท่ีร&วม
โครงการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  โครงการธนาคารขยะ 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียง โครงการZero 
Waste ทําให.ผู.เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค&านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1 ( มีวินัย อดทน รับผิดชอบ 
เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ&  กตัญUู  สํานึกรักท.องถ่ิน) 
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 จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการปลูกฝYงให.เด็กมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค&านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1                   
( มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ&  กตัญUู   สํานึกรักท.องถ่ิน) อย&างต&อเนื่องและยั่งยืน 
 ข*อเสนอแนะ    ควรมีการแนะนําเด็กให.ใช.เงินออมอย&างสร.างสรรค3และเกิดประโยชน3อย&างต&อเนื่อง 
 
 1. 3   มีพัฒนาการด*านสังคม  ช+วยเหลือตนเอง และเปBนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
           ตัวบ+งช้ีท่ี 4 เด็กเข*าร+วมกิจกรรมตามประเพณีท*องถ่ินภูมิใจในท*องถ่ินและเปBนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน   โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน  โครงการวันรักษ3ไทย โดยใช.กระบวนการ 
PDCA 

ผลการดําเนินงาน    จากรายงานผลการดําเนินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ินโครงการเรียนรู.
นอกห.องเรียน โครงการวันรักษ3ไทย พบว&ามีเด็กท่ีเข.าร&วมกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน  ร.อยละ 100 
- โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน  ร.อยละ  100 
- โครงการวันรักษ3ไทย  ร.อยละ  100 

 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง                                        
 - สรุปผลการประเมินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน  รายงานโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน  
รายงานโครงการวันรักษ3ไทย 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาเด็กให.ร&วมกิจกรรมประเพณีท.องถ่ิน
ภูมิใจในท.องถ่ินและความเป<นไทยมีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา  ปลูกฝYงเด็กให.มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท.องถ่ินอย&างยั่งยืน 
 ข*อเสนอแนะ     ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาเด็กให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม 
 

1.4   มีพัฒนาการด*านสติปDญญา  ส่ือสารได*มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู*ได*  
ตัวบ+งช้ีท่ี 5  เด็กมีพัฒนาการใช*ภาษาส่ือสารได*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/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาเด็กทางด.านสติปYญญาให.มี
ความสามารถด.านการสื่อสาร  

จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาเด็กท่ีส&งเสริมทักษะการสื่อสารอย&างต&อเนื่อง   
ข*อเสนอแนะ  ควรมีการสร.างนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาด.านสติปYญญา  
ตัวบ+งช้ีท่ี 6 เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเปBนพ้ืนฐานในการเรียนรู*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.
เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดท่ีเป<นพ้ืนฐานในการเรียนรู.     

ข*อมูลหลักฐาน  - แผนการจัดประสบการณ3,แบบประเมินพัฒนาการ ( LOCAL SCHOOL ) 
สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู.ปฐมวัย,สรุปผลการดําเนินโครงการหนูน.อยหัวใจ bbl    

จุดเด+น โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาเด็กให.มีทักษะพ้ืนฐานด.านการคิด และ
แสวงหาความรู.ได.ด.วยตนเอง 

จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาเด็กท่ีส&งเสริมทักษะการคิดอย&างต&อเนื่อง    
ข*อเสนอแนะ  ควรมีการสร.างนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาเด็กให.มีทักษะพ้ืนฐานด.านการคิด 

 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด*านสอดคล*องกับบริบทท*องถ่ิน  
          ตัวบ+งช้ีท่ี 7   สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให*สอดคล*องกับบริบทของท*องถ่ินและมีพัฒนาการท้ัง 
4 ด*านคือ ร+างกาย  อารมณ2-จิตใจ  สังคม สติปDญญา                                       
           ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ  
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยการมีส&วนร&วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู.ปกครอง ชุมชน และหน&วยงานต.นสังกัด มีการดําเนินโครงการ
ส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน  โครงการวันรักษ3ไทย มีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยใช.กระบวนการ PDCA  
   ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   
 - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย,สรุปผลการดําเนินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน  สรุปผลการ
ดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน,สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ3ไทย, 
 จุดเด+น  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป<นประจําทุกป$ได.ดําเนินการในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย&างเป<นกระบวนการพัฒนา  มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมายและมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย&างต&อเนื่องทุกป$ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  - 
 ข*อเสนอแนะ     - 
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2.2 จัดครูให*เพียงพอกับช้ันเรียน        
 ตัวบ+งช้ีท่ี 8 โรงเรียนมีครูเพียงพอกับช้ันเรียน 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ                             
กระบวนการพัฒนา   โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561   

แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โครงการนิเทศภายใน โดยใช.
กระบวนการ PDCA                 
          ผลการดําเนินงาน  ครูทุกคนปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพและมีครูประจําชั้นห.องละ 2 คนเพ่ือ
จัดการเรียนการ สอนให.มีประสิทธิภาพ          
           ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   ข.อมูลการพัฒนา
บุคลากรรายงานการอบรม, ID PLAND, SAR ของครูรายบุคคล คําสั่งแต&งต้ังครูประจําชั้น  
   จุดเด+น   ครูและบุคลากรได.ปฎิบัติงานตรงตามวิชาชีพและความสามารถตนเอง  
   จุดท่ีควรพัฒนา-                        
            ข*อเสนอแนะ– 
 
2.3 ส+งเสริมให*ครูมีความเช่ียวชาญด*านการจัดประสบการณ2    
 ตัวบ+งช้ีท่ี 9 ครูปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ                                                                                                          
 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561  
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและโครงการนิเทศภายใน 
โดยใช.กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนได.รับการอบรมพัฒนา 60 ชม./ป$  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ข.อมูลการพัฒนา
บุคลากร,รายงานการอบรม, ID PLAND,SAR ของครูรายบุคคล  แผนการจัดประสบการณ3 
 จุดเด+น ครูและบุคคลากรได.นําการอบรมมาพัฒนางานและการเรียนการสอน 
 จุดท่ีควรพัฒนา- 
 ข*อเสนอแนะ– 
 
2.4 จัดสภาพแวดล*อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู* อย+างปลอดภัย และเพียงพอ    
 ตัวบ+งช้ีท่ี 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล*อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู* อย+างปลอดภัย และเพียงพอ 
           ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ       
 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561  
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน  โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการZero Waste  โครงการ
พัฒนาแหล&งเรียนรู. โดยใช.กระบวนการ PDCA   
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          ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข.องกับการสร.างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตร
กับสิ่งแวดล.อมในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข.อง จํานวน 3 กิจกรรมคือ โครงการสวนสนุก 
Low Carbon  โครงการZero Wasteและโครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน      
   ข*อมูลหลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  มีการประเมิน
โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน  โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการ Zero Waste                                    
 จุดเด+น  โรงเรียนมีจุดเน.นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล.อม มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจน บรรลุ
เปZาหมาย                                                                                                                                         
 จุดท่ีควรพัฒนา   ควรมีการปลูกฝYงให.เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ3สิ่งแวดล.อมให.ยั่งยืน                            
 ข*อเสนอแนะ      ควรมีการสร.างนวัตกรรมเพ่ือสร.างจิตสํานึกในการอนุรักษ3สิ่งแวดล.อมให.ยั่งยืน 
 
2.5  ให*บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู*เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ2 
 ตัวบ+งช้ีท่ี 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู*
ในโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561                           
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561  มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ต โดยใช.กระบวนการ PDCA  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตในป$
การศึกษา 2559 และป$การศึกษา 2560 พบว&า โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู.ในโรงเรียน มีเว็บไซต3โรงเรียน มีระบบอินเทอร3เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพพร.อมใช.งาน 
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง โรงเรียนมีเว็บไซต3และ
ทุกอาคาร เรียนมีระบบอินเทอร3เน็ตพร.อมใช.งาน 
 จุดเด+น   โรงเรียนมีเว็บไซต3โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร3เน็ตท่ีพร.อมใช.งาน
ตลอดเวลา 
 จุดท่ีควรพัฒนา   ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ       ควรมีการอบรมการใช.งานอินเตอร3เน็ตอย&างสร.างสรรค3 
2.6   มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปLดโอกาสให*ผู*เก่ียวข*องทุกฝNายมีส+วนร+วม 
 ตัวบ+งช้ีท่ี 12 มีเปOาหมาย วิสัยทัศน2 และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว*ชัดเจน โดยการมีส+วน
ร+วมของผู*มีส+วนเก่ียวข*องในการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน3 พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมี
ส&วนร&วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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) 



33 
 

- แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 
- แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562 

 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564) 
- แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 
- แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562 

 จุดเด+น  โรงเรียนมีการดําเนินการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย&างเป<นกระบวนการพัฒนา                
มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา - 
 ข*อเสนอแนะ –  
 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ2ท่ีเน*นเด็กเปBนสําคัญ                                                         
3.1 จัดประสบการณ2ท่ีส+งเสริมให*เด็กมีพัฒนาการทุกด*านอย+างสมดุลเต็มศักยภาพ                            
 ตัวบ+งช้ีท่ี 13  ให*ครูมีความรู*ความสามารถจัดประสบการณ2ท่ีส+งเสริมให*เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4  

ด*าน 
       ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ                                
 กระบวนการพัฒนา ครูและเด็กทุกห.องมีการจัดการเรียนการสอนห.องเรียนเชิงบวก  มีการแบบ
บันทึกโฮมรูม โครงการนิเทศภายในและมีการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู. 
  ผลการดําเนินงาน ครูและเด็กทุกห.องมีการจัดการเรียนการสอนห.องเรียนเชิงบวกและมี
การจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู.        

           ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัย, วิเคราะห3ผู.เรียนเป<นรายบุคคล,แผนการจัดประสบการณ3                             

            จุดเด+น ครูและเด็กทุกห.องมีการจัดการเรียนการสอนห.องเรียนเชิงบวก                             
            จุดท่ีควรพัฒนา ทุกห.องเรียนควรจัดมุมประสบการณ3การเรียนรู.ท่ีหลากหลาย   
       ข*อเสนอแนะ – 
 

   3.2  สร*างโอกาสให*เด็กได*รับประสบการณ2ตรง เล+นและปฏิบัติอย+างมีความสุข 
 ตัวบ+งช้ีท่ี 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.ท่ีเน.น
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงของเด็กผ&านกิจกรรมการเรียนรู.แบบโครงงาน                            
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 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง    แผนการจัด
ประสบการณ3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน,สรุปผลการดําเนินโครงการต.นกล.าแห&งปYญญา
,สรุปผลการดําเนินโครงการนําเสนอนวัตกรรม กลุ&มสาระการเรียนรู.ปฐมวัย โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนคร
ขอนแก&น  

จุดเด+น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน  และแผนการจัดประสบการณ3การเรียนรู.อย&างต&อเนื่องทุกป$  
          จุดท่ีควรพัฒนา โรงเรียนมีการส&งเสริมและพัฒนาครูให.มีการจัดทํานวัตกรรมการจัดประสบการณ3
การเรียนรู.ให.ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให.นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค3อย&างต&อเนื่อง    
           ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด.านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
 
    3.3  จัดประสบการณ2ท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู*ใช*ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย       

ตัวบ+งช้ีท่ี 15 ครูจัดประสบการณ2ท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู* โดยใช*ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัด
ประสบการณ3การเรียนรู.  และรายงานผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน     
          จุดเด+น  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช.สื่อ เทคโนโลยีในท่ีเหมาะสมกับวัย   
 จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการกํากับ นิเทศ ติดตามครูท่ียังไม&นําสื่อเทคโนโลยีไปใช.ในการจัดการเรียน
การสอน 
 ข*อเสนอแนะ ครูควรมีการนําสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช.จัดการเรียนการสอนทุกห.องเรียน 

ตัวบ+งช้ีท่ี 16 โรงเรียนมีแหล+งเรียนรู*ท่ีหลากหลาย  
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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัด
ประสบการณ3การเรียนรู.  และรายงานผลการดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน   
          จุดเด+น  โรงเรียนมีการส&งเสริมให.ใช.แหล&งเรียนรู.อย&างหลากหลาย  
 จุดท่ีควรพัฒนา  - 
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 ข*อเสนอแนะ - 
 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ2และพัฒนาเด็ก 
  ตัวบ+งช้ีท่ี 17 มีการบริหารจัดการและประเมินพัฒนาการในช้ันเรียนเชิงบวก               
         ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ                                        
   กระบวนการพัฒนาครูมีการออกแบบการประเมินพัฒนาการอย&างละเอียดตามสถานการณ3จริงโดย
อ.างอิงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย&างต&อเนื่อง      
         ผลการดําเนินงาน ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ3ปฐมวัย ดําเนินการตามแบบประเมิน
พัฒนาการ (โปรแกรม LOCAL SCHOOL ) มีการวิเคราะห3ผู.เรียนเป<นรายบุคคล      
  ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองแบบประเมินพัฒนาการ 
(LOCAL SCHOOL)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู.ปกครองในการจัดการศึกษา แบบวิเคราะห3เด็กเป<น
รายบุคคล    
          จุดเด+น ครูมีการประเมินพัฒนาการ (LOCAL SCHOOL)  ตามสภาพจริง โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู.และให.ข.อมูลสะท.อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู.จากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู.ปกครองในการจัดการศึกษา                                                                                       
 จุดท่ีควรพัฒนา ทุกห.องเรียนควรจัดมุมประสบการณ3การเรียนรู.ท่ีหลากหลาย  มีการพัฒนาครู
และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย&างต&อเนื่อง      
 ข*อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง 
 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู*เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู*เรียน 
 ตัวบ+งช้ีท่ี 1 ผู*เรียนช้ัน ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ+าน เขียน การส่ือสาร และการคิด
คํานวณตามแบบทดสอบการอ+านเขียนและคิดเลขของเทศบาลนครขอนแก+นในระดับดีข้ึนไป  
          ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ป$การศึกษา 
2561แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการอ&านออก เขียนได. คิดเลขเป<น โครงการเสริมทักษะความเป<นเลิศทางวิชาการโดยใช. A-
Math ช&วงชั้นท่ี 1 โดยใช.กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินผลการประเมินการอ&าน การเขียนและการคิดเลขเป<น ในป$
การศึกษา 2560  และป$การศึกษา 2561 พบว&าผลการประเมินโดยใช.แบบทดสอบการอ&าน การเขียนและ
การคิดเลขเป<นผ&านเกณฑ3ในระดับดีข้ึนไป ดังนี้ 
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       ผลการทดสอบการอ&าน การเขียนและ คิดเลขนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบในระดับดีข้ึนไป ดังนี้ 
 ผลการ
ทดสอบ 

ป$การศึกษา 2560 ป$การศึกษา 2561 
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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  การประเมินโดยใช.
แบบทดสอบการอ&านการเขียนและการคิดเลขเป<นจากสํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก&น 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการอ&าน 
เขียน การสื่อสาร และการคิดเลข   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก.ปYญหาอย&างเป<นระบบ มีการ
ทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาผู.เรียนเรื่องการเขียน เพราะยังมีผลการทดสอบยังไม&เป<นท่ีน&า
พอใจ 
 ข*อเสนอแนะ  ควรมีการสร.างนวัตกรรมเรื่องการเขียน มาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม  
  
 ตัวบ+งช้ีท่ี 2 ผู*เรียนช้ัน ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห2 คิดอย+างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก*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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง -การประเมินโดยใช.
แบบทดสอบวัดสมรรถนะ 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห3 คิดอย&างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก.ปYญหาอย&างเป<นระบบ มีการ
ทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห3 คิดอย&างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก.ปYญหาอย&างต&อเนื่อง     
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการนํานวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนทุกกลุ&มเปZาหมายให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม  
  
 ตัวบ+งช้ีท่ี 3 ผู*เรียนช้ัน ป.4 - ป.6 มีความสามารถในการทําช้ินงาน/โครงงาน 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561 
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561  มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน           
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน  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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แผนการจัดการเรียนรู.
แบบโครงงาน  ชิ้นงานหรือโครงงานของนักเรียน 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการทํา
ชิ้นงานหรือโครงงาน มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการส&งเสริมการทําโครงงานและการพัฒนาชิ้นงานอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการนําเสนอโครงงานหรือชิ้นงานสู&สาธารณชนในระดับเทศบาล จังหวัด ระดับ
ท.องถ่ินและระดับชาติต&อไป  
 

ตัวบ+งช้ีท่ี 4 ผู*เรียนในระดับช้ัน ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การส่ือสารเพ่ือสืบค*นข*อมูลในการเรียนได* 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561  มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผล  การจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร3 โดยใช.กระบวนการPDCA  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร3 ในระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 5 
และชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ในป$การศึกษา 2561 พบว&าได.ระดับผลการเรียนในระดับดีข้ึนไป มีดังนี้ 
  ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 5  ร.อยละ 76.00 

ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6  ร.อยละ 96.83 
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 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง การประเมินโดยใช.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร3 ในระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ในป$
การศึกษา 2561 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค.นข.อมูลในการเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี            
การทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในการใช.เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม  
 

ตัวบ+งช้ีท่ี 5 ผู*เรียนช้ัน ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 
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  
และมีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 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&าเฉลี่ยท่ีเทศบาลนครขอนแก&นกําหนดให.โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการสอนเสริมเติมความรู.สู& O-NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย โดยใช.กระบวนการ 
PDCA  

ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช.แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-
NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในป$การศึกษา 2559 ป$การศึกษา 2560 และป$
การศึกษา 2561 พบว&ามีผลการประเมิน ดังนี้ 
ปUการศึกษา 2559 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 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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และมีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 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 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 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 
และมีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 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 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 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 
และมีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ร.อยละ 50 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 

จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึน จนบรรลุตามเปZาหมาย   
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการพัฒนานักเรียนท่ียังมีผลสัมฤทธิ์ไม&ถึงเกณฑ3ท่ีกําหนดอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม  
 
 ตัวบ+งช้ีท่ี 6 ผู*เรียนช้ัน ป.4 – ป.6 มีความรู* ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต+องานอาชีพ 

ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
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กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการเรียนรู.โดยปราชญ3ชาวบ.าน  โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน โดยใช.กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ&มสาระการเรียนรู.การงาน
อาชีพและแบบวัดเจตคติของผู.เรียนท่ีมีความรู.สึกท่ีดีต&ออาชีพสุจริต ในป$การศึกษา 2560 และป$การศึกษา  
2561  พบว&าผลการประเมิน  

ป$ 2560  
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 4 – 6 กลุ&มสาระการเรียนรู.

การงานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป ร.อยละ 83.18 
 -แบบวัดเจตคติของผู.เรียนท่ีมีความรู.สึกท่ีดีต&ออาชีพสุจริต ร.อยละ 76.92 
ป$ 2561   

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 4 – 6 กลุ&มสาระการเรียนรู.
การงานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป ร.อยละ 78.05 
 -แบบวัดเจตคติของผู.เรียนท่ีมีความรู.สึกท่ีดีต&ออาชีพสุจริต ร.อยละ 84.62 

ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง –ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ&มสาระการเรียนรู.การงานอาชีพ,แบบวัดเจตคติของผู.เรียนท่ีมีความรู.สึกท่ีดีต&ออาชีพสุจริต 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.มีความสามารถในทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต&องานอาชีพ มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาทักษะความรู.และสร.างเจตคติท่ีดีของผู.เรียนต&ออาชีพสุจริต 
อย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค2ของผู*เรียน 
         ตัวบ+งช้ีท่ี 7 ผู*เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค+านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน 
รับผิดชอบ กตัญ@ู เอ้ือเฟ=>อเผ่ือแผ+ + สํานึกรักท*องถ่ิน)  

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561แผนปฏิบัติการ
ประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตัก
บาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน โครงการค&ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการ Zero Waste 
และโครงการค&ายลูกเสือ- เนตรนารี โดยใช.กระบวนการPDCA  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมิน พบว&า  

ด.านการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร(นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ อดทน)  ดังนี้ 
  ป$ 2560  



41 
 

    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 คิดเป<นร.อยละ 100  
 

ป$ 2561  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 คิดเป<นร.อยละ 100  

ด.านธนาคารขยะ(นักเรียนมีความรับผิดชอบ เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ& กตัญUู สํานึกรักท.องถ่ิน)  
ดังนี้ 

  ป$ 2559  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 คิดเป<นร.อยละ 100  
  ป$ 2560  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 คิดเป<นร.อยละ 100  

ป$ 2561  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 คิดเป<นร.อยละ 100  

ด.านปถ.05 (นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค3ในระดับ ดี ข้ึนไป)   ดังนี้ 
  ป$ 2559  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ได.รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีข้ึนไป คิดเป<นร.อยละ 100  
  ป$ 2560  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ได.รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีข้ึนไป คิดเป<นร.อยละ 100  

ป$ 2561  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ได.รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค3ระดับดีข้ึนไป คิดเป<นร.อยละ 100  

 ด.านกิจกรรมพ่ีรับน.อง (นักเรียนมีความอดทน เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ&)  ดังนี้ 
  ป$ 2559  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ได.มีส&วนร&วมในการ
ให.บริการและรับบริการ คิดเป<นร.อยละ 100  
  ป$ 2560  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ได.มีส&วนร&วมในการ
ให.บริการและรับบริการ คิดเป<นร.อยละ 100 

ป$ 2561  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาป$ท่ี 6 ได.มีส&วนร&วมในการ
ให.บริการและรับบริการ คิดเป<นร.อยละ 100  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง จํานวนนักเรียนท่ีร&วม
โครงการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร โครงการธนาคารขยะ กิจกรรมพ่ีรับน.อง และปถ.05 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน โครงการค&าย
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการZero Waste และโครงการค&ายลูกเสือ- เนตรนารี ทําให.ผู.เรียนมีคุณธรรม
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พ้ืนฐาน มีค&านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญUู เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ& + สํานึกรัก
ท.องถ่ิน) 
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝYงให.นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค&านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 
5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญUู เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ& + สํานึกรักท.องถ่ิน) อย&างต&อเนื่องและยั่งยืน 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการแนะนํานักเรียนให.ใช.เงินออมอย&างสร.างสรรค3และเกิดประโยชน3 
  
        ตัวบ+งช้ีท่ี 8  ผู*เรียนร+วมกิจกรรมประเพณีท*องถ่ินภูมิใจในท*องถ่ินและความเปBนไทย   

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน   โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน   โครงการเรียนรู.ด.วยปราชญ3ชาวบ.าน   
โครงการวันรักษ3ไทย โดยใช.กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน  จากรายงานผลการดําเนินโครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน  โครงการเรียนรู.
นอกห.องเรียน  โครงการเรียนรู.ด.วยปราชญ3ชาวบ.าน โครงการวันรักษ3ไทย พบว&ามีนักเรียนท่ีเข.าร&วม
กิจกรรม ดังนี้ 

  -โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน  ร.อยละ 100 
  -โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน  ร.อยละ  100 
  -โครงการเรียนรู.ด.วยปราชญ3ชาวบ.าน ร.อยละ 100 
  -โครงการวันรักษ3ไทย  ร.อยละ  100 

 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง – รายงานโครงการ
ส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน  รายงานโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน  รายงานโครงการวันรักษ3ไทย 
 จุดเด+น  โรงเรียนมี งาน/โครงการท่ีเป<นกระบวนการพัฒนาผู.เรียนให.ร&วมกิจกรรมประเพณีท.องถ่ิน
ภูมิใจในท.องถ่ินและความเป<นไทย มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา  ปลูกฝYงผู.เรียนให.มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท.องถ่ินอย&างยั่งยืน 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม 
  
 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 9 ผู*เรียนเข*าร+วมกิจกรรมท่ีอยู+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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานผลการดําเนิน

โครงการ English  is fun โครงการ English  Camp  โครงการ English  Easy Education “3 E” 
โครงการค&ายลูกเสือ-เนตรนารี โครงการตักบาตรเติมบุญและโครงการค&ายผู.นําสภานักเรียน 
 จุดเด+น  เป<นโครงการท่ีนักเรียนเข.าร&วมกิจกรรมสามารถอยู&ร&วมกันบนความแตกต&างและ
หลากหลาย จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการดําเนินโครงการอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการสร.างนวัตกรรมมาพัฒนาผู.เรียนทุกกลุ&มเปZาหมายให.ชัดเจนเป<นรูปธรรม 

 
         ตัวบ+งช้ีท่ี 10 ผู*เรียนมีสุขภาวะทางร+างกายและจิตสังคมตามเกณฑ2ของกรมอนามัย 
          ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561  
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการรณรงค3ปZองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายใน  โครงการกิจกรรม
ส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู.เรียน  โครงการโรงเรียนพอเพียงท.องถ่ิน โครงการอาหาร
กลางวัน โดยใช.กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินกิจกรรมส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู.เรียน ในป$การศึกษา 2561 พบว&าผู.เรียนมีสุขภาวะทางร&างกายตามเกณฑ3 ร.อยละ 78.61 
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง การดําเนินกิจกรรม
ส&งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู.เรียน 
 จุดเด+น โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีส&งเสริมให.ผู.เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมท่ีส&งเสริมสุขภาพด.านร&างกายสําหรับนักเรียนท่ีมีสุขภาวะไม&เป<นไป
ตามเกณฑ3ของกรมอนามัย 
          ข*อเสนอแนะ  ควรมีการติดตามนักเรียนท่ีมีสุขภาวะไม&เป<นไปตามเกณฑ3ของกรมอนามัยอย&าง
ต&อเนื่อง 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเปOาหมายวิสัยทัศน2และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 11 มีเปOาหมาย วิสัยทัศน2 และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว*ชัดเจน โดยการมีส+วน
ร+วมของผู*มีส+วนเก่ียวข*องในการจัดการศึกษา    

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน3 พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมี
ส&วนร&วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

-แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564) 
-แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 
-แผนปฏิบัติการประจําป$งบประมาณ 2562 

 จุดเด+น  โรงเรียนมีการดําเนินการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย&างเป<นกระบวนการพัฒนา  
มีการทํางานเป<นทีม จนบรรลุตามเปZาหมาย    
 จุดท่ีควรพัฒนา - 
 ข*อเสนอแนะ –  
 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการเสริมสร.างความเข.มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ   และโครงการ
นิเทศภายใน โดยใช.กระบวนการ PDCA  
 ผลการดําเนินงาน   โรงเรียนสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
พบว&า ผู.มีส&วนเก่ียวข.องมีความพึงพอใจในระดับ ดี ข้ึนไปดังนี้ 

-ผู.ปกครองมีความพึงพอใจ ร.อยละ 85.71  
-ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ร.อยละ 97.12 
-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจ ร.อยละ 100 

ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบประเมินความพึง
พอใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู.ปกครอง  ครูและบุคลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 จุดเด+น  โรงเรียนมีการบริหาร งาน/โครงการท่ีเป<นระบบ โปร&งใส เน.นการมีส&วนร&วมของผู.มีส&วน
เก่ียวข.องทุกภาคส&วน จนทําให.โรงเรียนมีผลการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค3    
 จุดท่ีควรพัฒนา - 
 ข*อเสนอแนะ -  
 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน*นคุณภาพผู*เรียนรอบด*านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ+มเปOาหมาย 
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          ตัวบ+งช้ีท่ี 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ+มสาระการเรียนรู*เปBน
ประจําทุกปU  

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561  
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา โดยใช.กระบวนการ 
PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาครบท้ัง 8 กลุ&มสาระ
การเรียนรู. ในป$การศึกษา 2560 และป$การศึกษา 2561   
         ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  หลักสูตรสถานศึกษา 8 
กลุ&มสาระการเรียนรู.  

จุดเด+น  มีหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ&มสาระการเรียนรู.   
จุดท่ีควรพัฒนา  - 
ข*อเสนอแนะ – 
 

          ตัวบ+งช้ีท่ี 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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   มีหลักสูตรส&งเสริมความ
เป<นเลิศของผู.เรียน  

จุดเด+น มีหลักสูตรส&งเสริมความเป<นเลิศของผู.เรียน  
 
จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต.องการของผู.เรียนทุก 

กลุ&มเปZาหมาย 
ข*อเสนอแนะ - 

 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให*มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
           ตัวบ+งช้ีท่ี 15 จํานวนช่ัวโมงท่ีครูทุกคนได*รับอบรมพัฒนา/ปUและส+งเสริมให*ครูได*รับการพัฒนา
ด*านวิทยฐานะสูงข้ึน  

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561  

แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนิน
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โครงการนิเทศภายใน โดยใช.
กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนได.รับการอบรมพัฒนา 60 ชม./ป$ และมีครูทุกคนได.รับการพัฒนาด.าน
วิทยฐานะสูงข้ึน  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ข.อมูลการพัฒนา
บุคลากร,รายงานการอบรม, ID PLAND,SAR ของครูรายบุคคล 
 จุดเด+น ครูและบุคคลากรได.นําการอบรมมาพัฒนางานและการเรียนการสอน 
 จุดท่ีควรพัฒนา - 
 ข*อเสนอแนะ - 
  
  2.5 จัดสภาพแวดล*อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนรู*อย+างมีคุณภาพ 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด*านกายภาพและส่ิงแวดล*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) ท่ีชัดเจน เป<นระบบและมีการดําเนินการตามแผนผังท่ีระบุไว. 
  ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนผังการพัฒนาด.าน
กายภาพและสิ่งแวดล.อม(Master Plan) 
 จุดเด+น โรงเรียนมีจุดเน.นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล.อม มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจน บรรลุ
เปZาหมาย 
 จุดท่ีควรพัฒนา  - 
 ข*อเสนอแนะ - 
 
 
 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู* 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู*
ในโรงเรียน  

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ต โดยใช.กระบวนการPDCA  
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 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตในป$
การศึกษา 2559 และป$การศึกษา 2560 พบว&า โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู.ในโรงเรียน มีเว็บไซต3โรงเรียน มีระบบอินเทอร3เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพพร.อมใช.งาน  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ทุกอาคารมีเว็บไซต3
โรงเรียน มีระบบอินเทอร3เน็ตพร.อมใช.งาน 
 จุดเด+น  โรงเรียนมีเว็บไซต3โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร3เน็ตท่ีพร.อมใช.งาน
ตลอดเวลา 
 จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร3เน็ตอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการอบรมการใช.งานอินเตอร3เน็ตอย&างสร.างสรรค3 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเปBนสําคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู*ผ+านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต2ใช* ในชีวิตได* 

ตัวบ+งช้ีท่ี 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.ท่ีเน.นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงของผู.เรียนผ&านกิจกรรมการเรียนรู.แบบโครงงาน  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง –แผนการจัดการเรียนรู.
ท่ีเน.นกระบวนการคิดและบันทึกการนิเทศภายใน 

จุดเด+น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน  และแผนการจัดการเรียนรู.อย&างต&อเนื่องทุกป$ 
 จุดท่ีควรพัฒนา โรงเรียนมีการส&งเสริมและพัฒนาครูให.มีการจัดทํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู.ให.
ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให.นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค3อย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด.านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
  
 
 
 

ตัวบ+งช้ีท่ี 19 ครูจัดการเรียนรู*ท่ีผู*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 เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง –แผนการจัดการเรียนรู.
ท่ีเน.นกระบวนการคิดและบันทึกการนิเทศภายใน 

จุดเด+น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน  และแผนการจัดการเรียนรู.อย&างต&อเนื่องทุกป$ 
 จุดท่ีควรพัฒนา โรงเรียนมีการส&งเสริมและพัฒนาครูให.มีการจัดทํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู.ให.
ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให.นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค3อย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด.านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
 

3.2 ใช*ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล+งเรียนรู*ท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู*  
          ตัวบ+งช้ีท่ี 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช*ส่ือ เทคโนโลยี          

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561  

แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 มีการดําเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 
โดยการจัดทําทะเบียนสื่อ  แผนการจัดการเรียนรู.  และการประเมินผลโครงการนิเทศภายใน  

ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน พบว&าครูท่ีจัดการเรียนการสอนโดย
ใช.สื่อ เทคโนโลยี มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 ป$ 2560  ร.อยละ 100 
ป$ 2561  ร.อยละ 100 

ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ทะเบียนสื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู.  และรายงานผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน 
จุดเด+น  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช.สื่อ เทคโนโลยีในทุกกลุ&มสาระการเรียนรู. 
จุดท่ีควรพัฒนา  ควรมีการกํากับ นิเทศ ติดตามครูให.นําสื่อเทคโนโลยีไปใช.ในการจัดการเรียนการ

สอนอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ ครูควรมีการสร.างนวัตกรรมมาใช.จัดการเรียนการสอนทุกกลุ&มสาระการเรียนรู. 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 21 โรงเรียนสนับสนุนให*มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช*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.ท้ังภายในอย&างต&อเนื่องและมีการส&งเสริมให.ใช.แหล&งเรียนรู.ภายนอกโรงเรียน อย&างน.อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ทะเบียนสื่อ แผนการ 
จัดการเรียนรู.  และรายงานผลการดําเนินโครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน 

จุดเด+น  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช.แหล&งเรียนรู.ท่ีหลากหลาย 
จุดท่ีควรพัฒนา  - 

 ข*อเสนอแนะ - 
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3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 22 ครูและนักเรียนทุกห*องมีข*อตกลงร+วมกันในการเรียนการสอน 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา  ครูและนักเรียนทุกห.องมีข.อตกลงร&วมกันในการเรียนการสอน  มีการแบบ
บันทึกโฮมรูม โครงการนิเทศภายใน มีการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู. 
 ผลการดําเนินงาน  ครูและนักเรียนทุกห.องมีข.อตกลงร&วมกันในการเรียนการสอน มีการจัด
บรรยากาศการจัดชั้นเรียนท่ีเอ้ือต&อการเรียนรู. 
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกโฮมรูม 
ภาพบรรยากาศการจัดชั้นเรียน 
 จุดเด+น ครูและนักเรียนทุกห.องมีข.อตกลงร&วมกันในการเรียนการสอน   
 จุดท่ีควรพัฒนา   ทุกห.องเรียนควรจัดมุมส&งเสริมการเรียนรู.ท่ีหลากหลาย 
 ข*อเสนอแนะ - 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู*เรียนอย+างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู*เรียน 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 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
ดําเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยใช.กระบวนการPDCA  
 
 
 
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินครูท่ีมีการตรวจสอบและประเมินผู.เรียนอย&างเป<นระบบ มี
ผลการประเมินคิดเป<นร.อยละดังนี้ 
 
ป$การศึกษา ปรับปรุง 

(1) 
พอใช. 
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

จํานวนครู 
(คน) 

2559 - - 80.14 19.85 3.54 141 
2560 - - 80.28 10.56 4.22 142 
2561 - - 80.57 10.08 9.35 139 
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3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู*และให*ข*อมูลสะท*อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู* 
          ตัวบ+งช้ีท่ี 24 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู*และให*ข*อมูลสะท*อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู*  

