
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR)  

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
 
 



1 
 

คํานํา 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น   
ใน      ปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือให้
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่น 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ที่ระบุงาน โครงการกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามกลยุทธ์และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น   
รายมาตรฐาน   ตัวบ่งชี้และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอขอบคุณคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย   
ที่     มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน     และการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน  ต้นสังกัดใน    
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 
       

                 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
ผู้จัดทํา : นางช่อเอ้ือง  ฤกษ์รุจิพิมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
 
1. บทนํา 

    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยู่เลขท่ี  70 หมู่ที่  -  ต าบล ในเมือง  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์  40000  โทรศัพท์  043-221823    โทรสาร   043-228688  e-mail :  
suansanuk51@hotmail.com   website :  www.ssn.ac.th  สังกัด  ส านักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 67 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 
 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางช่อเอ้ือง  ฤกษ์รุจิพิมล หมายเลขโทรศัพท์ 081-768 - 4270 
 จ านวนพนักงานครูและบุคลากร 170 คน จ าแนกเป็น   พนักงานครู 115  คน   ครูอัตราจ้าง 34 คน 
พนักงานจ้าง 16 คน  ลูกจ้างประจ า 5 คน 
 จ านวนนักเรียน 2,574 คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 223 คน ระดับประถมศึกษา 2,351 คน 
 เอกลักษณ์  โรงเรียนเด่น เน้นวิชาการ  
 อัตลักษณ์  เก่งวิชาการ มีทักษะตามศักยภาพ และกล้าแสดงออก  

สภาพบริบทของโรงเรียน 
  โรงเรียนมีความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 
  โรงเรียนตั้งอยู่ภายในตัวเมืองบนถนนสายส าคัญของจังหวัดขอนแก่น และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้        
(บึงแก่นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ่หลายแห่ง) มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เหมาะสม มีห้องสมุดที่ทันสมัย บริการสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต มี
ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
และการท างานเป็นทีม มีผู้บริหารที่มีความทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ มีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริการอาหารกลางวันส าหรับบุคลากรและนักเรียน มีรถบัสขนาด
ใหญ่น านักเรียนออกเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกสายชั้น 
 ข้อจํากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากตั้งอยู่ในตัวเมือง จึงไม่สามารถขยายบริเวณได้ ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหน้า จ านวนนักเรียนต่อจ านวนครูมากกว่า
เกณฑ์ก าหนด  
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ค้าขาย,รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
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โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแก่น 
 
 2. ผลการประเมินตนเอง 
 ตามที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย   โดย
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน        
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
 2.1 การจัดการศึกษา 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
                จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้ง 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก  มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก  และมาตรฐานที่ 3 ข ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี 
(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) อยู่ในระดับดีมาก   และผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ  เช่นกัน 
             จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปู าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้         
จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนยังไม่มีนวัตกรรมที่ชัดเจนในการพัฒนาใน   
แต่ละตัวบ่งชี้  
              ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โรงเรียนมีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงาน   
ที่ ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี  
ผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  
และบริบทของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  ใช้การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จนมี
ผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  โดยให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการวาง
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ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของโรงเรียน 
 
 2.2 หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการด าเนินโครงการทุกโครงการ จะจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการโดย
ใช้กระบวนการ PDCA    
  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม 
มีการประชุมคณะกรรมการตามโครงสร้างเพ่ือเสนอความเห็นชอบในเรื่องการบริหารงานในโรงเรียน และมี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รายงาน
การประชุมสายชั้น มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประจ า
ทุกปี   รวมทั้งจัดท าหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น   มีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดท า/จัดหาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ + ส านึกรักท้องถิ่น) ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง 
 2.3 แผนการพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น 1 ระดับ 
  โรงเรียนมีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ คือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2562 มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้
กระบวนการPDCA เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 3. วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
     3.1 ชื่อผลงาน โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (English  Program)  
        หลักการและเหตุผล 
                    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ 
และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ านวน 2,000 ล้าน
คน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทย       
ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล  ประเทศไทยต้องเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเป็น
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เครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญยิ่งส าหรับคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้   เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพ                  
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล เป็นผู้น าที่ดี มีสติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ            
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)  เพ่ือพัฒนายกระดับ
คุณภาพ  เป็นการ    ต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่ง
และมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้
หลักสูตรการศึกษาที่มีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn to know ) เรียนเพ่ือเป็น ( Learn to be) เรียนเพ่ือท า (Learn 
to do ) เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ  และ Learn to  live together เพ่ือสร้างคุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก ให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ สามารถเป็นผู้น าที่ดีของสังคม 

โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เ รียนรวมทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสส าหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงได้จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น 

3.2. วัตถุประสงค์ 
3.2.1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
3.2.2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่ง 

การเรียนรู้ 
3.2.3.สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดย 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
3.2.4. เพ่ือสนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดเวลา 
3.2.5. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยเปิด 

โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
3.2.6. เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันของโลก  

เป็นสมาชิกประชาคมโลก ได้อย่างเท่าเทียมและก้าวสู่ความเป็นสากล อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

 3.3 แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   

                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อม 
1.1 ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างานโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
1.2 สร้างความเข้าใจและเผยแพร่โครงการห้องเรียนสองภาษา 
ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ 
 

        
มกราคม -มีนาคม
2562 
 
 
 
 

 
  ฝุายวิชาการและ 
  คณะท างานฯ 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
1.3 แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบและจัดท าโครงสร้างการ
บริหารโครงการ 
1.4 ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทในการที่จะด าเนินงาน
ตามโครงการ 
1.5 เขียนโครงการ 
 
 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และ
บุคลากร 
2.1  ออกแบบห้องเรียน  
2.2 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเปิด
ห้องเรยีนสองภาษา 
2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
2.4 วางแผนอัตราก าลัง ครู และบุคลากร ที่จะด าเนินงานตาม
โครงการ 
2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอ่ืนๆที่จะสนับสนุนการ
เปิดห้องเรียนสองภาษา 
2.6 จัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ  
2.7 ฝึกอบรมครูที่สอน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์ด้านห้องเรียนสองภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 
 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการด้านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผล 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
3.2 จัดท าหลักสูตรโดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่
ต้องการ 
3.3 ประชาพิจารณ์หลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา 
3.4 ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับ
สมบูรณ์ 
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562 
-เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2561 
-มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
3.6 จัดท าแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลายตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ 
3.7 จัดเตรียมเอกสารทั้งทางด้านหลักสูตรการวัดการ
ประมวลผล ประกอบด้วย คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ 
เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.1ประชาสัมพันธ์โดยสื่อของโรงเรียน เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค  วารสาร  
4.2 ประชาสัมพันธ์โดยสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน  
4.3 การออกแนะแนวให้กับชุมชนต่างๆได้รับทราบ 
4.4 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.5 ปูายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 
 
 
กิจกรรมที่ 5  ดําเนินการรับนักเรียน 
5.1 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือก 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
5.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ และการรับสมัคร 
5.3 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ 
5.4 ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน 
5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปกครอง 
 
 
กิจกรรมที่ 6  ปรับพื้นฐาน 
6.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  การจัดการเรียน
การสอนและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
ส าหรับนักเรียน 
6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ด้านการเรียนการสอน การอยู่ใน 
สังคมนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา 
6.3 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ  
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและความ 
พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2562 
- พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
 
กิจกรรมที่ 7  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
7.1 วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลด้านความรู้
ความสามารถ  ด้านครอบครัวและสังคม 
7.2 จัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเน้นการใช้
กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
7.4 ซ่อมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
 
กิจกรรมที่ 8  ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน 
8.1 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.2 นักเรียนสมัครเข้าร่วมทดสอบ 
8.3 ทบทวนและติวเข้มก่อนการทดสอบ 
8.4 ทดสอบความรู้ 
8.5 รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ 
8.6 น าผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนแต่ละคน 
 
 
กิจกรรมที่ 9  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ 
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
9.2 จัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีนาคม 2563 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2561 
-มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 10  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะห์ปัญหา วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม 
10.2 ประสานงานฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เตรียมการ 
10.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
กิจกรรมที่ 11  การนิเทศติดตาม 
11.1 ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การนิเทศติดตาม 
11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูชาวต่างชาติ
และครูไทยเป็นระยะ ๆ 
11.4 ส่งเสริม พัฒนาและให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู 
 
 
กิจกรรมที่ 12  การสรุปผลและการประเมินโครงการ 
12.1 รวบรวมข้อมูลจากการจัดโครงการ น ามาวิเคราะห์และ
ประเมินค่าผลการด าเนินการ 
12.2 สรุปข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขและสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา 
12.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและนักเรียน
เตรียมน าเสนอผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
12.4 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานนักเรียน
น าเสนอผลงานและความก้าวหน้าของตนเอง 
12.5 ผู้ปกครองร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ และร่วมวางแผนพัฒนาการด าเนิน
โครงการในปีต่อไป 
12.6 สรุปและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
12.7  รายงานข้อมูลเสนอให้โรงเรียน ผู้ปกครองและ
สาธารณชนรับทราบ 

มีนาคม 2562 – 
เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
- มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
- มีนาคม 2563 
 
 

คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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3.4 ผลลัพธ์/ผลการดําเนินการ 
      1) ผลลัพธ์ 

      ในปีการศึกษา 2561  รับนักเรียนห้องเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 4 ห้องเรียน   จ านวน 131 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 147 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 139 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 151 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 164 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 153 คน  

       ในปีการศึกษา 2562  รับนักเรียนห้องเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 4 ห้องเรียน  จ านวน  140 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 126 คน  
-ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 144 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 133 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 149 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 163 คน  
 

      2) ผลการดําเนินการ 
         1. นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะความสามารถการ

สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

         2. นักเรียนในโครงการเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้และแสวงหาความรู้ได้อย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นพลโลก (World Citizen) 

3. ห้องเรียนสองภาษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็ม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับดี 
5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ 
6. นักเรียนมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 
7. ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
8.  โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
10. นักเรียนจะมีศักยภาพและความพร้อมสู่ความเป็นพลโลกได้ 
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 3.5 ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
            3.5.1 พัฒนาระบบบริหารโครงการเป็นแบบมืออาชีพโดยใช้หลักคิด ความมีเอกภาพทาง
นโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ 
           3.5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูไทยที่จบภาษาอังกฤษให้สามารถสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เป็นภาษาอังกฤษ ได้เทียบเคียงกับเจ้าของภาษา 
           3.5.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามความถนัด 
ความสามารถแต่ละรายบุคคล เป็นลักษณะจัดการศึกษาเฉพาะคน  
          3.5.4 ส่งเสริมให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารโครงการที่เป็นต้นแบบได้ (Best Practice)  
          3.5.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
          3.5.6 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ 
          3.5.7 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อ 
          3.5.8 ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
          3.5.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดย เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 
 
 3.6 แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
            3.6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
            3.6.2 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
            3.6.3 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ อย่างหลากหลาย 
            3.6.4 ใช้ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
            3.6.5 ใช้ระบบแนะแนว 
            3.6.6  สร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและรายงาน 
 
 
 3.7 การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผลและ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
   3.7.1 การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานอื่น ดังนี้ 
    -วันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาล ตรัง ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 24 มกราคม 2560 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลท่าบ่อ ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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    - วันที่ 27 มีนาคม  2560 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลบรบือ ศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 17 สิงหาคม  2561 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลปากคาด ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 21 ธันวาคม  2561 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลกรับใหญ่  อ าเภอ
บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองนครพนม ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ บุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุาสัก จังหวัดล าพูน  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวางแผน
การศึกษาระดับปฐมวัย 
    - วันที่  28 มกราคม  2563 ผู้ บริหารและคณะครู  จากมหาวิทยาลั ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล1 (บูรพา
วิทยากร)  เทศบาลนครนครราชสีมา ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
  3.7.2 รางวัลที่ได้รับ 
 
  ด้านผู้เรียน 
 
  ปีการศึกษา 2560 
   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดง
ละครภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาการการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 

   - เด็กชายธนกฤต   อาภรณ์แก้ว  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กชายภชรพล  ภูหนองโอง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 
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   - เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงณัฐระวิ  เสงี่ยมกลาง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงกฤติกา  มั่งมา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงธันยาพร  โคตรศรี รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณศักดิ์  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน               
วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงกชพร  อ่วมเชื้อ  รางวัลชมเชย ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตน  
ตรัย  ท านองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  ประจ าปี พ.ศ.2560 

           - เด็กหญิงกิตญาดา  ทองประดับ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
โครงการการแข่งขนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2017 
 
   ปีการศึกษา 2561 
      - เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  
ในงานมหกรรมหนังสือและเครื่องเขียนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2561 

   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย  
ครั้งที่ 27 

   - เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์  รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ประจ าปี 2018  โดย ASMO THAI 
   - เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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                     - เด็กหญิงชญารัตน์   จิตรบาล รางวัลขวัญใจช่างภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การประกวด Top model และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยสุภาษิต   

                    - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร์  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทถ้วยรางวัล  ระดับ  Junior 1 
Finger ในการแข่งขันทักษะการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) 

                   - เด็กหญิงวรวลัญช์   โยธาสมบัติ  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเขาค้อกรังปรีซ์ เพชรบูรณ์   
เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุ่นอายุ 9 – 10 ปี  

                   - เด็กหญิงณัฐภัสสร   นามศรีลี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเขาค้อกรังปรีซ์ 
เพชรบูรณ์  เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุ่นอายุ 7 – 8 ปี  

                   - เด็กอธิวัฒน์   โยธาสมบัติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเขาค้อกรังปรีซ์ 
เพชรบูรณ์  เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุ่นอายุ 11 – 12 ปี  

                  - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร์  รางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันคิ ดเลขเร็ว Brain 
Balancing  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 2 

   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงชาวิดารินทร์  สิทธิขวา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายสิงห์  บูรภักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์ รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงณชลนิภา  ดาบบัง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษาเคน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงษ์จันทอง  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายภูมิภัทร  เตโช รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงสรัญญา  ศรีโยธา รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงนภัสสร  ช านาญพงษ์ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายปกปูอง  หล้าสุดรางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายวทัญญู  พุทธา  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงสุชัญญา  สุขทั่วญาติ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดั บ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 
(ระดับประเทศ) 

   - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลชมเชย  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ระดับประเทศ) 

   - ด.ญ.รชณีกร พรมทา  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  

   - ด.ญ.ภัทรศยา ขันทะชา  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

   - ด.ช.กรกฎ สุภัคชูกุล  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เตม็ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ช.สิงห์ บูรภักดิ์   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ช.ธนดล วัฒนกิติกุล   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

- ด.ช.ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

- ด.ช.วชิระ บุตรโคตร  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ญ.เบญญาภา บุตรศรีภูมิ  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

- ด.ญ.ชุติกาญจน์ เต่านวน   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 
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- ด.ญ.ธนาภา สิงห์ประสาทพร ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น 
- ด.ญ.พัฑฒิดา สมานุหัตถ์  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

 
  ปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายมหกิจ ทองดี ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดภายใต้โครงการจัดการแข่งขันชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-23 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ าหนักเกิน26กก.ขึ้นไป 

- เด็กหญิงธนพร ช่องงาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า Event 250 รายการ        
การแข่งขันว่ายน้ าเทิดพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ณ สระว่ายน้ า สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 16 มิถุนายน ผลปรากฏว่าได้รับเหรียญทองแดง ในประเภท freestyle 50 เมตร 

- เด็กชายอธิวัฒน์ โยธาสมบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร จากการ
แข่งขันเทควันโด โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562 ประเภทกีฬาเท
ควันโด รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ าหนัก 30-32 กิโลกรัม และได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รายการ Dino Championship Zone 3 Taekwondo League 
2019 รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ าหนัก 30-33 กิโลกรัม 

- เด็กชายวทัญญู พุทธา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้ องถิ่น
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงธนพร รุ่งเรือง  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงเปี่ยมรัก จันทะวงษ์  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ   
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิกุลทวี  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ 
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ 
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงวรรณรดา วิรักษา  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ    
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงจูเลียนนา มูริค พูกอย  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ 
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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- เด็กชายปฏิภาณ ชาญสุวรรณ  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ 
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายจิรวิชญ์ สุขสงวน รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายพชรพล คุณกัณหา รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ(ระดับป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 - เด็กชายพิชญุตค์ ศรีอุดร รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

   - เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแสดง
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (ระดับ ป.1-6) ระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

  - ด.ญ.สุกัญญาพร ปูอมแสงสี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 1 จัดการแข่งขัน สมาร์ท เบรน 
จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา เมืองพัทยา     
จ.ชลบุรี 

- ด.ญ.วลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.6/1EP ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับที่ 10 จัดการ
แข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมือง
พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

- รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,500 บาท การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 (ป.1-ป.3) ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 251 ทีม ทีมละ 3 คน นักเรียนได้รับ ได้แก่  เด็กหญิง
ภคมน ณ ระนอง เด็กหญิงกนกพร อรรถจินดา และเด็กชายพีรวิชญ์ สุขสงวน  

- เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ผิว  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test) 

- เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test)  

- เด็กชายภัทรพล ใสกาง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมิน ทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test)  

- เด็กชายปรวรรพ์ ชอง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test) 

- เด็กชายธนกฤต สุวิชัย  รางวัลเหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 7-8 ปี  ชาย น้ าหนัก 
23-26 กก.  การแข่งขัน Taekwondo ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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- เด็กชายมหกิจ ทองดี  ได้รับเหรียญทอง ประเภท ยุวชน ชาย 6 รุ่น E น้ าหนักเกิน 26 
กก.ขึ้นไป การแข่งขัน Taekwondo & Ju-Jitsu Championship 2019 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  ณ 
ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล21  จังหวัดนครราชสีมา 

- ด.ญ.ปฐมาวดี สุดแสง สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  
ระดับชั้น ป.5 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23                
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  
ระดับชั้น ป.6 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ญ.จิรัชยา ไชยตะมาตร์ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  
ระดับชั้น ป.6 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่  23 ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ญ.ธนพร หลวงวิเศษ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  
ระดับชั้น ป.6 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2562  โดย 
บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- เด็กชายมหกิจ ทองดี ได้รับเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 5-6ปี 
ชาย รุ่น F น้ าหนักเกิน 25 กก.ขึ้นไป  การแข่งขัน E-SAN Taekwondo อีสารลีคเทควันโด นครขอนแก่น
แชมเปี้ยนชิพ 2019 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562  

- ด.ช.วชิรวิทย์ จันทร์ผิว เกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์  

- ด.ช.ภัทรพล ใสกาง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์  

- ด.ช.ปรวรรธพ์ ชอง  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

- ด.ญ.ภคมน ณ ระนอง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

- ด.ช.วทัญญู พุทธา เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

- ด.ญ.ปัญญณัฐ จอมแปง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

-  ด.ญ.เปี่ยมรักษ์ จันทะวงษ์ รางวัลชนะเลิศ มิสเตอร์ดินดี (ชุดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้) งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save Our Future : 
ปกปูองอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
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- ด.ญ.กัญญารัตน์ เหมะธุรินทร์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มิสเตอร์ดินดี (ชุดแฟชั่นที่
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save 
Our Future: ปกปูองอนาคต ลดการชะล้างดิน”ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

- ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ 
“ดินดีของหนู” งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save Our Future: 
ปกปูองอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

- ด.ญ.ชญาณี โสดาวัน   ได้รับเกียรติบัตร การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)            
วิชาวิทยาศาสตร์ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในรอบที่ 2  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

- เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช  ได้รับเกียรติบัตร การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)               
วิชาคณิตศาสตร์ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในรอบที่ 2  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

- เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล          ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  ระดับจังหวัด  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์    ครั้งที่ 32  
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

-  เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช   ได้คะแนนยอดเยี่ ยมอันดับที่  1  ระดับจั งหวัด                 
วิชาคณิตศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 32  
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช ได้คะแนนยอดเยี่ ยมอันดับที่  1    ระดับจั งหวัด       
วิชา Advanced English ระดับชั้นประถมศึกษา โครงการทดสอบความรู้วิชา Advanced English       
ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562  โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

-  เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์    ได้คะแนนยอดเยี่ยม  อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด       
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์    ครั้งที่ 32  
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง     ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1   ระดับจังหวัด        
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์    ครั้งที่ 32  
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ช.ปัญญ์ธรรม แก้วทะ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น C Advance และ เหรียญทอง 
ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและการ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  
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- ด.ญ.ชยาภรณ์ วัฒนุราช   ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น C Advance และ รางวัลชมเชย 
ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์ประชุมและการ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  

- ด.ญ.สุกัญญาพร ปูอมแสงสี ได้รับรางวัลเหรียญเงินและถ้วยที่ 5 ระดับที่ 2 การแข่งขัน 
สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 

- เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณัชชา  พาลี  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายเมธาสิทธ์   พันเพ็ชร  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดั บเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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- เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงนันท์นภัส  ยงก าลัง  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายบุญฤทธิ์  คงกล้า  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายปฏิภาณ  ชาญสุวรรณ  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิกุลทวี  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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- เด็กหญิงมนัสพร  ละท่าแก้ว  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายวารุจน์  พรมทองมี  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายวีรชิต  แก้วบุญเรือง  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณัฐวิภา   นามมูลน้อย  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายธนโชค  ศิริกาล  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงนภัสกร  ใจสมคม  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายปกปูอง  หล้าสุด  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงษ์จันทอง  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงเปรมฤดี  ฤทธิ์ชัย   รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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- เด็กชายเมธาสิทธิ์   บุรานนท์  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงยศวรรณ  เพ่ิมวิไล  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงวนัชพร  ฤทธิ์ชัย  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายชั้นสองภาษา (EP)  ปีการศึกษา 2561     

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ส านักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวิชา 

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

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 153 คน) 61.55 50.67 47.63 61.74 

สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51 

ระดับประเทศ 55.90 39.93 39.93 39.24 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายชั้นสองภาษา (EP)  ปีการศึกษา 2562     

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ส านักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวิชา 

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

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 162 คน) 55.41 41.23 43.04 57.39 

สังกัด 47.11 30.29 33.95 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
ประจําปีการศึกษา  2562 

 
 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน         
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    
1.1.1  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ดี ดีมาก ดีมาก 
1.1.2  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
1.1.3  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดี ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงาน 
ที่สังกัด 

   

1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ดี ดีมาก ดีมาก 
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนิน
กิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.2.3 คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ   

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย    
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด  
เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดี ดีมาก ดีมาก 
1.3.7 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยง
ของพ้ืนที่ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้    
1.4.1  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
และดูแล การเจ็บปุวยเบื้องต้น 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.2  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.5  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย  และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.6  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร  น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.7  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคน  และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน    
1.5.1  การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.5.2  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ดี ดีมาก ดีมาก 
1.5.3  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.5.4  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    
2.1.1  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย  มีการด าเนินงานและประเมินผล   

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.2  จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.4  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.5  เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ    
2.2.1  ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป  รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่
เพียงพอ และ ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.2  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.3  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.4  เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.5  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด ดี ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร    
2.3.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า  คิดตั้งค าถาม สืบ
เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและ
ผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.3.2  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.3.3  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแล
เด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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1 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
2.3.4  มีจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคล สิ่งต่าง  ๆสถานที่ 
และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.3.5  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

   

2.4.1  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง
เสริม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.4.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส  ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
ตามความสนใจ และถนัด 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.4.3  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน
ขั้นถัดไป 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.5.1  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน
บรรยากาศที่เป็นมิต 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.5.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่
ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ดี ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ข   สําหรับเด็กอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี  
(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม     
3.1.1 ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.1.2 ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
3.1.3 ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ดี ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
3.2.1 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว    
3.3.1 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ    
3.4.1 ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.4.2 ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวม
การเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.4.3 ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม
ข้อตกลง ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์    
3.5.1 ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.5.2 ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ จ านวนมิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.5.3 ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
3.5.4 ข  เดก็มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
3.5.5 ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร    
3.6.1 ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้
สมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.6.2 ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับ
พัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.6.3 ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ
สมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก  และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ 
ความเป็นพลเมืองดี  

   

3.7.1 ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.7.2 ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม และมี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ัง 
ผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยและะตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
ภูมิภาคอาเซียน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ดี ดีมาก ดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ต้องปรับปรุง  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  ดี  ดีมาก 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ข   ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ดีมาก 
 

การกําหนดค่าเปูาหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย   
2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  4 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้   
   ระดับคุณภาพ   ระดับ A ดีมาก 

ระดับ B ดี      
ระดับ C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น     
ระดับ D ต้องปรับปรุง      

3. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีมาก  
ร้อยละ 60 – 79.99    ดี   
ร้อยละ 40 – 59.99    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น       
ร้อยละ ต่ ากว่า 40    ต้องปรับปรุง      
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1 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและ
การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
76.49 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70.50 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
66.89 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85.07 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
99.83 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
89.99 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของวิชาที่สอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
สูงกว่าระดับประเทศ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
94.60 

ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
พ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรักท้องถิ่น) 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82.94 

ดีเลิศ 

 
 

31 



1 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ 14  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
ไว้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
95.20 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 19  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้ในโรงเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
93.57 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 22  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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การกําหนดค่าเปูาหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ศกึษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย   
2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้      

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม     
ระดับ 4 ดีเลิศ      
ระดับ 3 ดี     
ระดับ 2 ปานกลาง      
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  

 3. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป    ยอดเยี่ยม    
ร้อยละ 80 - 94    ดีเลิศ    
ร้อยละ 65 - 79    ดี    
ร้อยละ 50 - 64    ปานกลาง    
ร้อยละ 0 - 49     ก าลังพัฒนา  
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ตอนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยู่เลขท่ี  70 หมู่ที่  -  ต าบล ในเมือง  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์  40000  โทรศัพท์  043-221823    โทรสาร   043-228688  e-mail :  
suansanuk51@hotmail.com   website :  www.ssn.ac.th  สังกัด  ส านักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 67 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 
 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางช่อเอ้ือง  ฤกษ์รุจิพิมล หมายเลขโทรศัพท์ 081-768-4270 
 จ านวนพนักงานครูและบุคลากร 170 คน จ าแนกเป็น   พนักงานครู 115  คน   ครูอัตราจ้าง 34 คน 
พนักงานจ้าง 16 คน  ลูกจ้างประจ า 5 คน 
 จ านวนนักเรียน 2,574 คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 223 คน ระดับประถมศึกษา 2,351 คน 
 เอกลักษณ์  โรงเรียนเด่น เน้นวิชาการ  
 อัตลักษณ์  เก่งวิชาการ มีทักษะตามศักยภาพ และกล้าแสดงออก  
 
สภาพบริบทของโรงเรียน 
  โรงเรียนมคีวามพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 
  โรงเรียนตั้งอยู่ภายในตัวเมืองบนถนนสายส าคัญของจังหวัดขอนแก่น และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้        
(บึงแก่นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ่หลายแห่ง) มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เหมาะสม  มีห้องสมุดที่ทันสมัย  บริการสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต  
มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
และการท างานเป็นทีม  มีผู้บริหารที่มีความทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ มีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา  มีการบริการอาหารกลางวันส าหรับบุคลากรและนักเรียน  มีรถบัสขนาด
ใหญ่น านักเรียนออกเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกสายชั้น 
 ข้อจํากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากตั้งอยู่ในตัวเมือง จึงไม่สามารถขยายบริเวณได้ ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหน้า จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากกว่า
เกณฑ์ก าหนด  
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ห้างสรรพสินค้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ค้าขาย,รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
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โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแก่น 

        ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ,ค้าขาย ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 160,000 บาท 

          โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
  โอกาส 

1. สถานศึกษาตั้งในแหล่งชุมชน  มีการคมนาคมที่สะดวก 
2. หน่วยงานต้นสังกัด คือ เทศบาลนครขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างดี 
3. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนให้

การช่วยเหลือในด้านการจัดกิจกรรม  และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และร่วมสืบ

ทอดประเพณ ี
5. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาครบ 3 ศาสนา 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
7. การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ 
8. ชุมชนมีสถานที่ประกอบการรองรับการฝึกงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
9. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน 
10. มีการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท าให้ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน นักการเมืองให้

ความส าคัญต่อการจัดการและพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
  อุปสรรค 

1. ชุมชนมีแหล่งอบายมุขซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม 
2. สภาพครอบครัวที่แตกแยกและครอบครัวที่มุ่งแต่ประกอบอาชีพท าให้เด็กขาดความ

อบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
  3. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง 
  4. นักเรียนยึดติดกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป  
  5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้น้อย  จึงไม่
สามารถส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานได้เต็มที่   
  6. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการให้การสนับสนุนจากองค์กร ชุมชนและเอกชนลดลง 
  7. ประชากรและผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

8. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความแตกแยกใน 
การบริหารจัดการ 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางช่อเอ้ือง ฤกษ์รุจิพิมล  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม  สาขา     
การบริหารการศึกษา   โทรศัพท์ 081-768-4270   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561 
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  3  ปี    
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  2 คน 
   2.1 ชื่อ-สกุล นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์  086-863-8125  รับผิดชอบฝุาย กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   2.2 ชื่อ-สกุล นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 098-502-0930 รับผิดชอบฝุาย กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศเหนือ 

เสาธง 

ถนนกลางเมือง 

สวน 

อาคาร 3 

อาคาร 2 อาคาร 1 อาคาร 8 

อาคาร 7 

อาคาร 5 

อาคารศิลปะ อาคารอนุบาล 

อาคารดนตร ี

ถน
นนิ

กร
ส ำ
รำ
ญ 
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3.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
     3.1 พนักงานคร ู

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งานสอน 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
ที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

1 นายประยุทธ  ศรีจันทร ์ 54 18 ครู ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 14 72 
2 นายกิตตวิัฒน์  ธนพัฒน์โยธิน 36 9 ครู ชน. กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.5 14 86 
3 นายวัชร ิ   พงษาเวียง 42 16 ครู ชน. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5 12 78 
4 นางรพีพรรณ  วิไลรัตน์ 56 30 ครู ชนพ. กศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 16 72 
5 นายสมาน  ยอดนครจง 48 9 ครู  พธ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมฯ ป.5 18 72 
6 นางดวงเดือน  มาลาสิงห์ 47 22 ครู ชนพ. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 14 86 
7 นางพิมลมาศ  ปัญญาเกิด 43 19 ครู ชนพ. ค.บ. คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ป.4 17 90 
8 นายรัฐ  สุรพล 39 9 ครู ชน. ศศ.ม. สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ป.4-6 14 58 
9 นางจรัญญา  กันหากุล 52 26 ครู ชนพ. ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชพีฯ ป.5 14 98 
10 น.ส.วิลัดดา   ชัยเดช 56 29 ครู ชช. ค.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชพีฯ ป.4 12 74 
11 นางรัชน ี  สุวรรณสม 59 36 ครู ชนพ. ศษ.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.1 14 70 
12 นางมะลิวรรณ  ทบบุญ 47 24 ครู ชนพ. ศษ.ม. หลักสูตรการสอน ภาษาไทย ป.6 18 132 
13 นางวิไลพร  มูลสาร 42 15 ครู ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5 16 86 
14 นายสุมิตร  ยิ่งยืน 52 26 ครู ชนพ. ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรีฯ ป.1-3 14 74 
15 นายณรงค์  เอนกนวล 56 31 ครู ชนพ. ค.บ. เกษตรกรรม สังคมฯ ป.1 13 76 
16 นายศุภลักษณ์  อันปัญญา 34 9 ครู ชน. คอ.ม. ไฟฟูา คณิตศาสตร์ ป.4 14 96 
17 นายนิรุท  ทองภูบาล 50 9 ครู ชน. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ป.1 15 82 
18 น.ส.วิไลลักษณ์  พรหมณีวัฒน ์ 51 9 ครู  ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 15 86 
19 นายทรงยศ  ไสยนิตย ์ 46 21 ครู ชนพ. กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปะฯ ป.4-6 20 74 
20 นางนิภาพรรณ   มณีเนตร 46 22 ครู ชนพ. ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ ป.1 15 96 
21 นางสมประสงค์  ศิริธันยบูรณ์ 50 20 ครู ชนพ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 14 96 
22 นางดวงจันทร์  ยอดสะอ ึ 46 20 ครู ชนพ. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 
23 นางมนัสณัญย์   โงชาฤทธิ ์ 41 14 ครู ชนพ. ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4 18 96 
24 นายมนต์สกา  จันสีลา 40 9 ครู ชน. กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4 16 86 
25 นางสุภาพรรณ  สุวิชัย 40 9 ครู ชน. กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชพีฯ ป.3 14 82 
26 นายไชยวัฒน ์ ทาเชาว ์ 41 19 ครู ชนพ. ค.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชพีฯ ป.6 14 128 
27 นางพิกุล  กระแสโสม 57 31 ครู ชนพ. กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.3 15 78 
28 นางธีร์ชญาน ์ อินทร 37 14 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.5 14 72 
29 นางสุธาสิน ี คุตตรานนท์ 59 39 ครู ชนพ. ศษ.บ. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.1 8 68 
30 นางจินตนา  จ้องสละ 53 14 ครู ชน. ค.บ. ภาษาไทย สอนปฐมวัย 28 98 
31 นางสงกรานต์  ปราบนอก 55 26 ครู ชนพ. ค.บ. บรรณารักษ์ สอนปฐมวัย 28 98 
32 นางเพ็ญศรี   พวกไธสง 59 39 ครู ชช. กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชพีฯ ป.5 13 78 
33 นางลัญฉกร  จันทะเริง 44 18 ครู ชนพ. ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3 16 72 
34 นางรัตนากร  แสนจ าสาร 59 38 ครู ชนพ. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ป.2 16 72 
35 น.ส.ทนุภา  สายทิพย ์ 43 8 ครู ชน. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะฯ ป.2 17 76 
36 นางรัตนาภรณ์  ประจวบมอญ 45 18 ครู ชนพ. ศษ.ม. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.5 18 92 

37 นางชุลีภรณ์  นิลสุวรรณ 48 23 ครู ชนพ. 
ศษ.บ. 
วท.บ. 

