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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'  

 
 
  
                                   