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา การจัดประชุมผู.ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.และให.ข.อมูลสะท.อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู. อย&างน.อย  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  สรุปกิจกรรมการ
ประชุมผู.ปกครอง     
 จุดเด+น โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.และให.ข.อมูลสะท.อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู.จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู.ปกครองในการจัดการศึกษา   
 จุดท่ีควรพัฒนา พัฒนาครูและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย&างต&อเนื่อง 
 ข*อเสนอแนะ พัฒนาอย&างต&อเนื่อง 
 
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม 
 1. ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
 2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข*อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ2 ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
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 ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ ผลงานนักเรียน ข.อมูลครู ภาพถ&ายกิจกรรมต&าง ๆ ภาพถ&ายอาคารสถานท่ี เว็บไซต3โรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
 3. จุดเด+น จุดท่ีควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให*สูงข้ึน 
  3.1 จุดเด+น  โรงเรียนมีโครงสร.างการบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม เน.นการมีส&วนร&วม การ
ทํางานเป<นทีม มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน บริหารตามสถานการณ3  จัดระบบการประกันคุณภาพ
อย&างมีประสิทธิภาพ การจัดระบบนิเทศและติดตามผลและบริหารงานโดยใช.หลักธรรมาภิบาล  มีการ
ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ส&งเสริมให.ครูจัดการเรียนการสอนได.อย&างมีประสิทธิภาพ 
รักและศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงถือว&าเป<นแม&บทในการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนเป<นอย&างดี  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือต&อการจัด
การศึกษาอย&างมีประสิทธิภาพ ๆ โดยใช.พ้ืนท่ีทุกส&วนในโรงเรียนอย&างคุ.มค&า  มีการดําเนินโครงการสวนสนุก 
Low Carbon โครงการเรียนรู.นอกห.องเรียน โครงการส&งเสริมความเข.มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา    
               โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู.ท่ีเน.นผู.เรียนเป<นสําคัญ มีโครงการท่ีสําคัญ
ได.แก&  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการนิเทศภายใน โครงการอ&านออก เขียนได.และคิดเลข
เป<น 
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     ในการพัฒนาคุณภาพผู.เรียนโรงเรียนได.ดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค&านิยมท่ีพึงประสงค3ของนักเรียน ได.แก& โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญUู โครงการลูกเสือ
อาสาจราจร  โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการส&งเสริมประเพณีท.องถ่ิน โครงการค&ายผู.นําสภา
นักเรียน  มีโครงการท่ีส&งเสริมให.ผู.เรียนมีความรู.และทักษะท่ีจําเป<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.อ่ืนได. และ
มีเจตคติท่ีดีต&ออาชีพสุจริต ได.แก&  โครงการเข.าค&ายลูกเสือ เนตรนารี และโครงการส&งเสริมความเป<นเลิศ
ด.านวิชาการ,ด.านดนตรี-นาฏศิลป�,ด.านศิลปะและด.านกีฬา 

 
     3.2 จุดท่ีควรพัฒนา 
        1. โรงเรียนควรสร.างความตระหนักในการอนุรักษ3ธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมของโรงเรียน
อย&างต&อเนื่อง  และรักษาสภาพแวดล.อมท่ีเอ้ือต&อการจัดการศึกษา 
      2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาการอ&านอกเขียนได.ในระดับประถมศึกษาตอนต.นอย&างต&อเนื่อง  
      3. ควรจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส&งเสริมสมรรถนะสําคัญของผู.เรียน ในด.านทักษะการคิด 
การแก.ปYญหา ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช.เทคโนโลยีในทางสร.างสรรค3ให.มากยิ่งข้ึน 
      4. ควรมีโครงการพัฒนาครูอย&างต&อเนื่องสอดคล.องกับความต.องการของครูและสถานศึกษา  
มีเครือข&ายครูร&วมแลกเปลี่ยนเรียนรู.ทางวิชาการ โครงการส&งเสริมด.านสุขภาพกายและจิตของครู  เพ่ือ
เสริมสร.างครูให.ทํางานอย&างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 
 4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานให*สูงข้ึน 
  จากผลการดําเนินงานในป$ท่ีผ&านมา โรงเรียนได.จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให.สูงข้ึน ดังนี้  
  4.1 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป$ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  4.2 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561 
  4.3 แผนปฏิบัติการประจําป$การศึกษา 2561 
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สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต�องการและความช�วยเหลือ 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินพัฒนาการและผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู*เรียนท้ัง 5 ด*าน สถานศึกษาได*นําไป
วิเคราะห/ สังเคราะห/ข*อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือนําไปสู1การเชื่อมโยงหรือสะท*อนภาพความสําเร็จกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการนําไปใช*วางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในอนาคต ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สามารถสรุปผลการ
พัฒนาในภาพรวมของจุดเด1น จุดท่ีควรพัฒนาของแต1ละมาตรฐาน พร*อมท้ังได*วางแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต*องการ ความช1วยเหลือไว*ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมิน 
    1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนา 
       เด็กมีคุณลักษณะ 5+1  เด็กมีวินัย  อดทน กตัญ8ู 
รับผิดชอบ เอ้ือเฟ:;อเผื่อแผ1 สํานึกรักท*องถ่ิน มีทักษะใน
การทํางานสามารถทํางานร1วมกับผู* อ่ืนได* มีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ี ดี  เป<นสมาชิก ท่ี ดีของ
ครอบ ครัว  ชุ มชน  สั งคมและปฏิ บั ติ ต าม ระบ อบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย/เป<นประมุขและเป<นท่ี
ยอมรับของผู*ปกครองชุมชน 
       ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู*ความสามารถ
และมีคุณวุฒิตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ  มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนอย1างมีประสิทธิภาพ
และเน*นผู*เรียนเป<นสําคัญและทํางานร1วมกันเป<นทีมได*ดี 
       ผู*บริหารมีภาวะผู*นําและมีความสามรถในการ
บริหารจัดการได*เป<นอย1างดีมีการจัดองกรอย1างเป<นระบบ  
บริหารจัดการงานให*บรรลุเป?าหมาย  ส1งเสริมและบริหาร
จัดการให*ครูได*ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มีหลักสูตร
เหมาะสมกับวัย  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต1อการ
เรียนรู* ส1งเสริมความสัมพันธ/และความร1วมมือกับชุมชนใน
การพัฒ นาการศึกษาสร*างความพึงพอใจให* แก1ครู  
นักเรียน  ผู*ปกครองและชุมชน 

    เด็กควรได*รับการพัฒนาคุณภาพอย1าง
ต1อเนื่อง  และส1งเสริมความสารถในด*านการคิด
วิเคราะห/   ส1งเสริมด*านการออกกําลังกาย
เพ่ือให*เด็กมีสุขภาพร1างการท่ีแข็งแรง และควร
ปลูกฝAงคุณลักษณะ 5+1  เด็กมีวินัย  อดทน 
กตัญ8ู รับผิดชอบ เอ้ือเฟ:;อเผื่อแผ1 สํานึกรัก
ท*องถ่ินอย1างสมํ่าเสมอ 
     ครูควรได*รับการส1งเสริมในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
มากข้ึน จัดแหล1งเรียนรู*ในโรงเรียนสําหรับครู
และนักเรียนให*เหมาะสมและเพียงพอ 
     ผู*บริหารควรสร*างบรรยากาศท่ีเอ้ือต1อการ
เรียนรู*ในโรงเรียนมากยิ่งข้ึนเนื่องจากนักเรียนมี
จํานวนมาก แต1ในโรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม1
มีสนามเด็กเล1นไม1มีท่ีออกกําลังกาย ทําให*การ
จัดการเรียนการสสอนไม1มีประสิทธิภาพ 
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1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

จุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ด�านคุณภาพผู�เรียน 
      โรงเรียนได*ดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส1งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค1านิยมท่ีพึงประสงค/ของนักเรียน 
ได*แก1 โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญ8ู
โครงการลูกเสืออาสาจราจร  โครงการสวนสนุก Low 
Carbon  โครงการส1งเสริมและอนุรักษ/วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย โครงการค1ายผู*นําสภานักเรียน 
      โครงการท่ีส1งเสริมให*ผู*เรียนมีความรู*และทักษะท่ี
จําเป<นตามหลักสูตร  ได*แก1โครงการพัฒนาทักษะด*านการ
สื่อสารภาษาต1างประเทศ (Easy English Education “3 
E”) โครงการวันรักษ/ไทย และโครงการพัฒนาทักษะด*าน
การสื่อสารภาษาต1างประเทศ (A day of speaking 
English to  ASEAN)  
       โครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาผู*เรียนให*มีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร1วมกับผู*อ่ืนได* และ
มีเจตคติท่ีดีต1ออาชีพสุจริต ได*แก1  โครงการเข*าค1าย
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และโครงการจัด
การศึกษาให*เต็มตามศักยภาพ (SMBLD) 
2. ด�านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนมีโครงสร*างการบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม 
เน*นการมีส1วนร1วม การทํางานเป<นทีม มีการกระจาย
อํานาจการบริหารงาน จัดระบบการประกันคุณภาพอย1าง
มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารโดยใช*หลักธรรมมาภิบาล 
และบริหารโดยใช*สถานศึกษาเป<นฐาน มีการดําเนิน
โครงการท่ีส1งเสริมการมีส1วนร1วมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ได*แก1โครงการนิเทศภายใน เพ่ือกํากับติดตาม และให*
คําแนะนําการจัดการเรียนการสอนสอนของครู ส1งเสริม
ความเข*มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเครือข1ายผู*ปกครองนักเรียนท่ีให*
การสนับสนุนโรงเรียนเป<นอย1างดี 
          

1.ด�านคุณภาพผู�เรียน 
1.ควรจัดกิจกรรมปลูกฝAงคุณธรรมจริยธรรม 
และค1านิยมท่ีพึงประสงค/ให*นักเรียนอย1าง
ต1อเนื่อง 
2.ควรจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส1งเสริม
สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน ในด*านทักษะการ
คิด การแก*ปAญหา ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีในทาง
สร*างสรรค/ให*มากยิ่งข้ึน 
3.ผู*รับผิดชอบแต1ละโครงการควรวิเคราะห/
กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ปรับให*มีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนควรเน*นด*านคุณธรรมจริยธรรม
และสํานึกรักภูมิปAญญาท*องถ่ิน 
 
 
 
 
2. ด�านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารแบบมี
ส1วนร1วมอย1างต1อเนื่อง 
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1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต�อ) 
จุดเด�น จุดท่ีควรพัฒนา 

       โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ศึกษา ถือว1าเป<นส1วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต*นสังกัด ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาทุกปhการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการดําเนิน
โครงการต1าง ๆ ท่ีสําคัญได*แก1 โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
    โรงเรียนได*ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการศึกษา เช1น โครงการตักบาตรเติมบุญ 
โครงการสวนสนุก Low carbon    
3. ด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป3น
สําคัญ 
      โรงเรียนมีการจัดและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการเรียนรู*ท่ีเน*นผู*เรียนเป<นสําคัญมีโครงการ
ท่ีสําคัญได*แก1  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและโครงการอ1านออก เขียนได* คิด
เลขเป<น ส1งเสริมและสนับสนุนการใช*แหล1งเรียนรู*และภูมิ
ปAญญาในท*องถ่ิน โดยจัดโครงการเรียนรู*นอกห*องเรียน 
และโครงการส1งเสริมประเพณีท*องถ่ินซ่ึงเป<นการ
สนับสนุน การใช*แหล1งเรียนรู*และภูมิปAญญาท*องถ่ินได*
เป<นอย1างดี 
        มีการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรเพ่ือส1งเสริมให*ครูจัดการเรียนการสอนได*อย1างมี
ประสิทธิภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยัง
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงถือว1าเป<น
แม1บทในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป<นอย1างดี   

 
 
 
3. ด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป3นสําคัญ 
    1.ควรมีโครงการพัฒนาครูอย1างต1อเนื่อง
สอดคล*องกับความต*องการของครูและ
สถานศึกษา  มีเครือข1ายครูร1วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู*ทางวิชาการ โครงการส1งเสริมด*าน
สุขภาพกายและจิตของครู  เพ่ือเสริมสร*างครู
ให*ทํางานอย1างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 
  2.โรงเรียนควรสร*างความตระหนักในการ
อนุรักษ/ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมของโรงเรียน
อย1างต1อเนื่อง  และรักษาสภาพแวดล*อมท่ีเอ้ือ
ต1อการจัดการศึกษา 
    3.ควรจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส1งเสริม
สมรรถนะสําคัญของผู*เรียน ในด*านทักษะการ
คิด การแก*ปAญหา ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีในทาง
สร*างสรรค/ให*มากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



55 

2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได*จัดการศึกษามาเป<นระยะเวลายาวนาน  คุณภาพของผู*เรียนเป<น
เครื่องบ1งบอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต1าง ๆ   ดังนั้นการรักษาคุณภาพ  และเพ่ิมศักยภาพ
ผู*เรียนเป<นรายบุคคลตามความถนัดจึงเป<นสิ่งสําคัญ  โรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพผู*เรียนเฉพาะด*าน  เช1น  
ดนตรี    คณิตศาสตร/  ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะด*านการคิด   การมีจิตสาธารณะและ
ทักษะสําหรับชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึนด*วย    
 
3. ความต�องการและความช�วยเหลือ 
              1. จัดหาครูให*สอนตรงตามวิชาเอก 
    2. ควรมีอาคารสถานท่ีท่ีเพียงพอต1อจํานวนนักเรียน 



ตอนท่ี 4 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป)นเลิศ” สําหรับสถานศึกษา  

 
1. ช่ือผลงาน โครงการจัดการเรียนการสอนห7องเรียนสองภาษา (English  Program)  
 หลักการและเหตุผล 

                   ภาษาอังกฤษเป�นภาษาต�างประเทศท่ีนิยมใช�กันอย�างแพร�หลายมากท่ีสุด เนื่องจากเป�น
ภาษากลางท่ีใช�สื่อความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเป�นเครื่องมือท่ีจะเข�าถึงแหล�งวิทยาการต�างๆ 
และค�นคว�าความรู�ใหม�ๆ ซ่ึงป2จจุบัน มีคนท่ัวโลกใช�ภาษาอังกฤษเป�นหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 2,000 ล�าน
คน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป�นความจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะส�งเสริมให�ประชากรไทยได�
เรียนรู�ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสื่อสารได� เป�นเครื่องมือในการแสวงหาความรู� และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการเจรจาต�อรองสําหรับการแข�งขันด�านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ประเทศไทยต�องเข�าร�วม
ประชาคมอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอํานาจในการต�อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในเวทีระหว�าง
ประเทศ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน:ร�วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร�อม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเป�น
เครื่องมือสื่อสารท่ีสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยในอนาคตอันใกล�นี้   เพ่ือให�การศึกษาสอดคล�องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก�าวหน�าทางวิชาการ และการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เป�นผู�นําท่ีดี มีสติป2ญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค�านิยมท่ีดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค:ตามวิสัยทัศน:ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป�นพลโลก (World citizen) เพ่ือพัฒนายกระดับ
คุณภาพ  เป�นการ    ต�อยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:ท่ีเป�นมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาให�ผู�เรียนเป�น คนดี คนเก�ง
และมีความสุข ตามปฏิญญาว�าด�วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศได�มีการพัฒนาและใช�
หลักสูตรการศึกษาท่ีมีเปRาหมายให�ผู�เรียนได�เรียนเพ่ือรู� (Learn to know ) เรียนเพ่ือเป�น ( Learn to be) เรียนเพ่ือทํา (Learn 
to do ) เพ่ือสร�างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:ในฐานะพลเมืองของชาติและLearn to  live together เพ่ือสร�างคุณลักษณะ ท่ีพึง
ประสงค:ในฐานะพลโลก ให�ผู�เรียนมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู�พ้ืนฐานท่ีจําเป�นในการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห: สร�างสรรค: มีทักษะด�านเทคโนโลยี สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืน และสามารถ
อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมโลกได�อย�างสันติ สามารถเป�นผู�นําท่ีดีของสังคม 

         โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษแก�ผู�เรียนรวมท้ัง
เพ่ือเป�นการสร�างโอกาสสําหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงได�จัดทําโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช�ภาษาอังกฤษ  เป�นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป�น
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศการเรียนรู�ภาษาอังกฤษข้ึน 

2. วัตถุประสงคD 
2.1 เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 

2.2 เพ่ือให�นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เป�นบุคคลแห�งการเรียนรู� 
2.3 สามารถคิดวิเคราะห:แก�ป2ญหาได�และมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช�

ภาษาอังกฤษเป�นสื่อ 

2.4 เพ่ือสนับสนุนให�ครูอาจารย:และบุคลากรของโรงเรียนได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา 
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2.5 เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให�เต็มตามศักยภาพโดยเปaดโอกาสให�
ผู�ปกครองและชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม 

2.6 เพ่ือมุ�งพัฒนาผู�เรียนสู�ความเป�นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข�งขันเป�นสมาชิกประชาคมโลก ได�
อย�างเท�าเทียมและก�าวสู�ความเป�นสากล อย�างเต็มศักยภาพของแต�ละบุคคล 

 

3. แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู7รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  เตรียมความพร7อม 

1.1 ประชุมวางแผน แต�งต้ังคณะทํางานโครงการ 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

เป�นภาษาอังกฤษ 

1.2 สร�างความเข�าใจและเผยแพร�โครงการห�องเรียนสองภาษา 
ให�ครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ 