- เทคโนโลยีการ
สื่อสารการศึกษา 
- พืชสวน 

คณิตศาสตร์ ป.3 14 96 

38 นางพเยาว ์ ชิณศรี 59 32 ครู ชนพ. ศษ.บ. สังคมศึกษา การงานอาชพีฯ ป.3 5 76 
39 นางกาญณัฐ  โคตรชาลี 54 9 ครู ชน. ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.1 14 76 
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     3.1 พนักงานคร ู(ต่อ) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งานสอน 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
ที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

40 นางบงกชกร  พัสลัง 39 9 ครู ชน. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.2 15 82 

41 นายนัฐพล  รัชตพิบูล 39 9 ครู ชน. วท.บ. 
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 

ศิลปะฯ ป.3 16 68 

42 นายคมสันต์  เครือเพียกุล 39 9 ครู ชน. ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะฯ ป.6 7 58 
43 น.ส.จิตรลดา   ใจแน่น 40 14 ครู ชนพ. ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.6 14 96 
44 น.ส.บุณญานุช  ศิลาขวา 50 9 ครู  ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 
45 นางมะลิ    วัฒนาอุดมชัย 47 29 ครู ชช. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.2 15 98 
46 นายอัครเดช   เคหาไสย 56 33 ครู ชช. กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4 11 96 
47 นางหทัยรัตน์  คันธภูม ิ 50 28 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.6 11 96 
48 นายทวีศิลป ์  หาญประเสริฐ 59 30 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.5 14 128 
49 นางวิยะดา  ส าโรงพล 58 37 ครู ชนพ. ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.6 16 82 
50 น.ส.อโนมา  สัตนาโค 43 15 ครู ชนพ. ศษ.บ. ชีววิทยา เคม ี วิทยาศาสตร์ ป.5 12 128 
51 นางศิริวนิดา สุริยะไกรพล 57 33 ครู ชนพ. ค.บ. คหกรรมศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ป.2 18 72 
52 น.ส.ญาณิน ี ประจะเนย ์ 40 16 ครู ชนพ. ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.6 18 128 
53 นางอกนิฏฐ ์ นิติวิสิฏฐากร 50 21 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.6 15 82 
54 น.ส.ปัทมา  พรหมมีเนตร 57 25 ครู ชนพ. ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 16 76 
55 นางปฐวีนันท์  หนูเวียง 44 19 ครู ชนพ. ศษ.บ. คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ป.6 18 86 
56 นางวิศัลยา  สุวรรณทา 52 9 ครู ชนพ. ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 82 
57 นางโสภาวดี   โสภณรัตน ์ 51 23 ครู ชนพ. วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.3 16 82 
58 น.ส.โชติมา  ไชยนิจ 42 14 ครู ชนพ. บธ.บ. การจัดการ ภาษาไทย ป.1 14 82 
59 นางฐิตาพร  บุญอนันต์ 40 14 ครู ชนพ. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 
60 นางเชาวลักษณ ์ ศรีจันทร์ 53 14 ครู ชน. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 15 72 
61 น.ส.สรญา  ทองธรรมมา 40 14 ครู ชนพ. บธ.ม. บริหารธุรกิจ การงานอาชพีฯ ป.1 19 102 
62 นางวราลักษณ ์ หวลศรีไทย 41 9 ครู ชนพ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.3 16 72 
63 นางดลนภา  วงษ์ศิริ 40 14 ครู ชนพ. ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.2 18 72 
64 นางราตร ี แก้วงามศรี 56 14 ครู ชนพ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.3 15 78 
65 นายอยัรินทร์  จันทร์มหา 40 14 ครู ชน. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะฯ ป.2 14 58 
66 น.ส.มนลดา  พลศักดิ ์ 50 9 ครู ชน. กศ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะฯ ป.4-6 18 72 
67 น.ส.บุศรินทร์  น้อยชนะ 40 14 ครู ชน. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณิตศาสตร์ ป.4 18 86 
68 นางจงกล  ชินเสนา 48 14 ครู ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 18 72 
69 นางรุจิรา  สะเดา 57 34 ครู ชช. กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.6 12 132 
70 นายภราดร   หาญสุริย ์ 40 14 ครู ชนพ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ ป.5-6 15 58 
71 นางสุปรียา   ไผ่ล้อม 47 14 ครู ชนพ. กศ.ม. สังคมศึกษา ภาษาไทย ป.6 18 78 
72 นายรังสรรค์  เรืองเรื่อ 56 14 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.5 12 86 
73 นางธัญวรัตน์  สุภาวัฒนพันธ ์ 50 14 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.1 16 72 
74 นางธัญวฤณ  อวนศร ี 47 14 ครู ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 17 72 
75 น.ส.จารุณี  วิชาชยั 38 14 ครู ชนพ. กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.1 14 128 
76 น.ส.จินตนา  ขจรวุฒินันท์ 53 14 ครู ชนพ. ค.บ. การประถมศึกษา สอนปฐมวัย 28 98 
77 นางวริยา  วิจิตรศุภการ 44 14 ครู ชนพ. ค.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.1 15 72 

78 นางสุภาภรณ์  ศรีอุดร 56 14 ครู ชนพ. ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู ้ ภาษาไทย ป.3 13 96 
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     3.1 พนักงานคร ู(ต่อ) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งานสอน 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง
ที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

79 นางจิตติมา  กล้าขยัน 54 22 ครู ชนพ. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 

80 นางศุภลักษณ ์ เรืองเรื่อ 49 21 ครู ชนพ. กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สอนปฐมวัย 28 98 
81 นางดวงสมร  มูลกิตต ิ 41 14 ครู ชนพ. กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 18 86 
82 นายจิตตะ  ระกิต ิ 52 30 ครู ชนพ. ร.ม. รัฐศาสตร์ ภาษาไทย ป.1 9 96 
83 น.ส.ทิพวรรณ  ทองกอง 44 10 ครู ชน. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 18 72 
84 น.ส.สิริยลริยา วะสิริอารยา 41 13 ครู ชนพ. ศษ.บ. เคมี - ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.2 17 72 
85 นางอรทัย  แสนทวีสุข 40 18 ครู ชนพ. ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ภาษาไทย ป.5 28 98 
86 นายปกรณ์เกยีรติ  ปรุงค ามา 48 21 ครู ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6 14 86 
87 น.ส.วิภาดา  วงศ์ชาร ี 39 5 ครู  วท.ม. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.5 17 86 
88 น.ส.ณัชชารีย์  เอ่นนู 37 5 ครู  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ป.4 14 78 
89 น.ส.จตุพร  กองดารัตน์ 32 5 ครู  ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 14 86 
90 น.ส.ปารณีย์  บุรมย์ชัย 40 5 ครู  ศษ.บ. ปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 
91 น.ส.พิสุทธา จันทร์สมบัต ิ 39 5 ครู  กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชพีฯ ป.1 10 86 
92 นายอิทธิพงศ์  พวกไธสง 41 5 ครู  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4 12 72 
93 นายธีรพัทร ์ โพธิ์จันทร ์ 34 7 ครู  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.1 14 128 
94 นางกนกพร  ศิริมาลา 46 36 ครู ชช. กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ ป.5 14 138 
95 นางหนูพิน พินราช 47 18 ครู ชนพ. ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาไทย ป.4 18 72 
96 นางอติภร โคตรพัฒน ์ 43 20 ครู ชนพ. ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.4 EP 18 72 
97 นางพิลาพร  แกว้เฮ้า 49 9 คร ูชน. ศษ.บ. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.4 17 72 
98 น.ส.บัวสด  แสนโคตร 38 13 ครู ชนพ. ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.3 18 86 
99 นางพิกุล  มีค าทอง 40 31 ครู ชนพ. ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3 7 128 
100 นายเนรมิต   ม่วงศร ี 45 20 ครู ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร์  16 62 
101 น.ส.รัชดาพร   ยิ่งยงทรัพย ์ 40 20 ครู ชน. ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ป.2 19 72 
102 นายปารุสก ์  ทับธาน ี 42 20 ครู ชน. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4 19 72 
103 นางชุตินันท์   รัตนทิพย ์ 40 20 ครู ชน. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1 15 72 
104 น.ส.กัลยา   คงนาค 40 21 ครู ชนพ. บธ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.4 EP 15 72 
105 นางกิ่งเพชร   ชาดวง 40 18 ครู ชน. ค.บ. คหกรรม การงานอาชพีฯ ป.3 9 72 
106 น.ส.บุษยา   เหลือผล 38 10 ครู ชน. ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ป.1 14 72 
107 นางกัญญภัทร ์  จันทร์ผิว 38 12 ครู ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 EP 18 72 
108 นางภทร   อุดมชัย 41 14 ครู ชน. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.6 18 72 
109 น.ส.ชลดา   กางสิ่ว 35 10 ครู ชน. บธ.ม. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ ป.2 10 72 
110 น.ส.ศิริจิตร   ปิตาฝูาย 37 10 ครู ชน. ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 15 72 
111 นางสุธัมมา   นามวงษา 43 23 ครู ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4 14 72 
112 นางณัฏยาณ ี  ปรุงค ามา 50 25 ครู ชนพ. ศศ.บ. คหกรรม การงานอาชพีฯ ป.6 14 72 
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     3.2 พนักงานจ้าง (ปฎิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สอนกลุ่มสาระ/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

1 น.ส.นฤมล  คนว่อง 32 10 ศศ.บ. ศิลปะฯ ป.5 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

14 ชม. 72 

2 น.ส.ณิทชาภา   ศิลากุล 32 10 ศศ.บ. สอนปฐมวัย 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

28 ชม. 98 

3 น.ส.สุดา  วรดิษฐ์วงษ ์ 32 8 วท.บ วิทยาศาสตร์ ป.1 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

15 ชม. 72 

4 นายธนาธิป  สอนศีลพงษ์ 30 6 ศศ.บ. ศิลปะฯ ป.1 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

16 ชม. 72 

5 น.ส.สุวรรณี  กาญจนวงษา 30 6 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ป.2 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 72 

6 น.ส.กวิศา  อุปศร ี 36 6 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ป.4 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 72 

7 น.ส.ดวงฤทัย  ศรีเร 31 7 กจ.ม. สอนปฐมวัย 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

28 ชม. 98 

8 น.ส.กนกวรรณ แกว้ไกรสร 29 6 คอ.บ. ศิลปะฯ ป.3 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

14 ชม. 72 

9 น.ส.อรทัย  สมภาร 30 7 ค.บ. สังคมศึกษาฯ ป.5 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

14 ชม. 72 

10 น.ส.วราภรณ์ งอสอน 27 5 ศศ.บ. 
 

โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 72 

11 น.ส.สุรารักษ์   กุลผาย 26 2 ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.3 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

11 ชม. 72 

12 นายชาญชยั  ภัทรมานนท์ 29 5 ศษ.บ. ศิลปะฯ ป.1-2 โครงการจ้างเหมาบริการคร ู 14 ชม. 72 
13 นายมณฑล การินทร์ 29 4 ศศ.บ. สุขศึกษาฯ ป.1-3 โครงการจ้างเหมาบริการคร ู 14 ชม. 58 
14 นายวัชรพงศ์  ซ้ายโฮง 32 6 กศ.บ. สุขศึกษาฯ ป.4 โครงการจ้างเหมาบริการคร ู 14 ชม. 58 
15 น.ส.ฐิตาภา   สามารถ 26 2 ค.บ. สอนปฐมวัย โครงการจ้างเหมาบริการคร ู 28 ชม. 98 
16 น.ส.พรนภา กุลผาย 26 3 ค.บ. ภาษาไทย ป.2 โครงการจ้างเหมาบริการคร ู 16 ชม. 72 
17 นายทวีรัตน์  สุวรรณสม 31 6 ศษ.บ. ภาษาจีน ป.4 โครงการภาษาจีน 14 ชม. 72 
18 น.ส.ชลธิชา  งามศิริอุดม 30 7 ศษ.บ. ภาษาจีน ป.1-3 โครงการภาษาจีน 10 ชม. 72 
19 น.ส.เกษมณี  ศิริวิโรจน ์ 26 1 ศษ.บ. ภาษาจีน ป.4-6 โครงการภาษาจีน 13 ชม. 72 
20 น.ส.ศิริพร   ตรงดี 28 1 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุุน โครงการภาษาญี่ปุุน 9 ชม. 72 
21 น.ส.พิชญา   รุ่งเรือง 23 1 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุุน โครงการภาษาญี่ปุุน 9 ชม. 72 
22 นายไมตรี  พาพิทักษ ์ 45 4 บธ.บ. การงานอาชพีฯ ป.6 สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองฯ 16 ชม. 72 
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     3.2 พนักงานจ้าง (ปฎิบัติหน้าที่สอน)  (ต่อ) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สอนกลุ่มสาระ/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

23 Mr.Jeffry  Sumalabe 36 12 - ภาษาอังกฤษ ป.6 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 68 

24 Miss.Mary Grace R. Melgar 41 11 - ภาษาอังกฤษ ป.1 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 68 

25 Miss.Leonisa Piloton Pugoy 39 15 - Science ป.2 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 68 

26 Mr.Lucas Abelegang 48 10 - ภาษาอังกฤษ ป.2 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

27 Miss.Jennifer D. Balicdan 37 6 - วิทยาศาสตร์ ป. 5 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

28 
Mr. Marlon Pastor 
Espenocilla 

39 2 - คณิตศาสตร์ ป.1 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

29 Mr. Alfie  Herdelez Crusis 29 2 - คณิตศาสตร์ ป.5-6 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

30 Miss Jesica Ortiz 27 2 - ภาษาอังกฤษ ป.1 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

31 Mr.Joshua L. Nabalez 24 1 - คณิตศาสตร์ ป.2 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

32 Mr.June Ortiz 30 3 - คณิตศาสตร์ ป.4 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
68 

33. Mr. Tanko Romo 27 1 - ภาษาอังกฤษ ป.4 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครหู้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
60 

34. Mr. Rigor Permejo 26 1 - ภาษาอังกฤษ ป.3 
โครงการจ้างเหมาบริการ 
ครูห้องเรียนสองภาษา 

18 ชม. 
60 

 
     3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส.วาสนา  โสมพรมมา 40 พนักงานจ้าง ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
2 นางฉว ี สิงห์สุวรรณ 42 พนักงานจ้าง ค.บ. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
3 น.ส.รสสุคนธ์ ปาหนองแปน 28 พนักงานจ้าง บธ.บ. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
4 นางสกุลพร  รื่นสิน 30 พนักงานจ้าง ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
5 นางสุภาวด ี แสนค า 30 พนักงานจ้าง บธ.บ. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
6 น.ส.วราภรณ์ นวนไชยดี 28 พนักงานจ้าง ปวช. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
7 น.ส.สุภาพร วาวิทกัษ ์ 22 พนักงานจ้าง ศศ.บ. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ พนักงานจ้างตามภารกจิเทศบาล 
8 นายกฤษดา มาระโพธิ ์ 29 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ ม.6 งานธุรการและสารสนเทศ สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองฯ 
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 3.4 สรุปจํานวนบุคลากร 
 

ประเภท/ตําแหน่ง 
จํานวนบุคลากร(คน) รวม 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - 1 - 1 
    -ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
    -รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 3 - 3 

2. สายงานการสอน      
    -พนักงานครู                                                    - 63 49 - 112 
    -พนักงานจ้าง(สอน) - 27 7 - 34 
    -อ่ืน ๆ - - - - - 
                               รวม - 90 56 - 149 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      

   -พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 4 - - 7 
   -พนักงานจ้างทั่วไป 1 8 - - 9 
   -ลูกจ้างประจ า 5 - - - 5 
   -อ่ืนๆ(ระบุ) - -    
                               รวม 9 12 - - 21 

รวมทั้งสิ้น 9 102 59 - 170 
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 3.5 จํานวนครูจําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
จํานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 14 9.59 26.00 
ภาษาไทย 21 14.38 37.14 
คณิตศาสตร์ 23 15.75 34.78 
วิทยาศาสตร์ 18 12.33 29.44 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 8.90 20.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2.74 37.50 
ศิลปะ 13 8.90 26.15 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 7.53 22.73 
ภาษาต่างประเทศ 29 19.86 23.79 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - -  
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 146 100  
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4. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
   4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 2,574  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 ( 5 ขวบ) 3 45 43 88 29.33 
อนุบาล 3 (6 ขวบ) 4 61 74 135 33.75 
                 รวม 7 106 117 223 33.29 
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 180 196 376 37.6 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 176 207 383 38.3 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 179 187 366 36.6 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 193 196 389 38.9 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 237 202 439 43.9 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 178 220 398 39.8 

รวม 60 1143 1208 2351  
รวมทั้งสิ้น 67 1249 1325 2574  

    จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย.....-.....คน   หญิง.......-......คน  รวม....-.....คน 
   อัตราส่วนนักเรียน : ครู ระดับอนุบาล =  17.15 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   อัตราส่วนนักเรียน : ครู ระดับประถมศึกษา =  23.75 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล2 
(5ปี) 

อ.2/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/3 30 - - 30 30 3 0.00 30 100 
รวม 88 - - 88 88 3 0.00 88 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล3 
(6ปี) 

อ.3/1 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/2 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.3/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/4 35 - - 35 35 3 0.00 35 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

รวมทกุระดับชั้น 223 - -     223  
ร้อยละรวม 100 - -     100  

 
 
  5.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล2 
(5ปี) 

อ.2/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/3 30 - - 30 30 3 0.00 30 100 
รวม 88 - - 88 88 3 0.00 88 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล3 
(6ปี) 

อ.3/1 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/2 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.3/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/4 35 - - 35 35 3 0.00 35 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

รวมทุกระดับชั้น  223 -     223  
ร้อยละรวม  100 -     100  
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 5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล2 
(5ปี) 

อ.2/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/3 30 - - 30 30 3 0.00 30 100 
รวม 88 - - 88 88 3 0.00 88 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล3 
(6ปี) 

อ.3/1 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/2 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.3/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/4 35 - - 35 35 3 0.00 35 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

รวมทุกระดับชั้น  223 -     223  
ร้อยละรวม  100 -     100  

 
 5.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ดี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล2 
(5ปี) 

อ.2/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.2/3 30 - - 30 30 3 0.00 30 100 
รวม 88 - - 88 88 3 0.00 88 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล3 
(6ปี) 

อ.3/1 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/2 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.3/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.3/4 35 - - 35 35 3 0.00 35 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

รวมทุกระดับชั้น  223 -     223  
ร้อยละรวม  100 -     100  
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5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

วิชา จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรยีน นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ภาษาไทย 2351 1413 371 324 140 63 20 20 0 2108 89.66 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2351 1083 396 340 254 143 75 60 0 1819 77.37 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2351 1019 391 348 277 199 82 35 0 1758 74.78 

สังคมศึกษาฯ 
สังคมศึกษาฯ 2351 1770 279 164 82 26 21 9 0 2213 94.13 
ประวัติศาสตร์ 2351 1372 488 327 99 57 8 0 0 2187 93.02 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 2351 2213 91 34 7 3 3 0 0 2338 99.45 

ศิลปะ ศิลปะ 2351 2093 212 34 8 3 0 1 0 2339 99.49 
การงานอาชีพฯ การงานอาชพีฯ 2351 2067 204 70 8 2 0 0 0 2341 99.57 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2351 1333 309 295 254 126 20 14 0 1937 82.39 

รวม 21159 14363 2741 1936 1129 622 229 139 0 19040 89.99 
ร้อยละ 67.88 12.95 9.15 5.34 2.94 1.08 0.66 0   

 
 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 89.99 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 10.01 
ไม่ผ่านการประเมิน (0) 0 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจําแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 52.38 37.85 39.24 47.47 
ระดับจังหวัด 48.39 31.86 34.85 33.02 
ระดับสังกัด 47.11 30.29 33.95 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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6. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  

 ที ่ รายการ 
จํานวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1 จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

1,685 65.46 

2 จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,574 100 

3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม -   - 
4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5 จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ -   - 
6 จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -   - 
7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) -   - 
8 จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ -   - 
9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน -   - 
10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 135 5.24 

                                    ประถมศึกษา 398 15.46 
                                    มัธยมศึกษาตอนต้น -   - 
                                    มัธยมศึกษาตอนปลาย -   - 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 

7.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ที ่ รายการ จํานวน 
1 อาคารเรียน 8  หลัง 
2 อาคารประกอบ - หลัง 
3 ห้องน้ า – ห้องส้วม 65 ที่ 
4 สระว่ายน้ า - สระ 
5 สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
6 สนามกีฬา - สนาม 

 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

  8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ห้างสรรพสินค้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ค้าขาย,รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาล
ไหมและงานกาชาดขอนแก่น 

 8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ,ค้าขาย ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 160,000 บาท 
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 8.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส 

1. สถานศึกษาตั้งในแหล่งชุมชน  มีการคมนาคมท่ีสะดวก 
2. หน่วยงานต้นสังกัด คือ เทศบาลนครขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และ

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างดี 
3. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนให้

การช่วยเหลือในด้านการจัดกิจกรรม  และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และร่วมสืบ

ทอดประเพณ ี
5. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาครบ 3 ศาสนา 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
7. การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ 
8. ชุมชนมีสถานที่ประกอบการรองรับการฝึกงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
9. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน 
10. มีการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท าให้ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน นักการเมืองให้

ความส าคัญต่อการจัดการและพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
  อุปสรรค 

1. ชุมชนมีแหล่งอบายมุขซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม 
2. สภาพครอบครัวที่แตกแยกและครอบครัวที่มุ่งแต่ประกอบอาชีพท าให้เด็กขาดความ

อบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
  3. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง 
  4. นักเรียนยึดติดกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป  
  5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้น้อย  จึงไม่
สามารถส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานได้เต็มที่   
  6. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการให้การสนับสนุนจากองค์กร ชุมชนและเอกชนลดลง 
  7. ประชากรและผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
  8. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความแตกแยกใน
การบริหารจัดการ 

ความพร้อมและข้อจํากัดของโรงเรียน 
 1. โรงเรียนมีความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 
  โรงเรียนตั้งอยู่ภายในตัวเมืองบนถนนสายส าคัญของจังหวัดขอนแก่น และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ 
(บึงแก่นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ่หลายแห่ง)  มีภูมิทัศนร์่มรื่นสวยงามสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เหมาะสม มีห้องสมุดที่ทันสมัย บริการสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต    
มีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
และการท างานเป็นทีม มีผู้บริหารที่มีความทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ มีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
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ภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริการอาหารกลางวันส าหรับบุคลากรและนักเรียน มีรถบัสขนาด
ใหญ่น านักเรียนออกเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกสายชั้น 
 2. ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากตั้งอยู่ในตัวเมือง จึงไม่สามารถขยายบริเวณได้ ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งจากอุบัติเหตุและจากคนแปลกหน้า จ านวนนักเรียนต่อห้องมากกว่าเกณฑ์
ก าหนด  
 
9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดสอนตามหลักูตรถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแดงในตารางดังนี้  

 
9.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
ที่ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรถานศึกษา  
การศึกษาปฐมวัย  จึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย    โรงเรียนเทศบาลสวน
สนุกดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ช่วงอายุ อายุ  5  -  6   ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สําคัญ สาระท่ีควรรู้ 
 ด้านร่างกาย 
 ด้านอารมณ์และจิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม 
 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 วันส าคัญ 
 เราและอาเซียน 
 คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 

ระยะเวลาเรียน           2  ภาคเรียน    :     1   ปีการศึกษา 
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โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกประกอบด้วย    
2  องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สาระการเรียนรู้รายปี ซึ่งประกอบด้วยสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญ 
2. ก าหนดเวลาเรียน ใช้เวลาเรียน 2  ปีการศึกษา 

 
ระยะเวลาเรียน 
  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2 ปีการศึกษา  ปีการศึกษาละ 
2 ภาคเรียน  โดยเริ่มรับเด็กอายุ  5 ปี ถึง 6 ปี   อายุ 5 ปี เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอายุ 6 ปี เรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 3 
 
กําหนดเวลาเรียน 
  เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปี
การศึกษา  หรือ 20 สัปดาห์  :  1 ปีการศึกษา ในปีการศึกษาจะจัดเป็น  40 สัปดาห์   ในแต่ละวันจะใช้
เวลา 5 - 6  ชั่วโมงโดยประมาณ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นในการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระการ
เรียนรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ส าหรับเด็กอายุ  5 - 6 ปี จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิด หรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน และ
เป็นสิ่งที่เด็กสนใจจะไม่เน้นเนื้อหาการท่องจ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะ หรือกระบวนการจ าเป็นต้อง
บูรณาการทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น คณิตศาสตร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กมี
เจตคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นต้น 
 

กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (อายุ  5  ปี) 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 1 – 2 แรกรับประทับใจ  (ปฐมนิเทศ 
 3 ชื่อนั้นส าคัญไฉน  (ชื่อเล่น, สัญลักษณ์) 
 4 เด็กดีมีวินัย 
 5 อวัยวะและการดูแลรักษา 
 6 กินดีอยู่ดีมีสุข  (ความต้องการพื้นฐาน) 
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กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (ต่อ) 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 
 7 ขยับกาย  สบายชีวี 
 8 ปลอดภัยไว้ก่อน  (อุบัติเหตุ) 
 9 หนูน้อยนักสัมผัส 
 10 หนูท าได้  (การช่วยเหลือตนเอง) 
 11 หนูน้อยน่ารัก 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 12 บ้านแสนสุข 
สถานที่แวดล้อม 13 ครอบครัวสุขสันต์ 
 14 มาตรฐานของโรงเรียนหนู 
 15 หนูน้อยรักความเป็นไทย  
 16 จังหวัดของเรา 
 17 หนูน้อยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 18 สมาชิกประเทศอาเซียน  
 19 (สรุปทบทวน) การประเมินพัฒนาการ 
 20 (สรุปทบทวน) การประเมินพัฒนาการ 
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ 21 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
รอบตัว 22 ฤดูหรรษา 
 23 กลางวันกลางคืน 
 24 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
 25 ต้นไม้แสนรัก 
 26 โลกของแมลง 
 27 ผักผลไม ้
 28 ข้าวมหัศจรรย์ 
 29 โลกสวยด้วยมือเรา 
 30 ฉันรักประเทศไทย 
 31 ปลอดภัยในยานพาหนะ 
 32 สาระแห่งสีสัน 
 33 สร้างฝันนักคิด 
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กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 2   (ต่อ) 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
รอบตัวเด็ก 35 การสื่อสารไร้พรมแดน   
 36 ท่องแดนอาเซียน 
 37 เรียนรู้วัฒนธรรม 
 38 บูรณาการทุจริตศึกษา 
 39 สรุปทบทวน / การประเมินผล 
 40 สรุปทบทวน / การประเมินผล 
   

กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3  (อายุ  6  ปี) 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกบัตัวเด็ก 1 – 2 แรกรับประทับใจ  (ปฐมนิเทศ 
 3 ชื่อนั้นส าคัญไฉน  (ชื่อเล่น, สัญลักษณ์) 
 4 เด็กดีมีวินัย 
 5 อวัยวะและการดูแลรักษา 
 6 กินดีอยู่ดีมีสุข  (ความต้องการพื้นฐาน) 
 7 ขยับกาย  สบายชีวี 
 8 ปลอดภัยไว้ก่อน  (อุบัติเหตุ) 
 9 หนูน้อยนักสัมผัส 
 10 หนทู าได้  (การช่วยเหลือตนเอง) 
 11 หนูน้อยน่ารัก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 12 บ้านแสนสุข 
สถานที่แวดล้อม 13 ครอบครัวสุขสันต์ 
 14 มาตรฐานของโรงเรียนหนู 
 15 หนูน้อยรักความเป็นไทย  
 16 จังหวัดของเรา 
 17 หนูน้อยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 18 สมาชิกประเทศอาเซียน  
 19 (สรุปทบทวน) การประเมินพัฒนาการ 
 20 (สรุปทบทวน) การประเมินพัฒนาการ 
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กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 3  (ต่อ) 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ 21 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
รอบตัว 22 ฤดูหรรษา 
 23 กลางวันกลางคืน 
 24 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
 25 ต้นไม้แสนรัก 
 26 โลกของแมลง 
 27 ผักผลไม ้
 28 ข้าวมหัศจรรย์ 
 29 โลกสวยด้วยมือเรา 
 30 ฉันรักประเทศไทย 
 31 ปลอดภัยในยานพาหนะ 
 32 สาระแห่งสีสัน 
 33 สร้างฝันนักคิด 
เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 34 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
รอบตัวเด็ก 35 การสื่อสารไร้พรมแดน   
 36 ท่องแดนอาเซียน 
 37 เรียนรู้วัฒนธรรม 
 38 บูรณาการทุจริตศึกษา 
 39 สรุปทบทวน / การประเมินผล 
 40 สรุปทบทวน / การประเมินผล 
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9.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 
ภาษาไทย 240 240 240 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 240 240 240 200 200 200 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
วิทยาการค านวณ 40 40 40 40 40 40 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 200 200 200 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 40 40 40 80 80 80 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
วิชาส่งเสริมศักยภาพ 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
-กิจกรรมแนะแนว 
-กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

40 
40 
40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 ชั่วโมง/ปี 

 
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

10.1 ห้องสมุด 
ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 42 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 11,644 เล่มมีวารสาร/

หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน 5 ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบระบบโปรแกรมห้องสมุด
ประชาชนแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ห้องสมุด จ านวน  10  เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย 2,300 คน 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคล
มาใช้บริการ เฉลี่ย 150 คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
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  10.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 10 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน 1  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 4  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน 1 ห้อง 

  ๔)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)ห้องพยาบาล,ห้องจริยธรรม,ห้องโภชนาการ,ห้องประชุม, 
         จ านวน 4 ห้อง 
  10.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 130 เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน 115 เครื่อง 
  2)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 115 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  
เฉลี่ย 1,949 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 69.78 ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน) จ านวน 20 เครื่อง 
 

  10.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
1 พระพุทธในโรงเรียน 200 
2 ห้องสมุด 200    
3 ห้องคอมพิวเตอร์ 875 
4 ห้องวิทยาศาสตร์ 875 
5 ห้องจริยธรรม 875 
6 ห้องโสต 875 
7 ห้องดนตรีไทย 875 
8 ห้องดนตรีสากล 875 
9 ลานจักรี 200    
10 ห้องฝึกการงาน 875 

 