1.3 แต�งต้ังมอบหมายผู�รับผิดชอบและจัดทําโครงสร�างการ
บริหารโครงการ 

1.4 สํารวจวิเคราะห:ข�อมูลและบริบทในการท่ีจะดําเนินงาน
ตามโครงการ 

1.5 เขียนโครงการ 

กิจกรรมท่ี 2 การเตรียมความพร7อมด7านอาคารสถานท่ีและ
บุคลากร 

2.1  ออกแบบห�องเรียน  
2.2 ปรับปรุงห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการเปaด
ห�องเรียนสองภาษา 

2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ:  สื่อและอุปกรณ:การเรียนการสอน  
2.4 วางแผนอัตรากําลัง ครู และบุคลากร ท่ีจะดําเนินงานตาม
โครงการ 

2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด�านอ่ืนๆท่ีจะสนับสนุนการ
เปaดห�องเรียนสองภาษา 
2.6 จัดหาครูและบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการ
สื่อสารและการใช�ภาษาต�างประเทศ  
2.7 ฝeกอบรมครูท่ีสอน และศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณ:ด�านห�องเรียนสองภาษา เพ่ือเตรียมความพร�อม 

กิจกรรมท่ี 3 การเตรียมการด7านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผล 

3.1 ศึกษาและวิเคราะห:หลักสูตรให�เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 

        
มกราคม -มีนาคม
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน –
พฤษภาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2560 

-มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ฝhายวิชาการและ 

  คณะทํางานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานและ 

คณะกรรมการท่ี 

    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะทํางานและ 

คณะกรรมการท่ี 

    ได�รับแต�งต้ัง 
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3.2 จัดทําหลักสูตรโดยปรับปรุงให�สอดคล�องกับเปRาหมายท่ี
ต�องการ 

3.3 ประชาพิจารณ:หลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา 

3.4 ปรับปรุงและจัดทําหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับ
สมบูรณ: 
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู�  การจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ: การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

3.6 จัดทําแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ให�มี
ความหลากหลายตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ 

3.7 จัดเตรียมเอกสารท้ังทางด�านหลักสูตรการวัดการ
ประมวลผล ประกอบด�วย คู�มือครู แผนการจัดการเรียนรู� 
เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอํานวยความสะดวก 

กิจกรรมท่ี 4 การประชาสัมพันธDโครงการ 

4.1ประชาสัมพันธ:โดยสื่อของโรงเรียน เช�น เว็บไซต: 
เฟสบุmค  วารสาร  
4.2 ประชาสัมพันธ:โดยสื่อท�องถ่ิน เช�น วิทยุชุมชน  
4.3 การออกแนะแนวให�กับชุมชนต�างๆได�รับทราบ 

4.4 การเยี่ยมบ�านนักเรียน 

กิจกรรมท่ี 5  ดําเนินการรับนักเรียน 

5.1 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือก 

นักเรียนเข�าร�วมโครงการ  
5.2 ประชาสัมพันธ: โครงการฯ และการรับสมัคร 

5.3 รับสมัครนักเรียนเข�าร�วมโครงการ ฯ 

5.4 ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน 

5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก�ผู�ปกครอง 
กิจกรรมท่ี 6  ปรับพ้ืนฐาน 

6.1 ประชุมผู�ปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผู�ปกครองใน
การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  การจัดการเรียน
การสอนและร�วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ:
สําหรับนักเรียน 

6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ด�านการเรียนการสอน การอยู�ใน 

สังคมนักเรียนโครงการห�องเรียนสองภาษา 

6.3 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด�านวิชาการ  
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมด�านวิชาการและความ 

พึงพอใจของนักเรียนและผู�ปกครอง 
 
 

ตามกําหนด 

 

พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2561 

-มีนาคม 2561 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2561 

-มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานและ 

คณะกรรมการท่ี 

    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 

คณะทํางานและ 

คณะกรรมการท่ี 

    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานและ 

คณะกรรมการท่ี 

    ได�รับแต�งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทํางานและ 

คณะกรรมการท่ี 

    ได�รับแต�งต้ัง 
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กิจกรรมท่ี 7  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

7.1 วิเคราะห:นักเรียนรายบุคคลด�านความรู�
ความสามารถ  ด�านครอบครัวและสังคม 

7.2 จัดการเรียนการสอนเน�นนักเรียนเป�นสําคัญเน�นการใช�
กิจกรรมเป�นสื่อในการเรียนรู�และจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ 

7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลให�ผู�ปกครอง
ทราบเป�นระยะ ๆ อย�างต�อเนื่อง 
7.4 ซ�อมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ�ม 

กิจกรรมท่ี 8  ทดสอบความรู7ความสามารถของนักเรียน 

8.1 ประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
8.2 นักเรียนสมัครเข�าร�วมทดสอบ 

8.3 ทบทวนและติวเข�มก�อนการทดสอบ 

8.4 ทดสอบความรู� 
8.5 รายงานผลให�ผู�ปกครองทราบ 

8.6 นําผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพ่ือ
ส�งเสริมความเป�นเลิศของนักเรียนแต�ละคน 

กิจกรรมท่ี 9  จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณD 
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

9.2 จัดกิจกรรมโดยใช�แหล�งเรียนรู�และวิทยากรท้ังในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 

9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 10  จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนD 
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะห:ป2ญหา วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

10.2 ประสานงานฝhายต�างๆท่ีเก่ียวข�อง เตรียมการ 

10.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน: 
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 11  การนิเทศติดตาม 

11.1 กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การนิเทศติดตาม 

11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ: 
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11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ:ระหว�างครูชาวต�างชาติ
และครูไทยเป�นระยะ ๆ 

11.4 ส�งเสริม พัฒนาและให�ขวัญและกําลังใจแก�ครู 
กิจกรรมท่ี 12  การสรุปผลและการประเมินโครงการ 

12.1 รวบรวมข�อมูลจากการจัดโครงการ นํามาวิเคราะห:และ
ประเมินค�าผลการดําเนินการ 

12.2 สรุปข�อท่ีควรปรับปรุงแก�ไขและสิ่งท่ีควรได�รับการพัฒนา 

12.3 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและนักเรียน
เตรียมนําเสนอผลงานของนักเรียนให�ผู�ปกครองทราบ 

12.3 ประชุมผู�ปกครองเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานนักเรียน
นําเสนอผลงานและความก�าวหน�าของตนเอง 
12.5 ผู�ปกครองร�วมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการ 

ดําเนินงานตามโครงการ และร�วมวางแผนพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปpต�อไป 

12.6 สรุปและกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการฯ 

12.7  รายงานข�อมูลเสนอให�โรงเรียน ผู�ปกครองและ
สาธารณชนรับทราบ 

 
4. ผลลัพธD/ผลการดําเนินการ 
 ผลลัพธD 

ในปSการศึกษา 2560  รับนักเรียนห7องเรียน EP 

-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 1  จํานวน 4 ห�องเรียน  จํานวน 145  คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 2  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 138 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 3  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 157 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 4  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 169 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 5  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 155 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 149 คน  

ในปSการศึกษา 2561  รับนักเรียนห7องเรียน EP 

-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 1  จํานวน 4 ห�องเรียน  จํานวน 160 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 2  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 143 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 3  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 135 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 4  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 5  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 166 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  
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ในปSการศึกษา 2562  รับนักเรียนห7องเรียน EP 

-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 1  จํานวน 4 ห�องเรียน  จํานวน 160 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 2  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 143 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 3  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 135 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 4  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 5  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 166 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 6  จํานวน 4 ห�องเรียน จํานวน 154 คน  

 

ผลการดําเนินการ 
         1. นักเรียนในโครงการได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านความรู� ทักษะความสามารถการ

สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เป�นบุคคลแห�งการเรียนรู�
สามารถคิดวิเคราะห:แก�ป2ญหาได�และมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

         2. นักเรียนในโครงการเป�นผู�มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห: และแก�ป2ญหาได�อย�างสร�างสรรค: มีศักยภาพในการแข�งขันในเวทีโลกได�และมีทักษะในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร�างองค:ความรู�และแสวงหาความรู�ได�อย�างชาญฉลาดและรับผิดชอบต�อสังคม
เพ่ือก�าวสู�ความเป�นพลโลก (World Citizen) 

3. ห�องเรียนสองภาษา มุ�งพัฒนาผู�เรียนสู�ความเป�นเลิศและก�าวสู�ความเป�นสากลอย�างเต็ม 
ศักยภาพของแต�ละบุคคล  

4.  นักเรียนมีความรู�และทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับดี 

5. นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เป�นบุคคลแห�ง การเรียนรู� 
6. นักเรียนมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

7. ครูอาจารย:และบุคลากรของโรงเรียนได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา 

8.  โรงเรียนได�พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปaดโอกาสให� ผู�ปกครอง 
และชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 

9. นักเรียนจะมีศักยภาพและความพร�อมสู�ความเป�นพลโลกได� 
 

5. ปTจจัยเก้ือหนุนหรือปTจจัยแหUงความสําเร็จ 
 5.1 พัฒนาระบบบริหารโครงการเป�นแบบมืออาชีพโดยใช�หลักคิด ความมีเอกภาพทางนโยบาย
และหลากหลายในการปฏิบัติ 
          5.2 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูไทยท่ีจบภาษาอังกฤษให�สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร: 
คณิตศาสตร:  เป�นภาษาอังกฤษ ได�เทียบเคียงกับเจ�าของภาษา 
           5.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องตามความถนัด ความสามารถแต�
ละรายบุคคล เป�นลักษณะจัดการศึกษาเฉพาะคน  
             5.4 ส�งเสริมให�เกิดเป�นนวัตกรรมการบริหารโครงการท่ีเป�นต�นแบบได� (Best Practice)  

  5.5 นักเรียนมีความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 

  5.6 นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถพัฒนาตนให�เป�นบุคคลแห�ง การเรียนรู� 
  5.7 สามารถคิดวิเคราะห:แก�ป2ญหาได�และมีจิตสํานึกต�อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช�

ภาษาอังกฤษ เป�นสื่อ 
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  5.8 ครูอาจารย:และบุคลากรของโรงเรียนได�พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา 

  5.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให�เต็มตามศักยภาพโดย เปaดโอกาสให�ผู�ปกครอง
และชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม 

 

6. แนวทางการพัฒนาให7ย่ังยืน 
           6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� (PLC) 

           6.2 มอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

           6.3 จัดทําแผนประชาสัมพันธ: อย�างหลากหลาย 

           6.4 ใช�ระบบเครือข�ายผู�ปกครอง 
           6.5 ใช�ระบบแนะแนว 

           6.6  สร�างกระบวนการติดตามตรวจสอบและรายงาน 

 

7. การเป)นต7นแบบให7กับหนUวยงานอ่ืน/การขยายผลและ/หรือรางวัลท่ีได7รับ 
 7.1 การเป�นต�นแบบให�กับหน�วยงานอ่ืน เป�นแหล�งศึกษาดูงานให�กับหน�วยงานอ่ืน ดังนี้ 
 -วันท่ี 7 กันยายน 2559 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาล ตรัง ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� 
 - วันท่ี 24 มกราคม 2560 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� 
 - วันท่ี 20 กุมภาพันธ:  2560 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลท�าบ�อ ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� 
 - วันท่ี 27 มีนาคม  2560 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลบรบือ ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� 
 - วันท่ี 17 สิงหาคม  2561 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลปากคาด ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� 
 - วันท่ี 21 ธันวาคม  2561 ผู�บริหารและคณะครู จากเทศบาลตําบลกรับใหญ�  อําเภอบ�านโปhง 
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
 
 7.2 รางวัลท่ีได�รับ 
  ด7านผู7เรียน 
  ปpการศึกษา 2560 
   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปpท่ี 4 – 6 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดง
ละครภาษาอังกฤษ ในการแข�งขันทักษะวิชาการการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท�องถ่ิน  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  27 ประจําปpการศึกษา 2560 
   - เด็กชายธนกฤต   อาภรณ:แก�ว  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
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   - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กชายภชรพล  ภูหนองโอง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร: รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงณัฐระวิ  เสง่ียมกลาง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงกฤติกา  ม่ังมา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงธันยาพร  โคตรศรี รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงสุวนันท:  สุวรรณศักด์ิ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงปารวีร:  สุป2ญญา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การแข�งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2560 
   - เด็กหญิงกชพร  อ�วมเชื้อ  รางวัลชมเชย ในการประกวดสวดมนต:หมู�สรรเสริญพระ
รัตนตรัย  ทํานองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  ประจําปp พ.ศ.2560 

           - เด็กหญิงกิตญาดา   ทองประดับ  รางวัลชมเชย  วิชาคณิตศาสตร:ระดับประถมศึกษาปp
ท่ี 1โครงการการแข�งขันคณิตศาสตร:และวิทยาศาสตร: ประจําปp 2017 
 
   ปpการศึกษา 2561 
      - เด็กหญิงกัลญาญ:รัชต:    เหมะธุรินทร:  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดชุดประดิษฐ:จากเศษ
วัสดุ  ในงานมหกรรมหนังสือและเครื่องเขียนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ปp 2561 
   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข�งขันคณิตศาสตร:ประเทศไทย  
ครั้งท่ี 27 
   - เด็กหญิงพัฑฒิดา   สมานุหัตถ:  รางวัลชมเชย  วิชาวิทยาศาสตร: ระดับประถมศึกษาปpท่ี 
6  โครงการการแข�งขันคณิตศาสตร:วิทยาศาสตร: และภาษาอังกฤษ  ประจําปp 2018  โดย ASMO THAI 
   - เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช รางวัลเหรียญทอง การแข�งขันคนเก�งในโรงเรียนท�องถ่ิน
ระดับประเทศ กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ ประจําปpการศึกษา 2561 
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                     - เด็กหญิงชญารัตน:   จิตรบาล รางวัลขวญัใจช�างภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การประกวด Top model และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน�อยสุภาษิต   
                    - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร:  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทถ�วยรางวัล  ระดับ  Junior 1 
Finger ในการแข�งขันทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร: (จินตคณิต) 
                   - เด็กหญิงวรวลัญช:   โยธาสมบัติ  รางวัลชนะเลิศ  การแข�งขันเขาค�อกรังปรีซ: เพชรบูรณ:   
เทควันโด� แชมป�เปp�ยนชิพ ครั้งท่ี 11 รุ�นอายุ 9 – 10 ปp  
                   - เด็กหญิงณัฐภัสสร   นามศรีลี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข�งขันเขาค�อกรังปรีซ: 
เพชรบูรณ:  เทควันโด� แชมป�เปp�ยนชิพ ครั้งท่ี 11 รุ�นอายุ 7 – 8 ปp  
                   - เด็กอธิวัฒน:   โยธาสมบัติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข�งขันเขาค�อกรังปรีซ: 
เพชรบูรณ:  เทควันโด� แชมป�เปp�ยนชิพ ครั้งท่ี 11 รุ�นอายุ 11 – 12 ปp  
                  - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร:  รางวัลเหรยีญทอง  ในการแข�งขันคิดเลขเร็ว Brain 
Balancing  ชิงแชมป�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี 2 
   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร�อยแก�ว รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงชาวิดารินทร:  สิทธิขวา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
คณิตศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายสิงห:  บูรภักด์ิ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาคณิตศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธนาภา  สิงห:ประสาทพร รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ: รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงณชลนิภา  ดาบบัง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ: รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธัญญลักษณ:  พฤทธิพันธ: รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธิดารัตน:  อ�อนดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงนลินทิพย:  รักษาเคน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงปวันพัสตร:  วงษ:จันทอง  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงปวีณ:ธิดา  สารกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายภูมิภัทร  เตโช รางวลัเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปp พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงลัลน:ลลิต  สถิรวงศ:วรรณ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงสรัญญา  ศรีโยธา รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงคนัสนันท:  ศิลากุล รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสด์ิ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงนภัสสร  ชํานาญพงษ: รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายปกปRอง  หล�าสุดรางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายม่ิงกมล  เพียรทอง  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กชายวทัญ�ู  พุทธา  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงสุชัญญา  สุขท่ัวญาติ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงสุพิชฌาย:  แสนประเสริฐ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปp พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธนาภา  สิงห:ประสาทพร รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข�งขันวิชา
วิทยาศาสตร:  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2562 
(ระดับประเทศ) 
   - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลชมเชย  ในการสอบแข�งขันวิชาวิทยาศาสตร:  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข�งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปp พ.ศ.2562 (ระดับประเทศ) 
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          ด7านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                      ผลการทดสอบ O-NET การศึกษา 2560 

ร7อยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET  ผUานเกณฑDร7อยละ 50 ข้ึนไป   
สายช้ันประถมศึกษาปSท่ี 6  

ปSการศึกษา 2560    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก   สํานักการศึกษา    เทศบาลนครขอนแกUน 

ระดับ 
จํานวนนักเรียนท่ีได7คะแนนร7อยละ 50 ข้ึนไป  

ไทย (61) คณิต (64) วิทยD (65) อังกฤษ (63) 
สายช้ันสองภาษา(ท้ังหมด 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 

ร7อยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET  ผUานเกณฑDร7อยละ 50 ข้ึนไป   
สายช้ันประถมศึกษาปSท่ี 6  

ปSการศึกษา 2561    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก   สํานักการศึกษา    เทศบาลนครขอนแกUน 

ระดับ 
จํานวนนักเรียนท่ีได7คะแนนร7อยละ 50 ข้ึนไป  

ไทย (61) คณิต (64) วิทยD (65) อังกฤษ (63) 

สายช้ันสองภาษา (ท้ังหมด 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 ก 
ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค.กรปกครองส/วนท0องถ่ิน 
 

ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด
องค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 

หมายเหต ุ

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับปฐมวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 1.1 มีพัฒนาการด/าน
ร.างกาย  แข็งแรง  มีสุข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได/ 

มาตรฐานท่ี 9 เด็กมี
พัฒนาการด/าน
ร.างกายเหมาะสมตาม
วัย 

ตัวบ.งช้ีท่ี 9.1 เด็กมีนํ้าหนัก ส.วนสงู ตามเกณฑ-ของกรมอนามัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.2 เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.3 เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของตนเอง
เหมาะสมตามวัย 

 

1.2 มีพัฒนาการด/าน
อารมณ-  จิตใจ  ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ-
ได/ 

มาตรฐานท่ี 10 เด็กมี
พัฒนาการด/าน
อารมณ-และจิตใจ
เหมาะสมตามวัย 

ตัวบ.งช้ีท่ี 10.1 เด็กร.าเริงแจ.มใสมมีนุษยสัมพันธ-ท่ีดตี.อเพ่ือน ครูและผู/อ่ืน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 10.2 เด็กมีความมั่นใจ กล/าแสดงออกอย.างเหมาะสม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 10.3 เด็กสนใจ ช่ืนชมกิจกรรมด/านศิลปะ ดนตรี การเคลือ่นไหว
และรักธรรมชาต ิ

 

1. 3   มีพัฒนาการด/าน
สังคม  ช.วยเหลือตนเอง 
และเป>นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

มาตรฐานท่ี 11 เด็กมี
พัฒนาการด/านสังคม
เหมาะสมตามวัย 

ตัวบ.งช้ีท่ี 11.1 เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข/อตกลง 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.2 เด็กมีความกตัญAูกตเวที มีมารยาท ปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.3 เด็กมีความซ่ือสัตย-สุจรติเอ้ือเฟDEอเผื่อแผ.มีความรู/สึกท่ีดีต.อ
ตนเองและผู/อ่ืน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.4 เด็กรู/จักประหยัดใช/ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล/อม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.5 เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร.วมกับผู/อ่ืน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.6 เด็กเป>นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข 
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ปฐมวัย(ต.อ) 

ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด
องค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 

หมายเหต ุ

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับปฐมวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

    1.4 มีพัฒนาการด/าน
สติปIญญา สื่อสารได/ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู/ได/ 

มาตรฐานท่ี 12 เด็กมี
พัฒนาการด/าน
สติปIญญาเหมาะสม
ตามวัย 

ตัวบ.งช้ีท่ี 12.1 เด็กมีทักษะความรู/พ้ืนฐานท่ีจําเป>นตามหลักสูตร 
ตัวบ.งช้ีท่ี 12.2 เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห- คิดริเริ่มสร/างสรรค-
และมีจินตนาการ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 12.3 เด็กมีทักษะในการใช/ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 12.4 เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร-และคณิตศาสตร- 
ตัวบ.งช้ีท่ี 12.5 เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู/ด/วยตนเอง รักการเรียนรู/
และพัฒนาตนเองอย.างต.อเน่ือง 

 

2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลมุพัฒนาการท้ัง 
2  ด/านสอดคล/องกับ
บริบทท/องถ่ิน 

มาตรฐานท่ี 5 
สถานศึกษาจัดทํา
หลักสตูรสถานศึกษา
ปฐมวัยท่ีเน/นเด็กเป>น
สําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยให/เหมาะสมกับเด็กและบรบิทของท/องถ่ินสู.ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 สถานศึกษาส.งเสริม กํากับ ดูแลให/ครูจดัทําแผนการจัด
ประสบการณ-ท่ีเน/นเด็กเป>นสําคัญและนําไปสู.การปฏิบัติอย.างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 สถานศึกษาส.งเสริมการผลิต การใช/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู/ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสรมิประสบการณ-ท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.5 สถานศึกษาส.งเสริม กํากับให/ครูจัดทําระบบดูแลช.วยเหลือเด็ก 
รายงานและส.งต.อข/อมลูอย.างเป>นระบบ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ-อย.างเป>น
ระบบ 

 

   2.2จัดครูให/เพียงพอกับ
ช้ันเรียน 

ไม.ม ี ไม.ม ี  
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ปฐมวัย(ต.อ) 

ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด
องค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 

หมายเหต ุ

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับปฐมวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

   2.3 ส.งเสริมให/ครูมีความ
เช่ียวชาญด/านการจัด
ประสบการณ- 

มาตรฐานท่ี 1 ครูมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความสามารถในการ
จัดประสบการณ-การ
เรียนรู/ท่ีเน/นเด็กเป>น
สําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.2 ครูมีความรู/ ความเข/าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร/างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/ของเด็ก 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ท่ีดกัีบเด็ก ผู/ปกครองและชุมชน 

 

2.4 จัดสภาพแวดล/อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู/ 
อย.างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช/เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู/ 

 

มาตรฐานท่ี 3 
สถานศึกษามีจํานวน
เด็ก มีทรัพยากรและ
สภาพแวดล/อมท่ี
ส.งเสริมสนับสนุนให/
เป>นสังคมแห.งการ
เรียนรู/ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห/องเรยีน ห/อง
สนับสนุนการจัดประสบการณ- วัสดุ ครุภณัฑ-เพียงพอ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปLองกันการ
บาดเจ็บและสร/างเสริมความปลอดภัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

 

2.5  ให/บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู/เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ- 

มาตรฐานท่ี 3 
สถานศึกษามีจํานวน
เด็ก มีทรัพยากรและ
สภาพแวดล/อมท่ี
ส.งเสริมสนับสนุนให/
เป>นสังคมแห.งการ
เรียนรู/ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมต.อการจัดการศึกษา 
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ปฐมวัย(ต.อ) 

ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 

หมายเหต ุ

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับปฐมวัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ี
เปMดโอกาสให/ผู/เก่ียวข/องทุกฝOาย
มีส.วนร.วม 
 

มาตรฐานท่ี 4 
สถานศึกษาดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช/โรงเรียนเป>นฐาน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช/หลักการมีส.วนร.วม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาร.วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.4 สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ.งผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ.วงดุลการปฏิบัต ิ

 

มาตรฐานท่ี 6 
สถานศึกษาสนับสนุน
การใช/แหล.งเรียนรู/และ
ภูมิปIญญาท/องถ่ิน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช/และพัฒนาแหล.งเรียนรู/ ภมูิ
ปIญญาท/องถ่ินโดยชุมชนเข/ามามสี.วนร.วมในการจัดกิจกรรม 

 

3 มาตรฐานท่ี 3 การจัด
ประสบการณ-
ท่ีเน/นเด็กเป>น
สําคัญ 

3.1 จัดประสบการณ-ท่ีส.งเสริม
ให/เด็กมีพัฒนาการทุกด/านอย.าง
สมดลุเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ครูมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ-การเรียนรู/
ท่ีเน/นเด็กเป>นสําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการจัดประสบการณ-
ท่ีสอดคล/องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและนําไปจัดประสบการณ-
การเรยีนรู/ท่ีเน/นเด็กเป>นสําคัญ 

 

3.2  สร/างโอกาสให/เด็กได/รับ
ประสบการณ-ตรง เล.นและ
ปฏิบัติอย.างมีความสุข 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.3 ครูมีการคิดวิเคราะห-ศักยภาพ จัดทําสารนิทัศน- และ
เข/าใจเด็กเป>นรายบุคคล 

 

3.3  จัดประสบการณ-ท่ีเอ้ือต.อ
การเรยีนรู/ใช/สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.9 ครูจัดสภาพแวดล/อมท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู/ได/อย.าง
เหมาะสม 

 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ-และพัฒนาเด็ก 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล/องกับสภาพจริง 
เหมาะสมกับวัย และนําผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให/เต็มตาม
ศักยภาพ 
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ตารางรายละเอียดการเปรียบเทียบ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

กับมาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค.กรปกครองส/วนท0องถ่ิน 
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วน
ท/องถ่ิน 

หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผู/เรยีน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู/เรียน 

1) มีความสามารถในการ
อ.าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 

มาตรฐานท่ี 10 ผู/เรียนมี
ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม
อาเซียน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 10.1 ผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผู/เรียนตาม
หลักสตูรเป>นไปตามเกณฑ- 

 

    2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห- คิดอย.างมี 
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
และแก/ปIญหา 

มาตรฐานท่ี 12 ผู/เรียนม ี
ความสามารถในการคิด  
และอยู.ร.วมกันในสังคมได/ 
อย.างมีความสุข 

ตัวบ.งช้ีท่ี 12.1 ผู/เรียนมีความสามารถ
ในการคิด 

 

    3) มีความสามารถในการ
สร/างนวัตกรรมมี
ความสามารถในการสร/าง
นวัตกรรม 

มาตรฐานท่ี 13 ผู/เรียนม ี
ทักษะในการแสวงหาความรู/ 
ด/วยตนเอง รักการเรียนรู/  
และพัฒนาตนเองอย.าง 
ต.อเน่ืองตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ.งช้ีท่ี 13.1 ผู/เรียนค/นคว/าหาความรู/
ได/ด/วยตนเอง 
ตัวบ.งช้ีท่ี 13.2 ผู/เรียนสามารถปฏบัิติ
ตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

    4) มีความสามารถในการ
ใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

มาตรฐานท่ี 10 ผู/เรียนม ี
ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ 
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม 
อาเซียน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 10.4 ผู/เรียนมีทักษะ การใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ 
ภาษาเพ่ือนบ/านและทักษะอาชีพ 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

    5) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

ไม.ม ี ไม.ม ี  

6) มีความรู/ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต.องานอาชีพ 

มาตรฐานท่ี 11 ผู/เรียนม ี
ทักษะในการทํางาน รัก 
ทํางาน สามารถทํางาน 
ร.วมกับผู/อ่ืนได/ และมีเจตคต ิ
ท่ีดีต.ออาชีพสุจริต 

ตัวบ.งช้ีท่ี 11.1 มีทักษะในการจัดการ และ
ทํางานด/วยความพากเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระท่ังงานสําเร็จ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.2 ทํางานร.วมกับผู/อ่ืนได/ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 11.3 มีความรู/สึกท่ีดีต.ออาชีพสุจริต 
และหาความรู/เก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

 

   1.2 คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค-ของ
ผู/เรยีน 

1) การมีคุณลักษณะ
และค.านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

มาตรฐานท่ี 9 ผู/เรียนม ี
คุณธรรมจริยธรรมและ 
ค.านิยมท่ีพึงประสงค- 

ตัวบ.งช้ีท่ี 9.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต/นของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.2  ผู/เรียนมีความซ่ือสตัย-สุจริตพูด
แต.ความจริงไม.โกหก ไม.ลักขโมยหรือนํา
ทรัพย-สินของผู/อ่ืนมาเป>นของตน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.3 มีความกตัญAูกตเวที 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.4 มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟDEอเผื่อแผ. 
เสียสละเพ่ือส.วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.5 ประหยัด และรู/จักใช/ทรัพย-
สิ่งของส.วนตนและส.วนรวมอย.างคุ/มค.า 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

    2) ความภูมิใจใน
ท/องถ่ินและความ
เป>นไทย 

มาตรฐานท่ี 9 ผู/เรียนม ี
คุณธรรมจริยธรรมและ 
ค.านิยมท่ีพึงประสงค- 

ตัวบ.งช้ีท่ี 9.6 นิยมไทย เห็นคุณค.าในภูมิ
ปIญญาท/องถ่ิน ภูมิปIญญาไทย ภูมใิจใน
วัฒนธรรมและความเป>นไทย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.7  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ-และ
พัฒนาสิ่งแวดล/อม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 9.8 ผู/เรียนเป>นพลเมืองท่ีดีภายใต/
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข 

 

มาตรฐานท่ี 10 ผู/เรียนม ี
ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ 
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม 
อาเซียน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 10.3 ผู/เรียนมีความภมูิใจในความ
เป>นไทย และภูมปิIญญาอาเซียน 

 

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

มาตรฐานท่ี 9 ผู/เรียนม ี
คุณธรรมจริยธรรมและ 
ค.านิยมท่ีพึงประสงค- 

ตัวบ.งช้ีท่ี 9.8 ผู/เรียนเป>นพลเมืองท่ีดีภายใต/
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย-ทรงเป>นประมุข 

 

มาตรฐานท่ี 10 ผู/เรียนม ี
ความรู/ และสมรรถนะสําคัญ 
ตามหลักสูตร สู.ประชาคม 
อาเซียน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 10.3 ผู/เรียนมีความภมูิใจในความ
เป>นไทย และภูมปิIญญาอาเซียน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

    4) สุขภาวะทาง
ร.างกาย และจิต
สังคม 

มาตรฐานท่ี 12 ผู/เรียนม ี
ความสามารถในการคิด  
และอยู.ร.วมกันในสังคมได/ 
อย.างมีความสุข 

ตัวบ.งช้ีท่ี 12.2 ผู/เรียนมีความสามารถในการ
ปรับตัวและอยู.ร.วมกันในสังคมได/อย.างมี
ความสุข 
 

 

2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

2.1 มีเปLาหมาย
วิสัยทัศน-และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

 มาตรฐานท่ี 2 ผู/บริหาร 
สถานศึกษา มีคุณธรรม  
จริยธรรม มภีาวะผู/นํา และ 
มีความสามารถในการ 
บริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ผู/บริหารสถานศึกษาเข/าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิด
ริเริม่  มีวิสัยทัศน- และเป>นผู/นําทางวิชาการ 

 

     มาตรฐานท่ี 4 สถานศึกษา 
ดําเนินการบริหารจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช/ 
โรงเรียนเป>นฐาน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 สถานศึกษากระจายอํานาจ
บริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช/
หลักการมีส.วนร.วม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีส.วนร.วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.4 สถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ.ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและ
ถ.วงดุลการปฏบัิติงาน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

     มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษา 
บรรลผุลตามเปLาหมาย  
ปรัชญา วิสัยทัศน-และ 
จุดเน/น 

ตัวบ.งช้ีท่ี 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู/เรยีน
บรรลตุามเปLาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน-และ
วัตถุประสงค-ปรากฏเป>นลักษณะเด.นของ
ผู/เรยีน 

 

   2.2 มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษา
จัดทําและบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน/นผู/เรียนเป>น
สําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาให/เหมาะสมกับผู/เรยีน
และบริบทของท/องถ่ินสู.ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 สถานศึกษาส.งเสริม กํากับ ดูแล
ให/ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/ท่ีเน/นผู/เรยีน
เป>นสําคัญและนําไปสู.การปฏิบัติอย.างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 สถานศึกษาส.งเสริมการผลิต 
การใช/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู/ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู/ท่ีหลากหลาย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.5 สถานศึกษาดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู/อย.างเป>นระบบ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู/อย.างเป>นระบบ 
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ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 

หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

     มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษา 
สนับสนุนการใช/แหล.งเรียนรู/ 
และภูมิปIญญาท/องถ่ิน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สถานศึกษาจัดทําข/อมูลแหล.งเรียนรู/ภูมิ
ปIญญาท/องถ่ินและแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดการ
เรียนรู/ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช/และพัฒนา
แหล.งเรียนรู/ ภูมิปIญญาท/องถ่ินโดยชุมชนเข/ามามสี.วน
ร.วมในการจัดกิจกรรม 

 

     มาตรฐานท่ี 7 สถานศึกษา 
จัดระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตัวบ.งช้ีท่ี 7.1 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.2 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีเน/นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.4 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.5 สถานศึกษาจัดให/มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.7 สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปRท่ีเป>น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย.าง
ต.อเน่ือง 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

   2.3 ดําเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน/นคุณภาพ
ผู/เรยีนรอบด/าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ.มเปLาหมาย 

 มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษา 
จัดทําและบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน/นผู/เรียนเป>น 
สําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให/เหมาะสมกับผู/เรียนและบริบทของท/องถ่ิน
สู.ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู/ท่ี
หลากหลาย 

 

   2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให/มีความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

 มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู/ท่ีเน/น 
ผู/เรียนเป>นสําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัตตินตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.2 ครูมีความรู/  ความเข/าใจปรัชญา  
หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.3 ครูมีการวิเคราะห-ผู/เรียนเป>นรายบุคคล 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู/ท่ีสอดคล/องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
นําไปจัดการเรียนรู/ท่ีเน/นผู/เรียนเป>นสําคัญ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร/างวินัยเชิง
บวก 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช/เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู/ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และนําผลไปใช/ในการพัฒนาผู/เรียนให/เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/
ของผู/เรียน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

      ตัวบ.งช้ีท่ี 1.9 ครูจัดสภาพแวดล/อมท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู/ได/
อย.างเหมาะสม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ท่ีดกัีบผู/เรยีน ผู/ปกครอง
และชุมชน 

 

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

 มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษาม ี
จํานวนผู/เรียนมีทรัพยากร  
และสภาพแวดล/อมท่ี 
ส.งเสริมสนับสนุนให/ เป>น 
สังคมแห.งการเรียนรู/ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห/องเรียน ห/องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู/ วัสดุ 
ครุภณัฑ- เพียงพออยู.ในสภาพใช/การได/ดี ถูกสุขลักษณะ
สะอาด สวยงาม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2  สถานศึกษามีมาตรการปLองกันการ
บาดเจ็บและสร/างเสริมความปลอดภัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา 
ตัวบ.งช้ีท่ี 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต.อการจัดการศึกษา 

 

   2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู/ 

 มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู/ท่ีเน/น 
ผู/เรยีนเป>นสาํคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช/เพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู/ 
 