  10.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
1 ตลาดสด 5 
2 บึงแก่นนคร 4 
3 ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ 4 
4 บึงทุ่งสร้าง 4 
5 ค่ายศรีพัชรินทร์ 4 
6 สวนผักอินทรีย์คุณตาสวาท 4 
7 ผักสวนครัวจวนผู้ว่าบึงทุ่งสร้าง 4 
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  10.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
8 เจดีย์ 9 ชั้น วัดหนองแวง 4 
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น 4 
10 โฮงมูนมัง 4 
11 สวนเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
12 ศูนย์วิจัยพันธ์ไหม 4 
13 วัดปุาแสงอรุณ 4 
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านไผ่ 6 
15 วัดสนวนนาร ี 4 
16 ศูนย์ผ้าไหมชนบท 4 
17 โรงงานกระดาษ อ.น้ าพอง 4 
18 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 4 
19 บริษัทไทยน้ าทิพย์ 4 
20 พระธาตุขามแก่น 5 
21 หมู่บ้านงูจงอาง 4 
22 เขื่อนอุบลรัตน์ 4 
23 องค์การส่งเสริมโคนม ต.ท่าพระ 4 
24 ภูกุ้มข้าวแหล่งไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์ 4 
25 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 4 
26 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 4 
27 ศูนย์วิจัยพืชไร่ มอดินแดง 4 
28 แปลงเกษตรปลอดสารพิษ ต.โคกสี 4 
29 ปราสาทหินพิมายโคราช 4 
30 สวนสัตว์ขอนแก่น 10 
31 วัดโพธิ์บ้านโนนทัน 4 
32 พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น 4 

 
  10.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จํานวนครั้ง/ปี 

1 นายสวาท  พุทธรรมา ไร่นาสวนผสม 3 
2 นางนุรักษ์  ช่างทองที ประดิษฐ์เศษวัสดุ 6 
3 นางเมือง  ขันสว่าง การถนอมอาหาร 4 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา   
ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) - - 
ครู   
นางวิไลพร  มูลสาร 

 
ระดับประเทศ/ครูดีเด่น/ 

มูลนิธิช่วยการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

นางธีร์ชญาน์  อินทร ระดับประเทศ/ครูดีเด่น/ มูลนิธิช่วยการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

นักเรียน  
1.เด็กชายวทัญญู พุทธา 
 

 
ระดับประเทศ/เหรียญเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)โครงการคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น 

 
มูลนิธิช่วยการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

2.เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา 1. ระดับประเทศ/เหรียญทองแดงกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงการคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น 
2. ระดับประเทศ/รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขัน ASMO 
Thai Science & Mathematics Competition 
ปี 2019 
3. ระดับประเทศ/รางวัลชมเชย การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(รอบสอง) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/  
24 มีนาคม 2563 

มูลนิธิช่วยการศึกษา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
Asian Science and 
Mathematics 
Olympiad – ASMO 
 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3. เด็กหญิงศิริญากร กองหาโคตร ระดับประเทศ/รางวัลชมเชย การแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(รอบสอง) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/
24 มีนาคม 2563 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
11.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
4. เด็กหญิงธนพร รุ่งเรือง   
   เด็กหญิงเปี่ยมรัก จันทะวงษ์   
   เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิกุลทวี   
   เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช   
   เด็กหญิงวรรณรดา วิรักษา   
   เด็กหญิงจูเลียนนา มูริค พูกอย   
   เด็กชายปฏิภาณ ชาญสุวรรณ   
   เด็กชายจิรวิชญ์ สุขสงวน 
   เด็กชายพชรพล คุณกัณหา 
   เด็กชายพิชญุตค์ ศรีอุดร 

ระดับประเทศ/เหรียญทอง การแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6)  
งานมหกรรมการจัดการท้องถิ่นระดับประเทศ
ครั้งที่11 / 10 สิงหาคม 2562 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

5.เด็กหญิงดวงกมล ยอดสะอึ 
  เด็กหญิงกนกพร ท่าจอหอ   
  เด็กหญิงศุภธิดา อินทรแพทย์   

ระดับประเทศ/เหรียญเงิน   
การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

6. เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง    
   เด็กหญิงกนกพร อรรถจินดา 
   เด็กชายพีรวิชญ์ สุขสงวน   

ระดับประเทศ/รางวัลชมเชย การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15  
(ป.1-ป.3) ปีการศึกษา 2562 

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรี กรุงเทพมหานคร 

7. เด็กชายณรัฐกรณ์ โคตรศรีวงษ์   ระดับประเทศ/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่1                
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์               
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562    

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

8. เด็กชายจิรภัทร  จันทมุด   ระดับประเทศ/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่1  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์                
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562      

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

9. เด็กชายภูภูมิ  ราชตราช ู  ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 
1 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 
32  ประจ าปีการศึกษา 2562  

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

10.เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน      ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์               
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562  

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
11.เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์   ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์                 
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562  

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

12.เด็กชายสุภวัตร  ชาสิงห์แก้ว      ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์               
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562   

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

13. เด็กหญิงเอมพิกา  ราชตราชู ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์             
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562   

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

14. เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง      ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 
32  ประจ าปีการศึกษา 2562   

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

15.เด็กชายภูภูมิ  ราชตราชู      ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์     
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562     

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

16.เด็กชายธราไวทย์  ถานอาดนา       ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์                 
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562 

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

17.เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน    ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์     
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562 

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

18.เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา    ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์     
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562 

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 
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11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
19.เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล     ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์     
ครั้งที่ 32  ประจ าปีการศึกษา 2562 

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

20.เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช ระดับจังหวัด/รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิชา Advanced 
English ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ
ทดสอบความรู้ วิชาคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 32  
ประจ าปีการศึกษา 2562   

บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
อธิบายตัวบ่งชี้ความสําเร็จหรือระดับความสําเร็จ 

1 
 
2 

โครงการอ่านออกเขียนได้ คิด
เลขเป็น 
โครงการสอนเสริมเติมความรู้
สู่ O-NET 

      ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
และให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 
      โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานโดยการคัดกรองนักเรียนเป็น
กลุ่ม เพื่อสอนเสริมนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง และสอนซ้ าย้ าทวนให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับต่ า  
       ผลการด าเนินงานพบว่า จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน O-NET  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกปี 

 
11.2  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น                   
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

        1.  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
        2.  โครงการสวนสนุก Low carbon 

    3. โครงการZero Waste 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2561 
 

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ก าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
        เด็กมีคุณลักษณะ 5+1  มีวินัย  อดทน กตัญญู รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถิ่น          
มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน 
        ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิตรงตามงานที่รับผิดชอบ            
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ดี 
        ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามรถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีการจัดองค์กรอย่างเป็น
ระบบ  บริหารจัดการงานให้บรรลุเปูาหมาย  ส่งเสริมและบริหารจัดการให้ครูได้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
มีหลักสูตรเหมาะสมกับวัย  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาสร้างความพึงพอใจให้แก่ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
จุดควรพัฒนา 
  เด็กควรได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์  
ส่งเสริมด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง  
      ครูควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น จัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนส าหรับครูและนักเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 
      ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีจ านวน
มาก แต่ในโรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม่มีสนามเด็กเล่นไม่มีที่ออกก าลังกาย  
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
      โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินการตามแผน การก ากับ
ติดตาม การรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
          โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน  คุณภาพของเด็กเป็นเครื่อง
บ่งบอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ   ดังนั้นการรักษาคุณภาพ  และเพ่ิมศักยภาพเด็กเป็น
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รายบุคคลตามความถนัดจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มี
ความพร้อมที่จะเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 -อาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
 

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม  

ก าลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
จุดเด่น 
      โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ได้แก่ โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญญู โครงการลูกเสืออาสาจราจร  โครงการสวนสนุก Low 
Carbon  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน 
      โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ได้แก่โครงการพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ (Easy English Education “3 E”) โครงการวันรักษ์ไทย และโครงการ
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (A day of speaking English to  ASEAN)  
       โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และโครงการจัด
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ (SMBLD) 
 
จุดควรพัฒนา 

1.ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในด้านทักษะการคิด การ

แก้ปัญหา ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
3.ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการควรวิเคราะห์กิจกรรมที่ด าเนินการ  ปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนควรเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและส านึกรักภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้     

1) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    
2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562    
3) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน  คุณภาพของผู้เรียนเป็น

เครื่องบ่งบอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ   ดังนั้นการรักษาคุณภาพ  และเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความถนัดจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะด้าน  เช่น  
ดนตรี    คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะด้านการคิด   การมีจิตสาธารณะและ
ทักษะส าหรับชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้นด้วย   
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 - ควรมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 
13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นําหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5   เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

เด็กเป็นส าคัญ 
35.00 33.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.47 ดีมาก 
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ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 96.47  .คะแนน  มีคุณภาพระดับ   ดีมาก   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
นําหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.64 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.47 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.00 9.32 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.14 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 88.22 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  88.22  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก - 
ข้อเสนอแนะ – 
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14. การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการประเมินภายนอกรอบท่ี 3 ในระดับปฐมวัย โรงเรียนมีผลการประเมินดังนี้    
           จุดเด่น 
 1. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  สังคม และด้านสติปัญญา
สมวัย  มีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้านและมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย  สถานศึกษามีผลการพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาคือ มีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือมีจุดเด่นด้านความรู้  ด้านวิชาการ 
 2. ผู้บริหารจัดให้มีการบริหารแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เน้นการกระจายอ านาจการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับทีมงาน  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนส่งเสริมให้จัดหาสื่อเทคโนโลยี  
วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  มีความสามารถในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชนและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็ก สถานศึกษามีอาคารและบริเวณเพียงพอ จัดได้เป็นระเบียบ  สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย  ร่มรื่นและสวยงาม สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาบรรลุเปูาหมาย 
 3. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย  มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการทั้งสี่ด้าน  การ
สร้างความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก 
 4. สถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้รับการประเมินจากส านัก
การศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ด้านการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพดีมาก รวมทั้งคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
            จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
 ผลการประเมินภายนอกรอบท่ี 3 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการประเมินดังนี้ 
          จุดเด่น 
         1. ผู้เรียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
สถานศึกษาบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลาย มีจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือความเด่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
          2. ผู้บริหารจัดให้มีการบริหารแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เน้นการกระจายอ านาจ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับทีมงาน ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนส่งเสริมให้จัดหาสื่อเทคโนโลยี 
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วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  มีความสามารถในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  สถานศึกษามีอาคารและบริเวณเพียงพอ  จัดได้เป็นระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย ร่มรื่นและสวยงาม สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาบรรลุเปูาหมาย 
            3. ครูทุกคนจบปริญญาตรีขึ้นไป  ได้รับการพัฒนาวิชาที่สอน  มีความรู้ความสามารถ ขยัน ทุ่มเท
ในการท างาน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            4. สถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ได้รับการประเมินจาก
ส านักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ด้านการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ผล
การประเมินระดับคุณภาพดีมาก รวมทั้งคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐานมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
          จดุที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ ากว่าระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
          ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
           1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ที่อยู่ในระดับพอใช้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่
อยู่ในระดับดี โดยครูควรพิจารณาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่เคยด าเนินการอยู่โดยเพ่ิมการ
เรียนการสอนแบบ BRAIN BASED LERNING  จัดกิจกรรมฝึกซ้ าหรือซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนอย่างจริงจัง  
นอกจากนี้ครูควรใช้สื่อ ICT ประกอบการเรียนการสอน จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจากของจริงหรือการทดลอง
และการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งควรให้ผู้เรียนได้ฝึกท าข้อสอบเก่าหรือข้อสอบตามแนวใหม่
ของ สทศ.บ่อย ๆ จนเกิดทักษะ 
            2. ด้านการบริหารจัดการ 

- 
   3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    - 
   4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  - 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 และผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้น าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าโครงการในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562   และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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15. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 15.1  การบริหารจัดการศึกษา  
  การบริหารจัดการศึกษา  
    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและปกครอง  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และกลุ่มบริห าร
งบประมาณ  อ านวยการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับที่ 2  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2545 การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลสวน
สนุกบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD = School-Based 
Management Local Development) และหลักธรรมาภิบาล  เน้นการท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครองนักเรียน 
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โครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ สมาคมเครือข่าย
ผู้ปกครอง,ชุมชน 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา  
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้         
3.การวดัผล ประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียนและการจัดท า
ส ามะโนนกัเรียน  
4.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  
5.การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
6. การนิเทศการศึกษา 
7. การแนะแนวการศึกษาปกครองและบริหารทั่วไป 
8. การส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 
9. การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกับสถานศึกษา
อื่น 
10.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคลครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
11. งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
12. งานอืน่ที่ได้รับมอบหมาย  
 

1.ระบบงานสารบรรณ 
2.การด าเนนิงานธุรการ 
3. การจัดท าระบบบริหารและพัฒนาองคก์ร 
4.การส่งเสริมสนับสนนุงานวิชาการงบประมาณ ปกครอง
และบริหารทั่วไป 
5. การส่งเสรมิและประสานงานการศกึษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
6. การประชาสัมพนัธ์งานการศกึษา 
7. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่   การศึกษาและ
หน่วยงานอืน่    
8. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
10. ใบประกอบวิชาชีพคร ู
11.ระเบียบ และกฎหมายทางการศึกษา 
12.งานโภชนาการ                  
13.งานอนามัยโรงเรียน          
14. งานสมาคมครูและผู้ปกครอง       
15. งานมูลนธิิโรงเรียน         
16. งานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
17. งานปฏิคม 
18.งานความสัมพนัธ์ชมุชน/เครอืข่ายผู้ปกครอง  
19. งานตรวจสุขภาพประจ าปี 
20. งานอืน่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.งานบุคคล  -การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
 -การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    
-วิทยฐานะครู    
-การพัฒนาบุคลากร 
2. วินัยและการรักษาวินยั 
3. งานปูองกันยาเสพติด 
4. งานกิจการนกัเรียน 
5. การจัดระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน   
หน่วยงาน 
6.  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หนว่ยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
7. การกีฬา 
8. ระเบียบ และกฎหมายทางการศึกษา 
9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

1.การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
2.การจัดสรรงบประมาณ 
3.การตรวจสอบและรายงานผลการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน 
4.การบริหารการเงินและบัญชีในงบประมาณ 
5.การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
6.โครงการห้องเรียนสองภาษา 
7.โครงการโรงเรียนคู่ขนานมิตรภาพ สวน
สนุก-หนานหนิง 
8. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล 

 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและปกครอง 
นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา 

กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 
นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา 

หัวหน้าสายชั้น 9 สายชั้น 
หน.กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม

สาระฯ 
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 15.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
         โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจ

สิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2) ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5) ส่งเสริมการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบคือต้องคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์กล้าตัดสินใจ มีความกล้าแสดงออกและน า
ความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้โดยใช้
สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนา
ระบบความรู้จากข้อมูลไปสู่สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.4 ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและความ
รุนแรง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กระบวนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะเพ่ือมุ่งสุ่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์ และ
เทคโนโลยี 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาครูด้านผลิตและจัดหาสื่อ 
นวัตกรรมและจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การใช้
ภาษาต่างประเทศมาพัฒนาตนเอง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการวัดผลทางการศึกษามี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 7.1 มีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีที่
มีความชัดเจน เหมาะสม เป็นรูปธรรม มีการติดตามโดย
ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 7.2 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน 

 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 

          2.เพ่ือให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

          3.เพ่ือพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่สถานศึกษาก าหนด 

          4.เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
 

72 



149 
 

          5.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

          6.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานวัตณธรรม 

          7.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
          8.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          9.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เก่งวิชาการ มีทักษะตามศักยภาพ และกล้าแสดงออก  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนเด่น เน้นวิชาการ  
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ตอนที่ 2 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย          
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนและน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมี
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการ 
Zero Waste โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับคุณภาพ ดี โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 กิจกรรม คือ โครงการสวนสนุก Low 
Carbon โครงการ Zero Waste และโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  มีการประเมินโครงการ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการ Zero Waste 

จุดเด่น โรงเรียนมีจุดเน้นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจนบรรลุ
เปูาหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 
1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ของกระทรวงศึกษาธิการ น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้อบรมเด็กตามวิถีชีวิตประจ าวันและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินผลการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้และน าผลการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด มีการด าเนินโครงการจัดซื้อสื่อ
และอุปกรณ์สายชั้นอนุบาล โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นระดับปฐมวัย 
โครงการกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลศึกษา)    โครงการหนูน้อยหัวใจ BBL 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
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 ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2562) 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  มีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2562), สรุปผลการด าเนิน
โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์สายชั้นอนุบาล โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ระดับปฐมวัย โครงการกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลศึกษา)  โครงการหนูน้อย
หัวใจ BBL และโครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 
 จุดเด่น โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นประจ าทุกปีได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการพัฒนา มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมายและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ – 
 

1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ได้น า

ข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีและ
บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ในการบริหารจัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ในระบบสารสนเทศ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยระบบ (LOCAL SCHOOL) 
 ผลการดําเนินงาน น าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าปีและบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีข้อมูลในระบบสารสนเทศ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกและมีเว็บไซต์ สวนสนุกภาพกิจกรรม 
 จุดเด่น โรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ – 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดคุณสมบัติและวางแผนอัตราก าลัง. 