 

มาตรฐานท่ี 3 สถานศึกษาม ี
จํานวนผู/เรียนมีทรัพยากร  
และสภาพแวดล/อมท่ี 
ส.งเสริมสนับสนุนให/ เป>น 
สังคมแห.งการเรียนรู/ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.4 สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมต.อการจัดการศึกษา 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

     มาตรฐานท่ี 6 สถานศึกษา 
สนับสนุนการใช/แหล.งเรียนรู/ 
และภูมิปIญญาท/องถ่ิน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สถานศึกษาจัดทําข/อมูลแหล.งเรียนรู/ภูมิ
ปIญญาท/องถ่ินและแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดการ
เรียนรู/ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช/และพัฒนา
แหล.งเรียนรู/ ภูมิปIญญาท/องถ่ินโดยชุมชนเข/ามามสี.วน
ร.วมในการจัดกิจกรรม 

 

3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน/น
ผู/เรยีนเป>น
สําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู/ผ.าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต-ใช/ ในชีวิต
ได/ 

 มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู/ท่ีเน/น 
ผู/เรยีนเป>นสาํคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู/ท่ีสอดคล/องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
นําไปจัดการเรียนรู/ท่ีเน/นผู/เรียนเป>นสําคัญ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู/
ของผู/เรียน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.9 ครูจัดสภาพแวดล/อมท่ีเอ้ือต.อการเรียนรู/ได/
อย.างเหมาะสม 

 

   3.2 ใช/สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล.ง
เรียนรู/ท่ีเอ้ือต.อการ
เรียนรู/ 

 มาตรฐานท่ี 5 สถานศึกษา 
จัดทําและบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน/นผู/เรียนเป>น 
สําคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 สถานศึกษาส.งเสริมการผลิต การใช/สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือต.อการ
เรียนรู/ 
 

 

     มาตรฐานท่ี 1 ครูมีคุณธรรม  
จริยธรรม มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู/ท่ีเน/น 
ผู/เรยีนเป>นสาํคัญ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัตตินตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.5 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร/างวินัยเชิง
บวก 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ-ท่ีดกัีบผู/เรยีน ผู/ปกครอง
และชุมชน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต/อ)  
ท่ี มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค-กรปกครองส.วนท/องถ่ิน 
หมายเหต ุ

 มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา มาตรฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 

     มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษา 
บรรลผุลตามเปLาหมาย  
ปรัชญา วิสัยทัศน-และ 
จุดเน/น 

ตัวบ.งช้ีท่ี 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู/เรยีนบรรลุตาม
เปLาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน-และวัตถุประสงค-ปรากฏ
เป>นลักษณะเด.นของผู/เรียน 
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ภาคผนวก ข 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น กลุ,มการศึกษาท�องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู�ประเมิน....................................................................ตําแหน,ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา 

        

1. มีพัฒนาการด,านร�างกาย  
แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได, 

- สรุปผลการดําเนินโครงการโรงเรยีนส�งเสริมสุขภาพ 
- แผนการจัดประสบการณ*การเรยีนรู,ปฐมวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

2.  มีพัฒนาการด,านอารมณ*  จิตใจ  
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ*
ได, 

- แผนการจัดประสบการณ*                 
- สรุปผลการประเมินการจัดประสบการณ*รายสัปดาห* 
- สรุปผลการดําเนินโครงการ Zero Waste 
- สรุปผลการดําเนินโครงการตักบาตรเติมบุญ 
 - สรุปผลการดาํเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

3. มีพัฒนาการด,านสังคม  
ช�วยเหลือตนเอง และเป3นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

- แผนจัดประสบการณ* 
-สรุปผลการดําเนินโครงการส�งเสรมิประเพณีท,องถ่ิน   
-สรุปผลการดําเนินโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน 
-สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ*ไทย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน (ต,อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค�าเป�าหมาย

ท่ี
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา 

        

1. มีพัฒนาการด,านร�างกาย  
แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได, 

- สรุปผลการดําเนินโครงการโรงเรยีนส�งเสริมสุขภาพ 
- แผนการจัดประสบการณ*การเรยีนรู,ปฐมวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

2.  มีพัฒนาการด,านอารมณ*  จิตใจ  
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ*
ได, 

- แผนการจัดประสบการณ*                 
- สรุปผลการประเมินการจัดประสบการณ*รายสัปดาห* 
- สรุปผลการดําเนินโครงการ Zero Waste 
- สรุปผลการดําเนินโครงการตักบาตรเติมบุญ 
 - สรุปผลการดาํเนินโครงการโรงเรียนพอเพียง 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

3. มีพัฒนาการด,านสังคม  
ช�วยเหลือตนเอง และเป3นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

- แผนจัดประสบการณ* 
-สรุปผลการดําเนินโครงการส�งเสรมิประเพณีท,องถ่ิน   
-สรุปผลการดําเนินโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน 
-สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ*ไทย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก (ต,อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

4.   มีพัฒนาการด,าน
สติปJญญา  สื่อสารได,มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน  และ
แสวงหาความรู,ได, 

- แผนการจัดประสบการณ* 
- แบบประเมินพัฒนาการ ( LOCAL SCHOOL ) 
-สรุปการจัดทําโครงงานในระดับช้ันอนุบาล 
-สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาการเรยีนรู,ปฐมวัย 
-สรุปผลการดําเนินโครงการหนูน,อยหัวใจ bbl 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

 
 
เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ  

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค�าเป�าหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ยังไม�บรรลเุป�าหมายท้ัง 4 ประเดน็และมี
ระดับต่ํากว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายเพียง 1 ประเด็น 
 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท้ัง 4 ประเด็นตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท้ัง 4 ประเด็นตามท่ี
สถานศึกษากําหนดและต�อเน่ือง 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท่ีสถานศึกษากําหนด
อย�างต�อเน่ืองและการมีส�วนร�วมของทุก
ฝWายท่ีเก่ียวข,อง 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น กลุ,มการศึกษาท�องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู�ประเมิน....................................................................ตําแหน,ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา 

        

1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการ
ท้ัง  4  ด,านสอดคล,องกับบริบท
ท,องถ่ิน  

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-สรุปผลการดําเนินโครงการส�งเสรมิประเพณี
ท,องถ่ิน   
-สรุปผลการดําเนินโครงการเรียนรู,นอกห,องเรียน 
-สรุปผลการดําเนินโครงการวันรักษ*ไทย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

2.จัดครูให,เพียงพอกับช้ันเรียน -ข,อมูลการพัฒนาบุคลากร 
-รายงานการอบรม,  
-ID PLAND,  
-SAR ของครูรายบุคคล  
-คําสั่งแต�งตั้งครูประจําช้ัน  

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต,อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค�าเป�าหมาย

ท่ี
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

3.ส�งเสรมิให,ครมูีความเช่ียวชาญด,านการจัด
ประสบการณ* 

-ข,อมูลการพัฒนาบุคลากร 
-รายงานการอบรม,  
-ID PLAND,  
-SAR ของครูรายบุคคล  
-แผนการจัดประสบการณ* 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

4.จัดสภาพแวดล,อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู, 
อย�างปลอดภัย และเพียงพอ 

สรุปผลการประเมินโครงการโรงเรยีน
พอเพียงท,องถ่ิน 
- สรุปผลการประเมินโครงการสวนสนุก 
LOW CARBON 
-สรุปผลการประเมินโครงการ  ZERO 
WASTE 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

5. ให,บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู,เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ* 

- Website โรงเรียน 
- ระบบอินเทอร*เน็ต 
- สรุปผลการประเมินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพอินเทอร*เน็ต 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต,อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค�าเป�าหมาย

ท่ี
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

6. มีระบบบรหิารคุณภาพท่ีเปdดโอกาสให,
ผู,เก่ียวข,องทุกฝWายมสี�วนร�วม 

 

-แผนพัฒนาการศึกษาสีป่e (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ.2564) 
-แผนปฏิบัติการประจําปeการศึกษา 2561 
-แผนปฏิบัติการประจําปeงบประมาณ 
2562 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

 
 
เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค�าเป�าหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ยังไม�บรรลเุป�าหมายท้ัง 6 ประเดน็และ
มีระดบัต่ํากว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายเพียง 1 ประเด็น 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท้ัง 6 ประเด็นตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท้ัง 6 ประเด็น ตามท่ี
สถานศึกษากําหนดและต�อเน่ือง 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดอย�างต�อเน่ืองเป3นแบบอย�างท่ีดี
เป3นท่ียอมรับของหน�วยงานอ่ืน ๆ ได, 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ7ท่ีเน�นเด็กเป8นสําคัญ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก,น จังหวัดขอนแก,น กลุ,มการศึกษาท�องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู�ประเมิน....................................................................ตําแหน,ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป8นสําคัญ 

 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ7ท่ีเน�นเด็กเป8นสําคัญ : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา         
1. จัดประสบการณ*ท่ีส�งเสรมิให,เดก็มี
พัฒนาการทุกด,านอย�างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                        - 
วิเคราะห*ผู,เรียนเป3นรายบุคคล                            
-แผนการจัดประสบการณ* 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

2. สร,างโอกาสให,เด็กได,รับ
ประสบการณ*ตรง เล�นและปฏิบัตอิย�าง
มีความสุข 

-แผนการจัดประสบการณ*                       - 
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
- สรุปผลการดําเนินโครงการต,นกล,าแห�งปJญญา 
- สรุปผลการดําเนินโครงการนําเสนอนวัตกรรม 
กลุ�มสาระการเรียนรู,ปฐมวัย โรงเรยีนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก�น 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

3. จัดประสบการณ*ท่ีเอ้ือต�อการเรยีนรู,
ใช,สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

- สรุปผลการดําเนินโครงการนิเทศภายใน 
 -แผนการจัดประสบการณ*การเรยีนรู, 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ7ท่ีเน�นเด็กเป8นสําคัญ : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา         
4.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ*และ
พัฒนาเด็ก 

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

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

 
เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค�าเป�าหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
ยังไม�บรรลเุป�าหมายท้ัง 4ประเด็นและมี
ระดับต่ํากว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายเพียง 2 ประเด็นและมี
ระดับตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท้ัง 4 ประเด็นและมี
ระดับตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมายท้ัง 64 ประเด็น มี
ระดับตามท่ีสถานศึกษากําหนดและ
การมีส�วนร�วมของทุกฝWายท่ีเก่ียวข,อง 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมาย ท้ัง 4 ประเด็นมรีะดับ
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดและการมีส�วน
ร�วมของทุกฝWายท่ีเก่ียวข,องและเป3น
แบบอย�างท่ีดีได, 
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ภาคผนวก ค 
แบบเก็บรวบรวมข�อมลูมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก-น จังหวัดขอนแก-น กลุ-มการศึกษาท�องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู�ประเมิน....................................................................ตําแหน-ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา         
ข�อ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู�เรียน         
1. ผู,เรียนมีความสามารถในการอ�าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ   

1.รายงานผลการดําเนินโครงการอ�านออก 
เขียนได, คิดเลขเป3น 
2.รายงานผลการดําเนินโครงการเสริม
ทักษะความเป3นเลิศทางวิชาการโดยใช, A-
Math ช�วงช้ันท่ี1 
3.สรุปผลการประเมินการอ�านการเขียน
และการคิดเลขเป3น1.รายงานผลการ
ดําเนินโครงการอ�านออก เขียนได, คิดเลข
เป3น 
2.รายงานผลการดําเนินโครงการเสริม
ทักษะความเป3นเลิศทางวิชาการโดยใช, A-
Math ช�วงช้ันท่ี1 
3.สรุปผลการประเมินการอ�านการเขียน
และการคิดเลขเป3น 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน (ต-อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

2. ผู,เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห* คิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก,ไขปFญหา 

1.การสอนแบบโครงงาน 
2. โครงการ Thinking Camp  
3. โครงการวันวิทยาศาสตร*  
4. โครงการค�ายวิทยาศาสตร*และ
คณิตศาสตร* 
5. โครงการแข�งขันเกมคณิตศาสตร*  
6. โครงการหนูน,อยนักคิด “Junior 
Thinking 
7.การประเมินโดยใช,แบบทดสอบวัด
สมรรถนะ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

3. ผู,เรียนมีความสามารถในการสร,าง
นวัตกรรม 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
2. โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถ่ิน 
3. โครงการส�งเสรมิความเป3นเลศิด,าน
วิชาการ 
4. โครงการส�งเสรมิความเป3นเลศิด,าน
ศิลปะ 
5.แผนการจัดการเรียนรู,แบบโครงงาน   
6.ช้ินงานหรือโครงงานของนักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน (ต-อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

4. ผู,เรียนมีความสามารถในการใช,
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.การจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร* 
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
คอมพิวเตอร* ในระดับช้ันประถมศึกษาปYท่ี 
5 และช้ันประถมศึกษาปYท่ี 6 ในปY
การศึกษา 2561 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

5. ผู,เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

1. โครงการสอนเสริมเติมความรู,สู� O-NET 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทย 
3.ผลการทดสอบระดับชาต ิ
4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

5.1 คะแนนสอบ RT ร,อยละ 83.57        
5.2 คะแนนสอบ NT ร,อยละ 49.37        
5.3 คะแนนสอบ O-NET -กลุ�มสาระการเรยีนรู,ภาษาไทย   

ร,อยละ 59.37 

 -กลุ�มสาระการเรียนรู,ภาษาต�างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ร,อยละ 49.69 
-กลุ�มสาระการเรยีนรู,คณิตศาสตร*   
ร,อยละ 47.23 

-กลุ�มสาระการเรยีนรู,วิทยาศาสตร*         
ร,อยละ 44.01 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน (ต-อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

5.4 คะแนนสมรรถนะสาํคัญของผู,เรียน (ยังไม�ประกาศผลสอบ)        
6.ผู,เรียนมีความรู,ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ี
ดีต�องานอาชีพ 

1.โครงการเรียนรู,โดยปราชญ*ชาวบ,าน 
2.โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถ่ิน 
3.ผลการประเมินโดยใช,ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ�มสาระการเรียนรู,การงานอาชีพ 

4.แบบวัดเจตคติของผู,เรยีนท่ีมีความรู,สึกท่ี
ดีต�ออาชีพสุจรติ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

ข�อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค:ของ
ผู�เรียน 

        

1.ผู,เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

1. โครงการตักบาตรเติมบุญ 
2. โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถ่ิน 
3. โครงการค�ายคุณธรรมจริยธรรม 
4. โครงการZero Waste 
5. โครงการค�ายลูกเสือ- เนตรนาร ี
6.จํานวนนักเรียนท่ีออมเงินกับโรงเรียน
ธนาคาร 
7.ธนาคารขยะ 
8.กิจกรรมพ่ีรบัน,อง 
9.ปถ.05 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน (ต-อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

2.ผู,เรียนมีความภาคภมูิใจในท,องถ่ินและ
ความเป3นไทย 

1.รายงานโครงการส�งเสรมิประเพณี
ท,องถ่ิน 
2.รายงานโครงการเรยีนรู,นอกห,องเรียน 
3. รายงานโครงการเรียนรู,ด,วยปราชญ*
ชาวบ,าน 
4.รายงานโครงการวันรักษ*ไทย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

3.ผู,เรียนยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความ
แตกต�างและหลากหลาย 

1.รายงานโครงการ English  is fun 
2.รายงานโครงการ English  Camp 
3.รายงานโครงการ English  Easy 
Education “3 E” 
4.รายงานโครงการค�ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
5.รายงานโครงการตักบาตรเติมบุญ 
6.รายงานโครงการค�ายผู,นําสภานักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

4.ผู,เรียนมีสุขภาวะทางร�างกายและจิตสังคม 1.โครงการรณรงค*ป�องกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายใน 
3.โครงการกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู,เรียน 
4.โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถ่ิน 
5.โครงการอาหารกลางวัน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ  
กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ค�าเป�าหมาย 
   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.1 น,อยกว�า 2 ข,อ 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.2 น,อยกว�า 2 ข,อ 
และมรีะดับต่ํากว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.1 ท้ัง 2 ข,อ 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.2 ท้ัง 2 ข,อ 
เป3นไปตามท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.1 ท้ัง 5 ข,อ 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.2 ท้ัง 3 ข,อ 
เป3นไปตามท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.1 ท้ัง 6 ข,อ 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.2 ท้ัง 3 ข,อ 
และมรีะดับสูงกว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.1 ท้ัง 6 ข,อ 
บรรลเุป�าหมาย ข,อ 1.2 ท้ัง 4 ข,อ 
และมรีะดับสูงกว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก-น จังหวัดขอนแก-น กลุ-มการศึกษาท�องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู�ประเมิน....................................................................ตําแหน-ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็น
พิจารณา 

        

1. มีเป�าหมายวิสัยทัศน*และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

-แผนพัฒนาการศึกษาสีป่Y (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2564) 
-แผนปฏิบัติการประจําปYการศึกษา 2561 
-แผนปฏิบัติการประจําปYงบประมาณ 2562 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1.โครงการเสรมิสร,างความเข,มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ    
4.โครงการนิเทศภายใน 
5.แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู,ปกครอง  ครูและ
บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต-อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค�าเป�าหมาย

ท่ี
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

3.ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน,นคุณภาพ
ผู,เรยีนรอบด,านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุ�มเป�าหมาย 

1.รายงานโครงการปรับปรุงหลักสตูร   
2.รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสายช้ันสองภาษา   
3.รายงานโครงการส�งเสรมิความเป3นเลิศ
ด,านวิชาการ 
4.รายงานโครงการส�งเสรมิความเป3นเลิศ
ด,านศิลปะ 
5.รายงานโครงการส�งเสรมิความเป3นเลิศ
ด,านดนตร-ีนาฏศิลปo 
6.รายงานโครงการส�งเสรมิความเป3นเลิศ
ด,านกีฬา 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให,มคีวาม
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ    
2.โครงการนิเทศภายใน 
3.ข,อมูลการพัฒนาบุคลากร 
4.รายงานการอบรม 
5.ID PLAND  
6.SAR 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

5. จัดสภาพแวดล,อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรยีนรู,อย�างมคุีณภาพ 

1.โครงการสวนสนุก Low Carbon  
2.โครงการZero Waste  
3.โครงการโรงเรียนพอเพียงท,องถ่ิน 
4.ธนาคารขยะ   

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต-อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค�าเป�าหมาย

ท่ี
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและเรยีนรู, 

1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อินเทอร*เน็ต 
2.เว็บไซต*โรงเรียน 
3.ระบบอินเทอร*เน็ต 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

 
เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค�าเป�าหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 2 ข,อไม�ชัดเจนและไม�
ส�งผลต�อคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาและมีระดับต่ํากว�าท่ี
เป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 2 ข,อชัดเจนและส�งผลต�อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 6 ข,อชัดเจนและส�งผลต�อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 6 ข,อ ชัดเจนและส�งผล
ต�อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมาย ท้ัง 6 ข,อชัดเจนและส�งผลต�อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกว�าท่ีเป�าหมายกําหนดและเป3น
แบบอย�างได, 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก-น จังหวัดขอนแก-น กลุ-มการศึกษาท�องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู�ประเมิน....................................................................ตําแหน-ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข�อมูลมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเป<นสําคัญ : ระดับคุณภาพ  �กําลังพัฒนา    � ปานกลาง    �ดี     � ดีเลิศ   � ยอดเย่ียม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

โดยพิจารณาเป3นรายประเด็นพิจารณา         
1. การจัดการเรียนรู,ผ�านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต*ใช,ใน
ชีวิตได, 

1.กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบโครงงาน 
2.โครงการนิเทศภายใน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

2. ใช,สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล�ง
เรียนรู,ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู, 

1.โครงการนิเทศภายใน 
2.ทะเบียนสื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู, 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 1.โครงการนิเทศภายใน 
2.กิจกรรมโฮมรูม 
3.ข,อตกลงในช้ันเรียน 
4.บรรยากาศการจัดช้ันเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

4.ตรวจสอบและประเมินผู,เรียนอย�างเป3น
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู,เรียน 

1.โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
2.รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
3.แบบวิเคราะห*ผู,เรียนรายบุคคล 
4.แผนการจัดการเรียนรู, 
5.ปฏิทินวิชาการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเป<นสําคัญ (ต-อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค�าเป�าหมาย
ท่ี

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ*ท่ี
สถานศึกษา

ทําได, 

ระดับค�าเป�าหมาย ค�าเป�าหมายตามเกณฑ* 
ต่ํากว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

เท�ากับระดบั
ท่ีกําหนด 

สูงกว�าระดับ
ท่ีกําหนด 

บรรล ุ ไม�บรรล ุ

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู,และให,ข,อมูล
สะท,อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู, 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู,ปกครอง
ในการจัดการศึกษา   

ดีเลิศ ดีเลิศ  �  �  

 
เกณฑ*การประเมินระดับคุณภาพ 

กําลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค�าเป�าหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 3 ข,อไม�ชัดเจนและไม�
ส�งผลต�อคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาและมีระดับต่ํากว�าท่ี
เป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 3 ข,อชัดเจนและส�งผลต�อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 5 ข,อชัดเจนและส�งผลต�อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมายท้ัง 5 ข,อ ชัดเจนและส�งผล
ต�อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
และมรีะดับสูงกว�าท่ีเป�าหมายกําหนด 

ค�าเป�าหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป�าหมาย ท้ัง 5 ข,อชัดเจนและส�งผลต�อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกว�าท่ีเป�าหมายกําหนดและเป3น
แบบอย�างได, 
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ภาคผนวก ง 
-ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        -ประกาศกําหนดค#าเป%าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค'าเป(าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป+การศึกษา 2561 
--------------------------------------- 

       พระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2542 แก4ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 41 กําหนดให4องค=กรปกครองส'วนท4องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร4อม ความเหมาะสมและความต4องการภายในท4องถ่ิน ประกอบกับมาตรา 47 กําหนดให4มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด4วย ระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ข4อ 3 กําหนดให4สถานศึกษาแต'ละแห'งจัดให4มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให4เปBนไปตามมาตรฐานการศึกษาแต'ละระดับและประเภทการศึกษา ท่ี
รัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได4ประกาศให4ใช4มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย=การศึกษาพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเปBน
หลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส'งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
เพ่ือให4เปBนไปตามกฎหมายกําหนด กระทรวงมหาดไทยได4ยกเลิกประกาสกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค=กรปกครอง
ส'วนท4องถ่ิน ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได4ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค=กรปกครองส'วนท4องถ่ิน เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยกําหนดให4
สถานศึกษาสังกัดองค=กรปกครองส'วนท4องถ่ินท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให4ใช4มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ศูนย=การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 
2496 แก4ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 แก4ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช4มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค'าเป(าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ป+การศึกษา 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
การประชุมครั้งท่ี 4 /2561  เม่ือวันท่ี 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท4ายประกาศฉบับนี้  
 
  ประกาศ    ณ   วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
                                                                   (นางช'อเอ้ือง ฤกษ=รุจิพิมล) 
            ผู4อํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท+ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  

เรื่อง ให+ใช+มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและค#าเป%าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป0การศึกษา 2561 

ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
-------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 3 มาตรฐาน ได+แก# 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก           
         1.1  มีพัฒนาการด4านร'างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได4  
                ตัวบ'งชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการทางด4านร'างกายแข็งแรงตามเกณฑ=ของกรมอนามัย  

      ตัวบ'งชี้ท่ี  2  เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได4  
 1.2  มีพัฒนาการด4านอารมณ=  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ=ได4    

      ตัวบ'งชี้ท่ี 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟOPอเผื่อแผ'  กตัญQู  สํานึกรัก
ท4องถ่ิน)  
 1. 3  มีพัฒนาการด4านสังคม  ช'วยเหลือตนเอง และเปBนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                ตัวบ'งชี้ท่ี 4 เด็กเข4าร'วมกิจกรรมตามประเพณีท4องถ่ินภูมิใจในท4องถ่ินและเปBนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

1.4   มีพัฒนาการด4านสติปRญญา  สื่อสารได4มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู4ได4  
                ตัวบ'งชี้ท่ี 5 เด็กมีพัฒนาการใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัย 
                ตัวบ'งชี้ท่ี 6 เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเปBนพ้ืนฐานในการเรียนรู4และแสวงหาความรู4ได4 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด4านสอดคล4องกับบริบทท4องถ่ิน  
                 ตัวบ'งชี้ท่ี 7 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให4สอดคล4องกับบริบทของท4องถ่ินและมีพัฒนาการท้ัง 4 
ด4านคือ ร'างกาย  อารมณ=-จิตใจ  สังคม สติปRญญา  

2.2 จัดครูให4เพียงพอกับชั้นเรียน  
      ตัวบ'งชี้ท่ี 8 โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส'งเสริมให4ครูมีความเชี่ยวชาญด4านการจัดประสบการณ=     
     ตัวบ'งชี้ท่ี 9 ครูปฏิบัติงานตรงกับความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.4 จัดสภาพแวดล4อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู4 อย'างปลอดภัย และเพียงพอ    

         ตัวบ'งชี้ท่ี 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล4อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู4 อย'างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5  ให4บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู4เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ= 

       ตัวบ'งชี้ท่ี 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู4
ในโรงเรียน 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปTดโอกาสให4ผู4เก่ียวข4องทุกฝVายมีส'วนร'วม 
       ตัวบ'งชี้ท่ี 12 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน โดยการมีส'วน
ร'วมของผู4มีส'วนเก่ียวข4องในการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ;ท่ีเน+นเด็กเป<นสําคัญ          
     3.1 จัดประสบการณ=ท่ีส'งเสริมให4เด็กมีพัฒนาการทุกด4านอย'างสมดุลเต็มศักยภาพ                                
            ตัวบ'งชี้ท่ี 13 ครูมีความรู4ความสามารถจัดประสบการณ=ท่ีส'งเสริมให4เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4  

ด4าน                         
    3.2 สร4างโอกาสให4เด็กได4รับประสบการณ=ตรง เล'นและปฏิบัติอย'างมีความสุข 
      ตัวบ'งชี้ท่ี 14  จัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต=ใช4ใน
ชีวิตได4                    
     3.3 จัดประสบการณ=ท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู4 ใช4สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย       

     ตัวบ'งชี้ท่ี 15 ครูจัดประสบการณ=ท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู4 โดยใช4สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ตัวบ'งชี้ท่ี 16 โรงเรียนมีแหล'งเรียนรู4ท่ีหลากหลาย    
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ=และพัฒนาเด็ก 
         ตัวบ'งชี้ท่ี 17 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนและประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนเชิงบวก 
              
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน ได+แก# 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู+เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู4เรียน 
      ตัวบ'งชี้ท่ี 1 ผู4เรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ'าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ตามแบบทดสอบการอ'านเขียนและคิดเลขของเทศบาลนครขอนแก'นในระดับดีข้ึนไป  
  ตัวบ'งชี้ท่ี 2 ผู4เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห= คิดอย'างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก4ปRญหา     
  ตัวบ'งชี้ท่ี 3 ผู4เรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/โครงงาน 

  ตัวบ'งชี้ท่ี 4 ผู4เรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพ่ือสืบค4นข4อมูลในการเรียนได4 

ตัวบ'งชี้ท่ี 5 ผู4เรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี ข้ึนไป ดังนี้   
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ  ร4อยละ  70 

   -กลุ'มสาระการเรียนรู4ศิลปะ   ร4อยละ  90 
   -กลุ'มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาฯ   ร4อยละ  90  
  -กลุ'มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพฯ  ร4อยละ  90  
และมีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ร4อยละ 50 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 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'าเฉลี่ยท่ีเทศบาลนครขอนแก'นกําหนดให4โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
  ตัวบ'งชี้ท่ี 6 ผู4เรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู4 ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต'องานอาชีพ 
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     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค=ของผู4เรียน 
         ตัวบ'งชี้ท่ี 7 ผู4เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค'านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ 
กตัญQู เอ้ือเฟOPอเผื่อแผ' + สํานึกรักท4องถ่ิน)  
          ตัวบ'งชี้ท่ี 8  ผู4เรียนร'วมกิจกรรมประเพณีท4องถ่ินภูมิใจในท4องถ่ินและความเปBนไทย   
          ตัวบ'งชี้ท่ี 9 ผู4เรียนเข4าร'วมกิจกรรมท่ีอยู'ร'วมกันบนความแตกต'างและหลากหลาย 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 10 ผู4เรียนมีสุขภาวะทางร'างกายและจิตสังคมตามเกณฑ=ของกรมอนามัย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเป(าหมายวิสัยทัศน=และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 11 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน โดยการมีส'วนร'วมของ
ผู4มีส'วนเก่ียวข4องในการจัดการศึกษา  
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน4นคุณภาพผู4เรียนรอบด4านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ'มเป(าหมาย 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ'มสาระการเรียนรู4เปBนประจําทุก
ป+  

ตัวบ'งชี้ท่ี 14 มีการจัดทําหลักสูตรส'งเสริมความเปBนเลิศของผู4เรียน   
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให4มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           ตัวบ'งชี้ท่ี 15 จํานวนชั่วโมงท่ีครูทุกคนได4รับอบรมพัฒนา/ป+และส'งเสริมให4ครูได4รับการพัฒนาด4าน
วิทยฐานะสูงข้ึน  
  2.5 จัดสภาพแวดล4อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต'อการจัดการเรียนรู4อย'างมีคุณภาพ 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด4านกายภาพและสิ่งแวดล4อมในโรงเรียนอย'างเปBน
ระบบ    
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู4 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู4ใน
โรงเรียน  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเป<นสําคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต=ใช4 ในชีวิตได4 

ตัวบ'งชี้ท่ี 18 ครูจัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตัวบ'งชี้ท่ี 19 ครูจัดการเรียนรู4ท่ีผู4เรียนสามารถนําไปประยุกต=ใช4ในชีวิตได4 

      3.2 ใช4สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล'งเรียนรู4ท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู4  
          ตัวบ'งชี้ท่ี 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช4สื่อ เทคโนโลยี 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 21 โรงเรียนสนับสนุนให4มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช4แหล'งเรียนรู4อย'างหลากหลาย 
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 22 ครูและนักเรียนทุกห4องมีข4อตกลงร'วมกันในการเรียนการสอน 
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      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู4เรียนอย'างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู4เรียน 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู4เรียนอย'างเปBนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู4เรียน  
       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4และให4ข4อมูลสะท4อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู4 
          ตัวบ'งชี้ท่ี 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4และให4ข4อมูลสะท4อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู4  
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ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
เรื่อง  กําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

--------------------------------------- 
  ด4วยกระทรวงศึกษาธิการ ได4ประกาศใช4กฎกระทรวงว'าด4วยระบบ หลักเกณฑ= และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับนี้คือ แนวทางในการดําเนินงาน
ตามประกาศกฎกระทรวงว'าด4วยระบบ หลักเกณฑ=และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไม'
สอดคล4องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแท4จริง จึงส'งผลให4การดําเนินการประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไม'สัมพันธ=กัน เก ิดความซํ้าซ4อนและคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ทําให4ไม'สะท4อนความเปBนจริงและ
เปBนการสร4างภาระให4สถานศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับข้ัน
พ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค=กรปกครองส'วนท4องถ่ิน ลงในท่ี 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได4ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการมีส'วนร'วม
ของผู4เก่ียวข4อง ท้ังบุคลากรในโรงเรียน ผู4ปกครองและประชาชนในชุมชน ให4เหมาะสมและสอดคล4องกัน เพ่ือ
นําไปสู'การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งท่ี 4 /2561 เม่ือวันท่ี 27 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
  เพ่ือให4การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกําหนดค'าเป(าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท4ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ    ณ   วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                                                                   (นางช'อเอ้ือง ฤกษ=รุจิพิมล) 
            ผู4อํานวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
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การกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท+ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่องกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-------------------------------------------------- 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
ตัวบ'งชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการทางด4านร'างกายแข็งแรงตามเกณฑ=ของกรมอนามัย  ร4อยละ 60 
ตัวบ'งชี้ท่ี 2 เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได4 ร4อยละ 80 
ตัวบ'งชี้ท่ี 3 เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟOPอเผื่อแผ'  
กตัญQู  สํานึกรักท4องถ่ิน)  

ร4อยละ 80 

ตัวบ'งชี้ท่ี 4 เด็กเข4าร'วมกิจกรรมตามประเพณีท4องถ่ินภูมิใจในท4องถ่ินและเปBน
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร4อยละ 80 

ตัวบ'งชี้ท่ี 5 เด็กมีพัฒนาการใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัย  ร4อยละ 80 
ตัวบ'งชี้ท่ี 6 เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเปBนพ้ืนฐานในการเรียนรู4และแสวงหา
ความรู4ได4 

ร4อยละ 80 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ'งชี้ท่ี 7   สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรให4สอดคล4องกับบริบทของท4องถ่ินและมี 
พัฒนาการท้ัง 4 ด4านคือ ร'างกาย  อารมณ=-จิตใจ  สังคม สติปRญญา 

ระดับดีเลิศ 

ตัวบ'งชี้ท่ี 8 ครูมีความรู4ความสามารถเชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับปฐมวัย ร4อยละ 80 
ตัวบ'งชี้ท่ี 9 โรงเรียนส'งเสริมให4ได4รับการพัฒนาด4านวิทยฐานะอย'างต'อเนื่อง ระดับดีเลิศ 
ตัวบ'งชี้ท่ี 10 โรงเรียนจัดสภาพแวดล4อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู4 อย'างปลอดภัย 
 และเพียงพอ 

ระดับดีเลิศ 

ตัวบ'งชี้ท่ี 11 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู4ในโรงเรียน 

ระดับดีเลิศ 

ตัวบ'งชี้ท่ี 12 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน  
โดยการมีส'วนร'วมของผู4มีส'วนเก่ียวข4องในการจัดการศึกษา 

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ;ท่ีเน+นเด็กเป<นสําคัญ  
ตัวบ'งชี้ท่ี 13  ครูมีความรู4ความสามารถจัดประสบการณ=ท่ีส'งเสริมให4เด็กมี 
พัฒนาการท้ัง 4 ด4าน 

ร4อยละ 80 

ตัวบ'งชี้ท่ี 14 ครูจัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นําไปประยุกต=ใช4ในชีวิตได4                    

ร4อยละ 80 

ตัวบ'งชี้ท่ี 15 ครูจัดประสบการณ=ท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู4 โดยใช4สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ร4อยละ 80 

ตัวบ'งชี้ท่ี 16 โรงเรียนมีแหล'งเรียนรู4ท่ีหลากหลาย  ระดับดีเลิศ 
ตัวบ'งชี้ท่ี 17 มีการบริหารจัดการและประเมินพัฒนาการในชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
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การกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท+ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่องกําหนดค#าเป%าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู+เรียน  
ตัวบ'งชี้ท่ี 1 ผู4เรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีความสามารถในการอ'าน เขียน การสื่อสาร  
และการคิดคํานวณตามแบบทดสอบการอ'านเขียนและคิดเลขของเทศบาล 
นครขอนแก'นในระดับดีข้ึนไป 