มีกระบวนการคัดเลือกครู โดยค านึงถึงสุขภาพกายสุขภาพจิต. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระท า
ความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรง โทษที่เกี่ยวกับการกระท าผิดต่อเด็ก. มีการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
ประจ าปีทุกคน ติดตาม สนับสนุนการท างานของบุคลากร โดยจัดให้มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ผลการดําเนินงาน มีการติดตาม สนับสนุนการท างานพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนผังโครงสร้างการ

บริหารงาน และระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรและกฎระเบียบการรับบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา - 

 ข้อเสนอแนะ – 
 

1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดําเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการก าหนดวุฒิทางการศึกษาของครูปฐมวัยคือ มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี 
และผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 45 ชั่วโมง. สนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผน จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร  ครอบครัวของเด็กและ
เครือข่ายภายนอกและ เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน ให้การสนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และบันทึก/รายงานผลการด าเนินงาน 

จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทําหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ 
คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีใบประกอบวิชาชีพครู มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี 

สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยและได้รับการพัฒนาต่อเนื่องระหว่างประจ าการ อย่างน้อยปีละ 20 
ชั่วโมง 

ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายงานการอบรม, ID PLAND, SAR ของครูรายบุคคล 
ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ใบประกอบวิชาชีพครู ใบ
แสดงคุณวุฒิและหลักฐานการผ่านการอบรม 

จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจํานวนเด็ก 
ในแต่ละกลุ่มอายุ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพและมีครูประจ าชั้นห้องละ 2 คน เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

รายงานการอบรม, ID PLAND, SAR ของครูรายบุคคล ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 
จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดท านโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคารบริเวณที่ตั้ง ภายใน 

ภายนอกอาคาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจ
ค้นหาจุดเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางปูองกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงาน ด าเนินงานตามแผนและน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารม่ันคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง มีขอบเขตและทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน. บริเวณท่ีตั้ง

ปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ 
ผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจค้นหาจุดเสี่ยง เพ่ือหาแนวทาง

ปูองกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–2564)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความปลอดภัย 

เครื่องเล่นสนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย ปลอดภัยในการเล่นของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความปลอดภัย เครื่อง

เล่นสนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีสนามเด็กเล่น และ

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีความปลอดภัย  
จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.3.4 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจํานวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ 

พัฒนาการของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้

ปลอดภัย ทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด และเป็นปัจจุบัน  
ผลการดําเนินงาน มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัยครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย 

มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด และเป็นปัจจุบัน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง - แบบประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย- แบบคัดกรองความเสี่ยงสนาม 
จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.3.5 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเหมาะสมตาม

พัฒนาการของเด็กตามวัย มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็กและมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด 
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ผลการดําเนินงาน มีของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเหมาะสมตาม
พัฒนาการของเด็กตามวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง -แบบประเมินอุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย -แบบประเมินอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.3.6 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย 
ปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก
สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย มีการประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน ประชุมผู้ปกครองการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก 
โดยให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย ปรับปรุงโครงสร้างและการ
ปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

1.3.7 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีระบบปูองกันภัยจากบุคคล ตรวจสอบการเข้า-ออก การรับและส่งเด็ก สร้าง

ความตระหนักให้บุคลากรทุกฝุายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝูาระวังความปลอดภัยของเด็กจากบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอก เมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวันทราบเพ่ือปูองกันและแก้ไข มีการ
บันทึกและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน มีการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกเวรประจ าวัน 

แบบบันทึกการรับและส่งเด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนอพยพและมีการตรวจสอบประเมินผล

การด าเนินการ 
ผลการดําเนินงาน มีแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคน 

เสมือนเกิดเหตุจริง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบประเมิน 

แผนระบบฉุกเฉินปูองกันอัคคีภัยของโรงเรียน 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และดูแล 
การเจ็บปุวยเบื้องต้น 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนัก

และเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง และมีการฝึกใช้งานอย่างถูกวิธี ประเมินการ
เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล อย่างถูกวิธี และมีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 3 เดือน มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 

ผลการดําเนินงาน จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน มีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก 
ส่วนสูง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง จัดให้มีอาหาร 
ที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน มีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง 

จุดเด่น มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.4.2 มีแผนและดําเนินการตรวจสุขอนามัยประจําวัน ตรวจสุขภาพประจําปี และปูองกัน 

ควบคุมโรคติดต่อ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน สนับสนุน/จัดการ

ตรวจสุขภาพประจ าปีโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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ผลการดําเนินงาน ตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจ

สุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน  
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจําวันของเด็กที่เหมาะสม 

ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันของเด็ก  และมี

บริเวณท่ีจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอด
โปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดี 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันของเด็ก และมีบริเวณที่จัดให้เด็กรับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดี 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายการอาหารกลางวัน 
ประจ าวัน 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.4.4 จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่าง

เหมาะสมในห้องเรียน มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์นอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน จัดมุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมใน
ห้องเรียนน าผลจากการประเมินไปปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการแยกห้องน้ า ห้องส้วม
เป็นสัดส่วน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ํา ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 

และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
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กระบวนการพัฒนา มีการแยกห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน และ
สะอาด ไม่มีน้ าขัง และไม่ลื่น มีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

ผลการดําเนินงาน แยกห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน และสะอาด ไม่มี
น้ าขัง และไม่ลื่น มีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง. มีครูเวรประจ าวันรับผิดชอบ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกครูเวรประจ าวัน 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร 

น้ําดื่มน้ําใช้ กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
 
 
กระบวนการพัฒนา มีสถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร มีมาตรการปูองกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ผลการดําเนินงาน การประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจรับ

อาหาร 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็กทุกคน จัดเก็บอย่างเหมาะสม

และเป็นระเบียบ อุปกรณ์มีมาตรฐาน สะอาด เพียงพอกับการใช้งาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัด
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ผลการดําเนินงาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง อุปกรณ์ภาชนะและ

เครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็กทุกคน 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
1.5.1 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 

กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีพ้ืนที่หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ มีการ

ประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว 
ผลการดําเนินงาน มีกลุ่มไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการเด็ก 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.5.2 การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ ตามประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของ
ชุมชน มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือนาไปปรับปรุงและมีการสร้างเครือข่ายชุมชน 

ผลการดําเนินงาน มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบรายงานการประชุม
ผู้ปกครอง 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.5.3 ดําเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย มี

การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และมีสมาชิกในชุมชนสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย มี
การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง เว็ปไซต์โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุกและสวนสนุกภาพกิจกรรม 
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จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

            กระบวนการพัฒนา มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (คณะกรรมาธิการต้นกล้า
แห่งปัญญา) คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการก าหนด
ทิศทางและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน มีคณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญามีบทบาทในการก าหนดทิศทางและบริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบรายงานการประชุม 
คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา 

จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ

ดําเนินงานและประเมินผล 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญา 
และภาษา การสื่อสาร จัดกิจกรรมเหมาะสมกับ 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมในแต่ละวันพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมสติปัญญา และภาษา การสื่อสาร จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับ พัฒนาการตามวัยของเด็กและ
เปิดให้เด็กมีโอกาสท าตามความสนใจ ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดพ้ืนที่ /มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/ มุม คือ มุมบล็อก มุม

หนังสือ มุมบทบาทสมมต ิมุมเกมการศึกษา ที่มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีหลากหลายและเพียงพอ ส่งเสริมให้เด็ก
ทุกคนได้ท ากิจกรรม สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู้ มีการสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพื้นท่ี/มุม 

ผลการดําเนินงาน มีพ้ืนที่ /มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/ มุม คือ มุมบล็อก มุม
หนังสือ มุมบทบาทสมมต ิมุมเกมการศึกษา  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกการสังเกต และ
บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย

ประสาทสัมผัส ลงมือทําปฏิสัมพันธ์และการเล่น 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่นสังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด

แก้ปัญหาด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และเด็กอ่ืน ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข 
และร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ สนับสนุนให้เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและแสดง/น าเสนอ
ความคิดและความรู้สึกโดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม และสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน แบบประเมินพัฒนาการ  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกการสังเกต และ

บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.1.4 เลือกใชส้ื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง

เรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ) 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีโครงการจัดซื้อ สื่อและของเล่นที่เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดประสบการณ์ ให้

เด็กได้สังเกต หยิบจับ ลงมือท าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้องและนอกห้อง มีการใช้สื่อเพ่ือให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู  
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ผลการดําเนินงาน จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรม 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.1.5 เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก

ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก และบันทึกเป็นรายบุคคลอย่าง

สม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปีและสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย  ปีละ 2 ครั้ง 
จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กต่อไปอย่างได้ผล ประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน 

ผลการดําเนินงาน มีการเฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2..2.1 ใหเ้ด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดอาหารให้กับเด็กครบ 5 กลุ่มอาหารในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับ

วัยของเด็ก ภาชนะที่ใส่อาหารและสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และปลอดภัย และดูแลให้เด็ก
ได้รับประทานอย่างเหมาะกับความจ าเป็นของเด็ก ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมประจ าวัน 
เพ่ือให้เด็กมีเจตคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปริมาณที่เหมาะสม  มี
มารยาทและสุขนิสัยที่ด ี 

ผลการดําเนินงาน ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรม
การกินที่เหมาะสม 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง เมนูอาหารที่หลากหลายมี
คุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย
ในชีวิตประจําวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกําลัง เล่น กิน นอน พักผ่อน และการเดินทาง 

กระบวนการพัฒนา มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในชีวิตประจ าวันด้านการกิน การล้างมือ การ
แปรง-ฟันการเล่น การนอน การรักษาความสะอาด และการปูองกันการติดเชื้อ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน เคลื่อนไหวร่างกาย เล่น ออกก าลัง การนอน และ
การรักษาความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

ผลการดําเนินงาน การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด ด้วยการให้เหตุผลเพื่อให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือ การจัดกิจกรรม 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกสุขภาพเด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจําวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัด
กรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน 

เช่น การตรวจผมตรวจเล็บ ส ารวจและสังเกตอาการเจ็บปุวยของเด็ก มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความ
สะอาดของร่างกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ และแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
หรือเจ็บปุวยมีการดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บปุวย และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ มีการบันทึกการเจ็บปุวย
ของเด็กเป็นรายบุคคล มีการให้ความช่วยเหลือ และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรับเด็กที่บาดเจ็บ หรือที่มี
อาการปุวย 

ผลการดําเนินงาน ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน  

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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2.2.4 เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก 3 เดือน 

บันทึกลงในกราฟน้ าหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ าหนักตามส่วนสูง และแปลผลภาวะโภชนาการ 
ผลการดําเนินงาน เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการ

อย่างต่อเนื่องเฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หูตามกําหนด 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดมีบันทึกผลการตรวจ

สุขภาพตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ และ
ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย ์ 

ผลการดําเนินงาน มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดมีบันทึกผลการตรวจ
สุขภาพตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หูตามก าหนด  

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทํา คิดตั้งคําถาม สืบเสาะหาความรู้ 

แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด และ

สติปัญญา มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
การเล่นอย่างอิสระ มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจ าวัน การสร้างบรรยากาศให้เด็ก
รู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้าท า  

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่าง

หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถามตอบ เล่าและสนทนาตามลําดับขั้นตอนพัฒนาการ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษา

ท่าทาง ภาษาพูด และได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมตามวัย มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย โดยเริ่มจากภาษาแม่/ภาษาถ่ินก่อนแล้วจึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่น มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการ สนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา ครู/
ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟัง และผู้พูดที่ดีทั้งด้านการใช้ภาษา และมารยาทที่ดีในการฟังและพูด มีการใช้
สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็กอย่างเหมาะสม มีการส ารวจ
ความสามารถในการพูด การได้ยินหากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหาหรือความบกพร่องในการฟังและการพูด  มีการให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก และแนะน าผู้ปกครอง/หรือส่งต่อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพ่ือวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถามตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า 
อ่าน วาด/เขียนเบื้องต้น ตามลําดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง  

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดให้เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือสถานที่ที่ครูจัดไว้ให้อย่าง

อิสระ มีความรู้สึกมั่นใจที่จะอ่านและสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึก ผ่านการพูด วาดรูป หรือ
ขีดเขียนอย่างเหมาะสมตามวัยและระดับพัฒนาการ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านและการเขียน
เบื้องต้น มีลักษณะการบูรณาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบกิจกรรมให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้การอ่านและเขียนอย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้
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รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่านและการเขียน อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้
ภาษาของเด็กปฐมวัย  

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว 
พูดเล่า อ่าน วาด/เขียนเบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครูเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น- 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ และ

ธรรมชาติรอบตัว สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็ก ยืดหยุ่นและพร้อม
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการของเด็ก การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ หาค าตอบในสิ่งที่สงสัย ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย การใช้สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  

ผลการดําเนินงาน จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น- 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็ก

เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การ
น าความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีการบันทึกทักษะด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น- 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ให้ความส าคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง

บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้แรงเสริม
ทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากครู/ผู้ดูแลเด็กและจากกลุ่มเพ่ือน จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะตามวัย ฝึกทักษะในการติดตาม ก ากับและประเมินตนเอง ด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อ
การท ากิจกรรม หรือจากผลงานของเด็ก ชวนให้เด็กคิดตั้งค าถามเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองจัดกิจกรรม
ที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็กต่อเด็ก และจัดการแก้ไขความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น- 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
 
2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้าน

อารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด ครูให้โอกาสเด็ก
ได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง ครูเป็นแบบอย่างที่ดีควบคุม
การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางสีหน้า ท่าทาง คร/ูผู้ดูแลเด็ก น าผลการประเมินหลังจากจัด
กิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการที่จะให้การช่วยเหลือเด็กท่ีไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง 
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ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง 
แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและ

หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยให้เด็กได้ลงมือท า ได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม และน าไป
ปฏิบัติได้จริงน าสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน/ในนิทาน มาเรียนรู้หรือการน าประสบการณ์ที่ได้จาก
การท ากิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง มีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตาม
ข้อตกลง/กฎ กติกามีความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก จัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้น า/ผู้ตาม รู้จักสิทธิ
และหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ผลการดําเนินงาน มีการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
ของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 

และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา สื่อสารและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็ก

ก่อนเข้าสู่โรงเรียน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กเกี่ยวกับสุขภาพการเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
ตลอดจนความต้องการพิเศษและปัญหาที่อาจพบได้เพ่ือส่งต่อในขั้นถัดไป จัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปท า
ความรู้จักโรงเรียน และพบครู ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การดูแลและพัฒนาเด็ก
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ได้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารของครูระหว่างชั้น ด้วยการส่งต่อข้อมูลประวัติ ผลพัฒนาการและการ
เรียนรู้โดยให้ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูแนะน าให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิตและศึกษา
หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การส่งเสริมและช่วยเหลือใน
ระดับขั้นถัดไป. ครูวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และครู 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
คุ้นเคย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและครู 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
3.1.1 ข เด็กมีน้ําหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ- สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสม

ส่วน (ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก ร้อยละมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ- สรุปจ านวนและ

ร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน (ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์สมุดบันทึกการเจริญเติบโต
ของเด็ก 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง สมุดบันทึกการเจริญเติบโต
ของเด็ก 

จุดเด่น -   
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- บันทึกผลการตรวจสุขภาพ

เด็ก- แบบการสังเกตพฤติกรรม- แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง – บันทึกผลการตรวจ