-ความสามารถในการ
อ'าน ร4อยละ 80  
-ความสามารถในการคิด
คํานวณ ร4อยละ 65 

ตัวบ'งชี้ท่ี 2 ผู4เรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห=  
คิดอย'างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก4ปRญหา     

ร4อยละ 50 
 

ตัวบ'งชี้ท่ี 3 ผู4เรียนชั้น ป.4-ป.6 มีความสามารถในการทําชิ้นงาน/โครงงาน ร4อยละ 80 
ตัวบ'งชี้ท่ี 4 ผู4เรียนในระดับชั้น ป.5 – ป.6 มีความสามารถในการใช4เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค4นข4อมูลในการเรียนได4 

ร4อยละ 50 

5. ผู4เรียนชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป
ดังนี้ 
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษาฯ   
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ศิลปะ 
-กลุ'มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาฯ 
-กลุ'มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพฯ 
และมีจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ร4อยละ 50 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 
ผ'านเกณฑ=ดังนี้ 
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ภาษาไทยผ'านเกณฑ=ร4อยละ   
-กลุ'มสาระการเรียนรู4ภาษาต'างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผ'านเกณฑ=ร4อยละ   
-กลุ'มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร= ผ'านเกณฑ=ร4อยละ   
-กลุ'มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร= ผ'านเกณฑ=ร4อยละ   

 
ผ'านเกณฑ=ร4อยละ 

70 
90 
90 
90 
 
 

53.09 
50.33 
46.76 
44.17 

ตัวบ'งชี้ท่ี 6 ผู4เรียนชั้น ป.4 – ป.6 มีความรู4 ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต'องานอาชีพ ร4อยละ 70 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค;ของผู+เรียน  

ตัวบ'งชี้ท่ี 7 ผู4เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค'านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย 
อดทน รับผิดชอบ กตัญQู เอ้ือเฟOPอเผื่อแผ' + สํานึกรักท4องถ่ิน)  

ร4อยละ 90 

ตัวบ'งชี้ท่ี 8  ผู4เรียนร'วมกิจกรรมประเพณีท4องถ่ินภูมิใจในท4องถ่ินและความเปBนไทย   ร4อยละ 80 
ตัวบ'งชี้ท่ี 9 ผู4เรียนเข4าร'วมกิจกรรมท่ีอยู'ร'วมกันบนความแตกต'างและหลากหลาย   ร4อยละ 90 
ตัวบ'งชี้ท่ี 10 ผู4เรียนมีสุขภาวะทางร'างกายและจิตสังคมตามเกณฑ=ของกรมอนามัย ร4อยละ 70 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป%าหมายวิสัยทัศน;และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

ตัวบ'งชี้ท่ี 11 มีเป(าหมาย วิสัยทัศน= และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว4ชัดเจน โดย 
การมีส'วนร'วมของผู4มีส'วนเก่ียวข4องในการจัดการศึกษา 

ระดับดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ตัวบ'งชี้ท่ี 12 มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           ระดับดีเลิศ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน+นคุณภาพผู+เรียนรอบด+านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ#มเป%าหมาย 

 

ตัวบ'งชี้ท่ี 13 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ'มสาระการ
เรียนรู4เปBนประจําทุกป+  

ระดับดีเลิศ 

ตัวบ'งชี้ท่ี 14 มีการจัดทําหลักสูตรส'งเสริมความเปBนเลิศของผู4เรียน   ระดับดีเลิศ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

ตัวบ'งชี้ท่ี 15 จํานวนชั่วโมงท่ีครูทุกคนได4รับอบรมพัฒนา/ป+และส'งเสริมให4ครูได4รับ
การพัฒนาด4านวิทยฐานะสูงข้ึน 

60 ชม./ป+ 
ร4อยละ 90 

2.5 จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต#อการจัดการเรียนรู+อย#างมี
คุณภาพ 

 

ตัวบ'งชี้ท่ี 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด4านกายภาพและสิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนอย'างเปBนระบบ    

ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู+ 

 

ตัวบ'งชี้ท่ี 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และเรียนรู4ในโรงเรียน  

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเป<นสําคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู+ผ#านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต;ใช+ ในชีวิตได+ 

 

ตัวบ'งชี้ท่ี 18 ครูจัดการเรียนรู4ผ'านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตัวบ'งชี้ท่ี 19 ครูจัดการเรียนรู4ท่ีผู4เรียนสามารถนําไปประยุกต=ใช4ในชีวิตได4 

ร4อยละ 80 
ร4อยละ 80 

3.2 ใช+ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล#งเรียนรู+ท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู+   
ตัวบ'งชี้ท่ี 20 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช4สื่อ เทคโนโลย ี
ตัวบ'งชี้ท่ี 21 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช4แหล'งเรียนรู4อย'างหลากหลาย 

ร4อยละ 90 
ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค#าเป%าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ตัวบ'งชี้ท่ี 22 ครูและนักเรียนทุกห4องมีข4อตกลงร'วมกันในการเรียนการสอน ระดับดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย#างเป<นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน  
ตัวบ'งชี้ท่ี 23 ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู4เรียนอย'างเปBนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผู4เรียน 

ระดับดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู+ 

 

ตัวบ'งชี้ท่ี 24 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4และให4ข4อมูลสะท4อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู4  

ระดับดีเลิศ 
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หมายเหตุ 
ตัวบ#งช้ีท่ี 11. มีเป%าหมาย วิสัยทัศน; และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดไว+ชัดเจน โดยการมีส#วนร#วมของผู+มี
ส#วนเก่ียวข+องในการจัดการศึกษา 
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1. มีโครงสร4างการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก   
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน  ครู  
ผู4ปกครองมากกว'า 
70% 

1. มีโครงสร4างการ
บริหารงานโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก 
ท่ีชัดเจน 
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน  ครู  
ผู4ปกครองมากกว'า 
75% 

1. มีโครงสร4างการ
บริหารงานโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก ท่ี
ชัดเจนมีการมอบหมาย
หน4าท่ีรับผิดชอบ 
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน  ครู  
ผู4ปกครองมากกว'า 
80% 

1. มีโครงสร4างการ
บริหารงานโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก ท่ี
ชัดเจนมีการมอบหมาย
หน4าท่ีรับผิดชอบและ
ผู4รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได4 
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน  ครู  ผู4ปกครอง
มากกว'า  85% 

1. มีโครงสร4างการ
บริหารงานโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก ท่ี
ชัดเจนมีการ
มอบหมายหน4าท่ี
รับผิดชอบและ
ผู4รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได4อย'างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน  ครู  
ผู4ปกครองมากกว'า 
90% 
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ตัวบ#งช้ีท่ี  12. มีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน 
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  50 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู'
ในระดับ 50% 

1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน 
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  60 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
อยู'ในระดับ 60% 

1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน 
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  70 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
อยู'ในระดับ 70% 

1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน 
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  80 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู'
ในระดับ 80% 

1. จํานวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน 
เข4าร'วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  90 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส'วนร'วมการ
ดําเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข'ายผู4ปกครอง
และองค=กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
อยู'ในระดับ 90% 

 
ตัวบ#งช้ีท่ี 13. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ#มสาระการเรียนรู+เป<นประจําทุกป0  
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสูตร
สถานศึกษา  
  

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษา
และได4รับการ
ปรับปรุงบาง
กลุ'มสาระการ
เรียนรู4 
  

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ได4รับการปรับปรุง
บางกลุ'มสาระการ
เรียนรู4เปBนประจําทุก
ป+ 
  

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
และได4รับการปรับปรุงบาง
กลุ'มสาระการเรียนรู4เปBน
ประจําทุกป+และมีการ
นําไปใช4อย'างเปBนรูปธรรม มี
การติดตามการใช4หลักสูตร 

1.  . มีหลักสูตรสถานศึกษา
และได4รับการปรับปรุงบาง
กลุ'มสาระการเรียนรู4เปBน
ประจําทุกป+และมีการ
นําไปใช4อย'างเปBนรูปธรรม มี
การติดตามการใช4หลักสูตร
และมีการประเมินหลักสูตร 
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ตัวบ#งช้ีท่ี 14. มีหลักสูตรส#งเสริมความเป<นเลิศของผู+เรียน   
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1. ไม'มี
หลักสูตร
ส'งเสริมความ
เปBนเลิศ 
  

1. มีหลักสูตร
ส'งเสริมความ
เปBนเลิศบาง
กลุ'มสาระการ
เรียนรู4 
  

1. มีหลักสูตรส'งเสริม
ความเปBนเลิศตามท่ี
กรมส'งเสริมการ
ปกครองท4องถ่ิน
กําหนดครบท้ัง 4 
หลักสูตร 
  

1. มีหลักสูตรส'งเสริมความ
เปBนเลิศตามท่ีกรมส'งเสริม
การปกครองท4องถ่ินกําหนด
ครบท้ัง 4 หลักสูตรและมี
หลักสูตรส'งเสริมความเปBน
เลิศนอกเหนือจากท่ีกรมฯ
กําหนด 1 หลักสูตร 

1. มีหลักสูตรส'งเสริมความ
เปBนเลิศตามท่ีกรมส'งเสริม
การปกครองท4องถ่ินกําหนด
ครบท้ัง 4 หลักสูตรและมี
หลักสูตรส'งเสริมความเปBน
เลิศนอกเหนือจากท่ีกรมฯ
กําหนด 2 หลักสูตร 

 
ตัวบ#งช้ีท่ี 16 โรงเรียนจัดทําแผนผังการพัฒนาด+านกายภาพและส่ิงแวดล+อมในโรงเรียนอย#างเป<นระบบ   
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ไม'ได4จัดทําแผนผัง
การพัฒนาด4าน
กายภาพและ
สิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียน    

จัดทําแผนผังการ
พัฒนาด4านกายภาพ
และสิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนแต'ยังไม'เปBน
ระบบ   

จัดทําแผนผังการ
พัฒนาด4าน
กายภาพและ
สิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนเปBนระบบ   

จัดทําแผนผังการ
พัฒนาด4านกายภาพ
และสิ่งแวดล4อมใน
โรงเรียนเปBนระบบ
และมีการดําเนินการ
ตามแผนผังท่ีกําหนด   

จัดทําแผนผังการพัฒนา
ด4านกายภาพและ
สิ่งแวดล4อมในโรงเรียนเปBน
ระบบและมีการดําเนินการ
ตามแผนผังท่ีกําหนด  มี
การติดตามผลการ
ดําเนินงาน   
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ตัวบ#งช้ีท่ี 17 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู+ในโรงเรียน  

เกณฑ;การพิจารณา 
ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

1. มี
คอมพิวเตอร= 
ในการ
ติดต'อสื่อสาร 
เช'นการ รับ-ส'ง
ข4อมูลทาง  
emailหรือ 
internet  
2. ความพึง
พอใจของ
นักเรียน  ครู  
ผู4ปกครอง
มากกว'า 70% 

1.มีคอมพิวเตอร=
ในการ
ติดต'อสื่อสาร เช'น
การ รับ-ส'งข4อมูล
ทาง email หรือ
internet  
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน  ครู  
ผู4ปกครอง
มากกว'า 75% 

1. มีคอมพิวเตอร=ใน
การติดต'อสื่อสาร 
เช'นการ รับ-ส'ง
ข4อมูลทาง  
emailหรือ 
internet  
เข4าใจและ
ประยุกต=ใช4
โปรแกรมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  
เช'น การจัดทํา
โปรแกรม/ระบบ
ฐานข4อมูล (เช'น 
access)  การทํา
จดหมายเวียน  การ
ใช4 Excel ในข้ัน
ซับซ4อน 
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน  ครู  
ผู4ปกครองมากกว'า 
80% 

1. มีคอมพิวเตอร=ใน
การติดต'อสื่อสาร 
เช'นการ รับ-ส'ง
ข4อมูลทาง email
หรือ internet  
เข4าใจและ
ประยุกต=ใช4
โปรแกรมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  
เช'น การจัดทํา
โปรแกรม/ระบบ
ฐานข4อมูล (เช'น 
access)  การทํา
จดหมายเวียน  การ
ใช4 Excel ในข้ัน
ซับซ4อน 
 สามารถใช4
โปรแกรมวิเคราะห=
ข4อมูล เพ่ือนําเสนอ
ข4อมูลท่ีเปBน
ประโยชน=ต'อ
บริหารและพัฒนา
หน'วยงานได4 
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน  ครู  
ผู4ปกครองมากกว'า  
85% 

1.มีคอมพิวเตอร=ในการ
ติดต'อสื่อสาร เช'นการ รับ-
ส'งข4อมูลทาง emailหรือ 
internet  
เข4าใจและประยุกต=ใช4
โปรแกรมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  เช'น การ
จัดทําโปรแกรม/ระบบ
ฐานข4อมูล (เช'น access)  
การทําจดหมายเวียน  การ
ใช4 Excel ในข้ันซับซ4อน 
สามารถใช4โปรแกรม
วิเคราะห=ข4อมูล เพ่ือ
นําเสนอข4อมูลท่ีเปBน
ประโยชน=ต'อบริหารและ
พัฒนาหน'วยงานได4 
 สามารถให4ข4อเสนอแนะ
ในการเลือกใช4เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมต'อ
การพัฒนาระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงาน 
2. ความพึงพอใจของ
นักเรียน  ครู  ผู4ปกครอง
มากกว'า  90% 
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ตัวบ#งช้ีท่ี 21.โรงเรียนสนับสนุนให+มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช+แหล#งเรียนรู+อย#างหลากหลาย 
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
1. ไม'มีการ
สนับสนุนให4ใช4
แหล'งเรียนรู4ท้ัง
ในและนอก
โรงเรียน 
  

1. สนับสนุนให4ใช4
แหล'งเรียนรู4ใน
โรงเรียน 
  

1. สนับสนุนให4ใช4แหล'ง
เรียนรู4ในโรงเรียนอย'าง
สมํ่าเสมอและใช4แหล'ง
เรียนรู4นอกโรงเรียน
อย'างน4อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
  

1. สนับสนุนให4ใช4แหล'ง
เรียนรู4ในโรงเรียนอย'าง
สมํ่าเสมอและใช4แหล'ง
เรียนรู4นอกโรงเรียน
อย'างน4อยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 
  

1. สนับสนุนให4ใช4แหล'ง
เรียนรู4ในโรงเรียนอย'าง
สมํ่าเสมอและใช4แหล'ง
เรียนรู4นอกโรงเรียนอย'าง
น4อยภาคเรียนละ 2 ครั้งและ
มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย'างเปBนระบบ 

ตัวบ#งช้ีท่ี 22 ครูและนักเรียนทุกห+องมีข+อตกลงร#วมกันในการเรียนการสอน 
เกณฑ;การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ครูและนักเรียน
ทุกห4องไม'มี
ข4อตกลงร'วมกัน
ในการเรียนการ
สอน 

ครูและนักเรียน
บางห4องไม'มี
ข4อตกลงร'วมกัน
ในการเรียนการ
สอน 

ครูและนักเรียน 
ทุกห4องมีข4อตกลง 
ในการเรียนการ
สอนแต'เปBนการ
กําหนดข4อตกลง
โดยครู 

ครูและนักเรียนทุก
ห4องมีข4อตกลง ใน
การเรียนการสอน
แต'เปBนการกําหนด
ข4อตกลงโดย
นักเรียน 

ครูและนักเรียนทุกห4องมี
ข4อตกลงร'วมกันในการ
เรียนการสอน 

 
ตัวบ#งช้ีท่ี 23. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย#างเป<นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน 
เกณฑ;การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- ไม'ปฏิบัติตาม
ปฏิทินวิชาการ 
-ไม'มีการ
วิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล  
- จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู4
แต'ไม'สมบูรณ= 
และไม'จัดทํา
รายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห=
ผู4เรียนรายบุคคล  
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู4แต'ไม'
สมบูรณ= และไม'
จัดทํารายงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล  
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู4แต'ยังไม'
ครบถ4วน สมบูรณ=และ
มีการรายงานการวิจัย
ในชั้นเรียน ภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง  

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห=
ผู4เรียนรายบุคคล  
จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู4ได4
ครบถ4วนสมบูรณ= 
และมีการวิจัยในชั้น
เรียนพร4อมท้ัง
รายงานวิจัยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล  
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู4ได4ครบถ4วน
สมบูรณ= มีการวิจัยใน
ชั้นเรียนพร4อมท้ัง
รายงานวิจัยภาค
เรียนละ 1 เรื่องและ
เผยแพร'  
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ตัวบ#งช้ีท่ี 24 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู+   
เกณฑ;การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช+ ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

- ไม'ปฏิบัตติาม
ปฏิทินวิชาการ 
-ไม'มีการวิเคราะห=
ผู4เรยีนรายบุคคล  
- จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู4แต'
ไม'สมบูรณ= และไม'
จัดทํารายงานวิจยั
ในช้ันเรียน 

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

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

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล  
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู4ได4ครบถ4วน
สมบูรณ= และมีการ
วิจัยในช้ันเรียนพร4อม
ท้ังรายงานวิจัยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห=ผู4เรียน
รายบุคคล  
จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู4ได4ครบถ4วน
สมบูรณ= มีการวิจัยในช้ัน
เรียนพร4อมท้ังรายงาน
วิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
และเผยแพร'  

 
 
  
                                   