สุขภาพเด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ) 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง– บันทึกผลการตรวจสุขภาพ

เด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง – แบบบันทึกผลพัฒนาการ

เด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ 

ตามวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง– แบบบันทึกผลพัฒนาการ

เด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเรงิ แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ 

ผู้อ่ืนได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  
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ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง– แบบบันทึกผลพัฒนาการ

เด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่ํางๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทํางาน ศิลปะ  
ดนตรีกีฬาระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง– แบบบันทึกผลพัฒนาการ

เด็ก 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ทําตามข้อตกลง คํานงึถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืนมีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

 
ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้

สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกตจําแนกและเปรียบเทียบ จํานวน มิติ

สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง -แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง -แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
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จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจทํากิจกรรมให้สําเร็จสมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา - ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรม

การแสดงออกและการตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด- บันทึกการสังเกตติดตาม
พฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้- แบบการสังเกตพฤติกรรม- แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนคํา* 
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลําดับพัฒนาการ 

กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์
อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลําดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นําไปสู่การขีดเขียน
คําที่คุ้นเคยและสนใจ 

กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์
อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์

อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง- แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยม
ที่พึงประสงค์สมวัย 

กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์
อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง - แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้น้ําและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์
อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัด 
ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง - แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 

100 



177 
 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนัก
ถึงเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทาง

อารมณ์อย่างอิสระ โดยครู ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้
เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและ
ความถนัด ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง  

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม- 

แบบบันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้- แบบบันทึกพัฒนาการปฐมวัย
รายบุคคล- สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (5-6 ปี) - คู่มือเฝูาระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ 5-6 ปี 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา - 
ข้อเสนอแนะ – 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
          ระดับคุณภาพ  ระดับดี 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยใช้กระบวนการ PDCA  และภาพถ่ายกิจกรรม English 
Daily Life   
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินผล การประเมินการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น ในปี
การศึกษา 2562 พบว่าผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบการอ่าน การเขียนและ   การคิดเลขเป็นผ่านเกณฑ์
ในระดบัดีขึ้นไป และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป 
 ผลการ
ทดสอบ 

ปีการศึกษา 2562 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ย  

การอ่าน  93.28 89.04 88.00 8.83 44.98 81.01 
63.32 

การเขียน 88.63 78.61 61.00 15.84 39.95 70.63 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรยีน นักเรียนท่ีได้ 3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ป.1 376 319 37 11 6 2 0 1 0 367 97.61 
ป.2 383 253 56 43 11 8 7 5 0 352 91.91 
ป.3 366 243 41 55 19 6 1 1 0 339 92.62 
ป.4 389 135 118 89 38 9 0 0 0 342 87.92 
ป.5 439 230 50 88 49 21 1 0 0 368 83.83 
ป.6 398 233 69 38 17 17 11 13 0 340 85.43 
รวม 2351 1413 371 324 140 63 20 20 0 2108 89.66 

ร้อยละ 60.10 15.78 13.78 5.95 2.68 0.85 0.85 0.00   
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สรุปร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2562 

รายการ ร้อยละ 
ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป 63.32 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ ดี (3) ขึ้นไป 89.66 

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.49 
 
           ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   การประเมินโดยใช้
แบบทดสอบการอ่านการเขียนและการคิดเลขเป็นจากส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ภาพถ่ายกิจกรรม English Daily 
Life   
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดเลข   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็น
ทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียน เพราะยังมีผลการทดสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการสร้างนวัตกรรมเรื่องการเขียน มาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณในระดับดีขึ้นไป 
          ระดับคุณภาพ  ระดับดี 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนา
ความสามารถในการการคิดค านวณของผู้เรียนตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น แล้วน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ วางแผนในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณให้กับผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  โครงการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์  โครงการ
เสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้ A-Math ช่วงชั้นที่ 1  โครงการ Thinking Camp และโครงการ
หนูน้อยนักคิด “Junior Thinking”  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินผลการคิดเลขเป็น ในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีผลการ
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบการคิดเลขเป็นผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ดังนี้ 
 

ผลการทดสอบการคิดเลขนักเรียนที่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป 
 ผลการ
ทดสอบ 

ปีการศึกษา 2562 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ย  

การคิดเลข 89.84 84.25 91.78 34.03 34.25 47.59 63.62 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรยีน นักเรียนท่ีได้ 3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ป.1 376 314 43 16 3 0 0 0 0 373 99.20 
ป.2 383 213 76 48 17 12 12 5 0 337 87.99 
ป.3 366 162 57 68 39 29 8 3 0 287 78.42 
ป.4 389 112 98 85 71 16 7 0 0 295 75.84 
ป.5 439 149 90 72 73 29 17 9 0 311 70.84 
ป.6 398 133 32 51 51 57 31 43 0 216 54.27 
รวม 2351 1083 396 340 254 143 75 60 0 1819 77.37 

ร้อยละ 46.07 16.84 14.46 10.80 6.08 3.19 2.55 0.00   
 

 
สรุปร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณในระดับดีขึ้นไป   ปีการศึกษา 2562 

 

รายการ ร้อยละ 
ผลการทดสอบการคิดเลขผู้เรียนที่มีผลการทดสอบในระดับดีขึ้นไป 63.62 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับ ดี (3) ขึ้นไป 77.37 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.50 

  
           ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   การประเมินโดยใช้
แบบทดสอบการคิดเลขเป็นจากส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น (รายงานผลการด าเนินโครงการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โครงการแข่งขันเกมคณิตศาสตร ์ 
โครงการเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้ A-Mathช่วงชั้นที่ 1  โครงการ Thinking Camp  
โครงการหนูน้อยนักคิด “Junior Thinking” 
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดเลข   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็น
ทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการสร้างนวัตกรรมเรื่องการเขียน มาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ  ระดับดี 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักอภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการสอน
แบบโครงงาน สอดแทรกในการท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วมี การประเมินผลจาก
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สถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม
การเรียนรู้(Learning process)  และการประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning 
product) ของผู้เรียน   นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ Thinking Camp  
โครงการวันวิทยาศาสตร์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการPDCA  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียนร้อยละ 
66.89  สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ ได้อย่างเหมาะสมตามเอกภาพของบุคคล สามารถคิด
วิเคราะห์ คิดอย่าง มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ  ตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา สามารถจ าแนกเปรียบเทียบข้อมูลแล้วสรุป เป็นความคิดรวบยอด สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลได้ถูกต้อง ใช้วิธีการใหม่ ในการ
ปฏิบัติงาน คาดการณ์ และก าหนดเปูาหมาย และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  โครงงานนักเรียน การสอน
แบบโครงงาน/ชิ้นงานนักเรียน  โครงการ Thinking Camp  โครงการวันวิทยาศาสตร์   โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างาน
เป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง     
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการน านวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน           
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ 
PDCA และจัดท าบันทึกการส่งงานของนักเรียน 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการด าเนินงานพบว่า ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถส่งเสริมพัฒนาการท าโครงงานของผู้เรียน  ผู้เรียนร้อยละ 
85.07  มีชิ้นงานหรือโครงงาน 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ชิ้นงานหรือโครงงานของนักเรียน  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  บันทึกการส่งงาน  
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการท าชิ้นงาน
หรือโครงงาน มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการส่งเสริมการท าโครงงานและการพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการน าเสนอโครงงานหรือชิ้นงานสู่สาธารณชนในระดับเทศบาล จังหวัด ระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 

ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผล  การจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการค านวณ   เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 
 ผลการดําเนินงาน   จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการค านวณ  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 พบว่าผู้เรียนได้ระดับผลการเรียนในระดับดี
ขึ้นไป มีดังนี ้
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคํานวณ   ปีการศึกษา 2562 
ชั้น ป.1 – ป.6 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรยีน นักเรียนท่ีได้ 3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ป.1 376 376 0 0 0 0 0 0 0 376 100.00 
ป.2 383 383 0 0 0 0 0 0 0 383 100.00 
ป.3 366 366 0 0 0 0 0 0 0 366 100.00 
ป.4 389 223 84 82 0 0 0 0 0 389 100.00 
ป.5 439 275 103 61 0 0 0 0 0 439 100.00 
ป.6 398 305 76 13 2 1 1 0 0 394 98.99 
รวม 2351 1928 263 156 2 1 1 0 0 2347 99.83 

ร้อยละ 82.01 11.19 6.64 0.09 0.04 0.04 0.00 0.00   
  
          ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง การประเมินโดยใช้ผลงาน
นักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการ
ค านวณ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2562 
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี            
การท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET  โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
การประเมินการสอบ NT   โดยใช้กระบวนการ PDCA  

ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
ในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีผลการประเมิน ดังนี้ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

วิชา จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรยีน นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย ภาษาไทย 2351 1413 371 324 140 63 20 20 0 2108 89.66 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2351 1083 396 340 254 143 75 60 0 1819 77.37 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2351 1019 391 348 277 199 82 35 0 1758 74.78 

สังคมศึกษาฯ 
สังคมศึกษาฯ 2351 1770 279 164 82 26 21 9 0 2213 94.13 
ประวัติศาสตร์ 2351 1372 488 327 99 57 8 0 0 2187 93.02 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 2351 2213 91 34 7 3 3 0 0 2338 99.45 

ศิลปะ ศิลปะ 2351 2093 212 34 8 3 0 1 0 2339 99.49 
การงานอาชีพฯ การงานอาชพีฯ 2351 2067 204 70 8 2 0 0 0 2341 99.57 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2351 1333 309 295 254 126 20 14 0 1937 82.39 

รวม 21159 14363 2741 1936 1129 622 229 139 0 19040 89.99 
ร้อยละ 67.88 12.95 9.15 5.34 2.94 1.08 0.66 0   

 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 89.99 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 10.01 
ไม่ผ่านการประเมิน (0) 0 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย  โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET และโครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การประเมินการสอบ NT    

จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้น จนบรรลุตามเปูาหมาย   
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนานักเรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ร้อยละของวิชาที่สอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับระดับประเทศ 
ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 

          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  โดยใช้กระบวนการ 
PDCA  

ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ดังนี้ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 52.38 37.85 39.24 47.47 
ระดับจังหวัด 48.39 31.86 34.85 33.02 
ระดับสังกัด 47.11 30.29 33.95 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย   

จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้น จนบรรลุตามเปูาหมาย   
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนานักเรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและแบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา  
2562  พบว่าผลการประเมิน  

ปี 2561   
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 78.05 
 -แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ร้อยละ 89.62 
ปี 2562  

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.57 
 -แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ร้อยละ 89.62 
 

สรุปร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ปีการศึกษา 2562 
รายการ ร้อยละ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6  99.57 
แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6 89.62 

คิดเป็นร้อยละ 94.60 
 

          ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง –ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต โครงการเรียนรู้
โดยปราชญ์ชาวบ้าน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาทักษะความรู้และสร้างเจตคติท่ีดีของผู้เรียนต่ออาชีพสุจริต อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ตัวบ่งช้ีที่ 9  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี และมี
คุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  กตัญญู  สํานึกรักท้องถิ่น) 

ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมกีารจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562  แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการตักบาตรเติมบุญ  
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการ Zero Waste โครงการสวนสนุก 
Low Carbon โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร  และโครงการค่ายลูกเสือ- เนตรนารี โดยใช้กระบวนการPDCA  
และร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ธกส.) จัดตั้ง โรงเรียนธนาคาร 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ าเสมอ เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับ
นักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมทั้งจัดตั้ง
ธนาคารเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ทั้งการจัดเก็บ การแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะ 
รวมถึงเกิดรายได้จากขยะ  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมิน พบว่า  

ด้านการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร(นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ อดทน)  ดังนี้ 
  ปี 2561  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ปี 2562  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100  

ด้านธนาคารขยะ(นักเรียนมีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สํานึกรักท้องถิ่น)  
ดังนี้  

  ปี 2561  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100  

ปี 2562  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100  

ด้านปถ.05 (นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป)   ดังนี้ 
  ปี 2561  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

ปี 2562  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

 ด้านกิจกรรมพ่ีรับน้อง (นักเรียนมีความอดทน เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่)  ดังนี้ 
  ปี 2561  
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการและรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ปี 2562  

   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการและรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100  
  สรุปได้ว่า  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี 
และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรักท้องถิ่น) 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  จ านวนนักเรียนที่ร่วม
โครงการตักบาตรเติมบุญ  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการZero 
Waste  โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการค่ายลูกเสือ- เนตรนารี  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร  
จ านวนนักเรียนที่ออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร  ธนาคารขยะ  กิจกรรมพี่รับน้อง  และปถ.05 
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม  โครงการZero Waste  โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร  
โครงการค่ายลูกเสือ- เนตรนารี  โรงเรียนธนาคาร  และธนาคารขยะ  ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยม
ที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ + ส านึกรักท้องถิ่น) 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 
(มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ + ส านึกรักท้องถิ่น) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการแนะน านักเรียนให้ใช้เงินออมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 
  
        ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562   โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการ
เป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการค่ายคุณธรรม โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร  โครงการตักบาตรเติมบุญ  
โครงการวันเกียรติยศ โครงการวันกตัญญู  และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น  
โดยใช้กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน  จากรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและการ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ  และ
พบว่ามจี านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการค่ายคุณธรรม   ร้อยละ 100 
- โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร ร้อยละ 100  
- โครงการตักบาตรเติมบุญ   ร้อยละ 100 
- โครงการวันเกียรติยศ   ร้อยละ 100 
- โครงการวันกตัญญู   ร้อยละ 100  
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น    ร้อยละ 100  
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง – รายงานโครงการโครงการ
ค่ายคุณธรรม  รายงานโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร รายงานโครงการตักบาตรเติมบุญ  รายงานโครงการวัน
เกียรติยศ  รายงานโครงการวันกตัญญู  และรายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจใน
ท้องถิ่น   
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
        ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีการด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการวันรักษ์ไทย  โครงการเปิดปุองเอ้ียมเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  โครงการเรียนรู้ด้วยปราชญ์
ชาวบ้าน  โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย)  โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ฯ  และโครงการ
ร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู  โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โครงการเข้าร่วมงาน
เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดฯ  โดยใช้กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน  จากรายงานผลการด าเนินโครงการวันรักษ์ไทย  โครงการเปิดปุองเอ้ียมเยี่ยมชม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  โครงการเรียนรู้ด้วยปราชญ์ชาวบ้าน  โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย)  
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ฯ  และโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู  
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน  และโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดฯ  พบว่า
มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

-  โครงการวันรักษ์ไทย ร้อยละ 100 
- โครงการเปิดปุองเอ้ียมเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ร้อยละ 100 
- โครงการเรียนรู้ด้วยปราชญ์ชาวบ้าน ร้อยละ 100 
- โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย) ร้อยละ 100 
- โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ฯ ร้อยละ 100 

  - โครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู ร้อยละ 100 
- โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน    ร้อยละ 100 

  - โครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดฯ ร้อยละ 100 
  สรุปได้ว่า ร้อยละ 100 ของผู้เรียนร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง –  รายงานโครงการวันรักษ์
ไทย  โครงการเปิดปุองเอ้ียมเยี่ยมชมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  โครงการเรียนรู้ด้วยปราชญ์ชาวบ้าน  โครงการ
อนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย)  โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ฯ  และโครงการร่วมงานประเพณีออก
พรรษาลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู  โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน  และโครงการเข้าร่วมงานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดฯ  พบว่ามีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   
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 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
          ตัวบ่งช้ีที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  โดยโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้
สามารถปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การยอมรับเสียงข้างมากตามวิถีประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
English  is fun โครงการ English  Camp  โครงการ English  Easy Education “3 E” โครงการ A day of 
speaking English to ASEAN  โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน  โครงการ
ตักบาตรเติมบุญและโครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการ English  is fun ร้อยละ  100 
-โครงการ English  Camp ร้อยละ  100 
-โครงการ English  Easy Education “3 E” ร้อยละ 100 
-โครงการ A day of speaking English to ASEAN  ร้อยละ 100 
-โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 100 
-โครงการตักบาตรเติมบุญ  ร้อยละ 100 
-โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน ร้อยละ 100 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานผลการด าเนิน

โครงการ English  is fun โครงการ English  Camp  โครงการ English  Easy Education “3 E” โครงการ 
A day of speaking English to ASEAN   โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   โครงการตักบาตรเติมบุญและ
โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน 
 จุดเด่น  เป็นโครงการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
         ตัวบ่งช้ีที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
          ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ  
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายในโรงเรียน  โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการ
โภชนาการดีมีสุข  โครงการเยี่ยมบ้านโดยใช้กระบวนการ PDCA  และจัดท าแบบประเมินสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมนักเรียน  
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 ผลการดําเนินงาน  ผลจากการด าเนินการประเมินภาวะโภชนาการผู้เรียน ปีการศึกษา2562  พบว่า
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.94  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการพัฒนา
กีฬาและกีฬาภายในโรงเรียน  โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการโภชนาการดีมีสุข  
โครงการเยี่ยมบ้าน และแบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมนักเรียน 
 จุดเด่น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายส าหรับนักเรียนที่มีสุขภาวะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
          ข้อเสนอแนะ  ควรมีการติดตามนักเรียนที่มีสุขภาวะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
          ตัวบ่งช้ีที่ 14  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมีส่วน
ร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้บรรลุเปูาหมาย มีการด าเนินการตามแผน และมีการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA และบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
 ผลการดําเนินงาน   โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)    แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563    และบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีการด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการพัฒนา     
มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ –  
 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ตัวบ่งช้ีที่ 15  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและโครงการนิเทศภายใน โดยใช้
กระบวนการ PDCA  

114 



191 
 

 ผลการดําเนินงาน    โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้ง การวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพ การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งความพึงพอใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรและนักเรียน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 

-ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.53  
-ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.55 
-นักเรียน มีความพึงพอใจ  ร้อยละ 79.06 

   สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ของผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
และนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80.05 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง    รายงานโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โครงการนิเทศภายใน  และแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีการบริหาร งาน/โครงการที่เป็นระบบ โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จนท าให้โรงเรียนมีผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์    
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ -  
 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
          ตัวบ่งช้ีที่ 16 การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน เพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ    
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุม
ทุกเปูาหมาย  และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสายชั้นสองภาษา   
 ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและได้รับการปรับปรุงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปีและมีการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามการใช้หลักสูตร  
         ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  หลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา 

จุดเด่น  มีหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศของ 
ผู้เรียน  

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ข้อเสนอแนะ – 
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  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           ตัวบ่งช้ีที่ 17  ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562  

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The communicative approach)  โครงการนิเทศ
ภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA   
 ผลการดําเนินงาน  ครูร้อยละ 95.30  ได้รับการอบรมพัฒนา 60 ชม./ปี  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The  communicative approach) โครงการนิเทศภายใน 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  รายงานการอบรม  ID PLAND/SAR/PLC 
 จุดเด่น ครูและบุคคลากรได้น าการอบรมมาพัฒนางานและการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ - 
  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 18  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการZero Waste โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ธนาคารขยะ โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 กิจกรรมคือ  โครงการสวนสนุก Low 
Carbon  โครงการZero Waste และโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง -รายงานโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น รายงานโครงการสวนสนุก Low Carbon รายงานโครงการ Zero Waste รายงานโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน รายงานโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  รายงานโครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  กิจกรรมธนาคารขยะ   
 จุดเด่น โรงเรียนมีจุดเน้นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจน บรรลุ
เปูาหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
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  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 19  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ในโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ต โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์  โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอน  โดยใช้กระบวนการPDCA  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตในปี
การศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้ในโรงเรียน มีเว็บไซต์โรงเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน              
มีคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร เช่นการ รับ-ส่งข้อมูลทาง emailหรือ internet  เข้าใจและประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เช่น การจัดท าโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล (เช่น access)  การท าจดหมาย
เวียน  การใช้ Excel ในขั้นซับซ้อน สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริหารและพัฒนาหน่วยงานได้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ทุกอาคารมีเว็บไซต์
โรงเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน และโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA  

ผลการดําเนินงาน  จากผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในพบว่า ครูร้อยละ 100  จัดการเรียนรู้ที่
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง –แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการคิด  รายงานโครงการนิเทศภายใน  รายงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จุดเด่น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการด าเนินงานโครงการนิเทศ
ภายใน  และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 จุดที่ควรพัฒนา โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้
ทันสมัยเหมาะสมกับวัยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
          ตัวบ่งช้ีที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดย
การจัดท าทะเบียนสื่อ  แผนการจัดการเรียนรู้  และการประเมินผลโครงการนิเทศภายใน  

ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน พบว่าครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผลการประเมิน  
ร้อยละ 93.57 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ทะเบียนสื่อ แผนการ 
จัดการเรียนรู้  และรายงานผลการด าเนินโครงการนิเทศภายใน 

จุดเด่น  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการก ากับ นิเทศ ติดตามครูให้น าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ครูควรมีการสร้างนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ตัวบ่งช้ีที่ 22 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา  ครูและนักเรียนทุกห้องมีข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอน  มีการแบบ
บันทึกโฮมรูม โครงการนิเทศภายใน มีการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ผลการดําเนินงาน  ครูและนักเรียนทุกห้องมีข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน และมีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกโฮมรูม 
ภาพบรรยากาศการจัดชั้นเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน 
 จุดเด่น ครูและนักเรียนทุกห้องมีข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอน   
 จุดที่ควรพัฒนา   ทุกห้องเรียนควรจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะ - 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ตัวบ่งช้ีที่ 23  ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน 
           ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
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          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  ปฏิทินวิชาการ มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  โดยใช้กระบวนการPDCA  
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินครูปฏิบัติตามปฏิทินวิชาการมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการวิจัยในชั้นเรียนพร้อมทั้งรายงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง/
ปี 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้ ปฏทิินวิชาการ  
            จุดเด่น โรงเรียนมีส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน   
   จุดที่ควรพัฒนา - 
   ข้อเสนอแนะ - 
 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา  การจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง   มีกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการดําเนินงาน  ร้อยละ 100  ของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  สรุปกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง    แบบรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community)  โครงการนิเทศภายใน 
 จุดเด่น โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา   
 จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาครูและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 



196 
 

สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม 
 
 1. ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
 
 2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ.2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ ผลงานนักเรียน ข้อมูลครู ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ภาพถ่ายอาคารสถานที่ เว็บไซต์โรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
  3.1 จุดเด่น  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม        
การท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน บริหารตามสถานการณ์  จัดระบบการประกันคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดระบบนิเทศและติดตามผลและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  มีการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๆ โดยใช้พ้ืนที่ทุกส่วนในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า  มีการด าเนินโครงการสวนสนุก Low Carbon 
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา    
               โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการที่ส าคัญ  
ได้แก่   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   โครงการนิเทศภายใน   โครงการอ่านออกเขียนได้และ       
คิดเลขเป็น   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญญู โครงการลูกเสืออาสา
จราจร  โครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน     
มีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ (Easy English Education “3E”) โครงการวันรักษ์ไทย และโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (A day of speaking English to  ASEAN) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ได้แก่  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ,ด้านดนตรี-นาฏศิลป์
,ด้านศิลปะและด้านกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 

120 



197 
 

     3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
        1. โรงเรียนควรจัดท าโครงการรองรับในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเปูาหมายที่ก าหนด 
        2. โรงเรียนควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  และรักษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
     3. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านอกเขียนได้ในระดับประถมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง  
     4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในด้านทักษะการคิด       
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
     5. ควรมีโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของครูและสถานศึกษา     
มีเครือข่ายครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิตของครู  เพ่ือ
เสริมสร้างครูให้ท างานอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 
 

 4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้  
  4.1 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  4.2 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 
  4.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตอนที่ 3 
 

สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ผลการประเมินพัฒนาการและผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน สถานศึกษาได้น าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการน าไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ในอนาคต ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ          
ความต้องการ ความช่วยเหลือไว้ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมิน 
    1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       เด็กมีคุณลักษณะ 5+1 คือมีวินัย  อดทน กตัญญู 
รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถิ่น มีทักษะใน
การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีสุขนิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครั ว  ชุ มชน  สั ง คมและปฏิบั ติ ต ามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน 
       ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณวุฒิตรงตามงานที่รับผิดชอบ  มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและท างานร่วมกันเป็นทีมได้ดี 
       ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามรถในการ
บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีการบริหารองค์กรอย่างเป็น
ระบบ  บริหารงานได้บรรลุเปูาหมาย  ส่งเสริมและบริหาร
จัดการให้ครูได้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มีหลักสูตร
เหมาะสมกับวัย  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาสร้างความพึงพอใจให้แก่ครู  
นักเรยีน  ผู้ปกครองและชุมชน 

    เด็กควรได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และส่งเสริมความสารถในด้านการคิด
วิเคราะห์  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย
เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง และควร
ปลูกฝังคุณลักษณะ 5+1  เด็กมีวินัย  อดทน 
กตัญญู รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ส านึกรัก
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
     ครูควรได้รับการส่งเสริมในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
มากขึ้น จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนส าหรับครู
และนักเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 
     ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเรียนมี
จ านวนมาก แต่ในโรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม่
มีสนามเด็กเล่นไม่มีที่ออกก าลังกาย  
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ 
โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญญู โครงการ
ลูกเสืออาสาจราจร  โครงการสวนสนุก Low Carbon  
โครงการZero Waste  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น  และโครงการเสริมสร้าง
วินัยจราจร 
      โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  ได้แก่ โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย โครงการพัฒนา
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (Easy English 
Education “3 E”) โครงการวันรักษ์ไทย และโครงการ
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (A day of 
speaking English to  ASEAN)  
       โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่  โครงการเรียนรู้โดยปราชญ์
ชาวบ้าน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  และโครงการจัด
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ (SMBLD) 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนมโีครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้น
การมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจการ
บริหารงาน จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และ
บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการด าเนินโครงการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการศึกษา ได้แก่โครงการ
นิเทศภายใน เพ่ือก ากับติดตาม และให้ค าแนะน าการจัดการ
เรียนการสอนสอนของครู ส่งเสริมความเข้มแข็ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้โรงเรียนยัง
มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็น
อย่างดี 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในด้านทักษะ
การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
3.ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการควรวิเคราะห์
กิจกรรมที่ด าเนินการ  ปรับให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
     ควรมีการพัฒนาระบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

       โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศึกษา 
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยต้นสังกัด ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา เช่น โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการ
สวนสนุก Low carbon   โครงการZero Waste   
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
      โรงเรียนมีการจัดและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีโครงการที่ส าคัญ
ได้แก่  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการ
นิเทศภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและโครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น โดยจัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน และโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนับสนุน การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
        มีการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รักและศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    1.ควรมีโครงการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของครู
และสถานศึกษา  มีเครือข่ายครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิตของครู  
เพ่ือเสริมสร้างครูให้ท างานอย่างมีความสุข
และเต็มศักยภาพ 
  2.โรงเรียนควรสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  และรักษา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
    3.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในด้านทักษะ
การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 

 
2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน  คุณภาพของผู้เรียนเป็นเครื่ อง
บ่งบอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ   ดังนั้นการรักษาคุณภาพ  และเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามความถนัดจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะด้าน  เช่น  ดนตรี    
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะด้านการคิด   การมีจิตสาธารณะและทักษะส าหรับ
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้นด้วย    
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3. ความต้องการและความช่วยเหลือ 
    - ควรมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
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ตอนที่ 4 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สําหรับสถานศึกษา  

 
1. ช่ือผลงาน โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (English  Program)  
 หลักการและเหตุผล 
                   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ และ
ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ านวน 2,000 ล้านคน หรือ 
1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสื่อสารได้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ
เจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคม
อาเซียนเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่
ส าคัญยิ่งส าหรับคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้  เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เป็นผู้น าที่ดี           
มีสติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)  เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ  เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่เป็นมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น คนดี คนเก่งและมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ 
UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn 
to know ) เรียนเพ่ือเป็น ( Learn to be) เรียนเพ่ือท า (Learn to do ) เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของ
ชาติและLearn to  live together เพ่ือสร้างคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในฐานะพลโลก ให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม  มีจิต
สาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์        
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ สามารถเป็นผู้น าที่ดี
ของสังคม 

         โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนรวมทั้งเพ่ือ
เป็นการสร้างโอกาสส าหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงได้จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2.3 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
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2.4 เพ่ือสนับสนุนให้ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
2.5 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
2.6 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันของโลก เป็นสมาชิกประชาคม

โลก ได้อย่างเท่าเทียมและก้าวสู่ความเป็นสากล อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
3. แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อม 
1.1 ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างานโครงการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ 
1.2 สร้างความเข้าใจและเผยแพร่โครงการห้องเรียนสองภาษา 
ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ 
1.3 แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบและจัดท าโครงสร้างการ
บริหารโครงการ 
1.4 ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทในการที่จะด าเนินงาน
ตามโครงการ 
1.5 เขียนโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และ
บุคลากร 
2.1  ออกแบบห้องเรียน  
2.2 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเปิด
ห้องเรียนสองภาษา 
2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
2.4 วางแผนอัตราก าลัง ครู และบุคลากร ที่จะด าเนินงานตาม
โครงการ 
2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอ่ืนๆที่จะสนับสนุนการ
เปิดห้องเรียนสองภาษา 
2.6 จัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ  
2.7 ฝึกอบรมครูที่สอน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ประสบการณ์ด้านห้องเรียนสองภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 
 
 
 

        
มกราคม -มีนาคม
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562 
-เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ฝุายวิชาการและ 
  คณะท างานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการด้านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผล 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
3.2 จัดท าหลักสูตรโดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่
ต้องการ 
3.3 ประชาพิจารณ์หลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา 
3.4 ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับ
สมบูรณ์ 
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.6 จัดท าแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลายตรงตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพ 
3.7 จัดเตรียมเอกสารทั้งทางด้านหลักสูตรการวัดการ
ประมวลผล ประกอบด้วย คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ 
เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.1ประชาสัมพันธ์โดยสื่อของโรงเรียน เช่น เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค  วารสาร  
4.2 ประชาสัมพันธ์โดยสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน  
4.3 การออกแนะแนวให้กับชุมชนต่างๆได้รับทราบ 
4.4 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.5 ปูายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 
 
กิจกรรมที่ 5  ดําเนินการรับนักเรียน 
5.1 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือก 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
5.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ และการรับสมัคร 
5.3 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ 
5.4 ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน 
5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2561 
-มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามก าหนด 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 6  ปรับพื้นฐาน 
6.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  การจัดการเรียน
การสอนและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
ส าหรับนักเรียน 
6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ด้านการเรียนการสอน การอยู่ใน 
สังคมนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา 
6.3 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ  
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและความ 
พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 
กิจกรรมที่ 7  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
7.1 วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลด้านความรู้
ความสามารถ  ด้านครอบครัวและสังคม 
7.2 จัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเน้นการใช้
กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
7.4 ซ่อมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

กิจกรรมที่ 8  ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน 
8.1 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.2 นักเรียนสมัครเข้าร่วมทดสอบ 
8.3 ทบทวนและติวเข้มก่อนการทดสอบ 
8.4 ทดสอบความรู้ 
8.5 รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ 
8.6 น าผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนแต่ละคน 
 

กิจกรรมที่ 9  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ 
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
9.2 จัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

มีนาคม 2562 
- พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีนาคม 2563 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2561 
-มกราคม 2562 
 
 
 
 
 

คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
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                              กิจกรรม       ระยะเวลา       ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 10  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะห์ปัญหา วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม 
10.2 ประสานงานฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เตรียมการ 
10.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 11  การนิเทศติดตาม 
11.1 ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การนิเทศติดตาม 
11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูชาวต่างชาติ
และครูไทยเป็นระยะ ๆ 
11.4 ส่งเสริม พัฒนาและให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู 
 
กิจกรรมที่ 12  การสรุปผลและการประเมินโครงการ 
12.1 รวบรวมข้อมูลจากการจัดโครงการ น ามาวิเคราะห์และ
ประเมินค่าผลการด าเนินการ 
12.2 สรุปข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขและสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา 
12.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและนักเรียน
เตรียมน าเสนอผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
12.4 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานนักเรียน
น าเสนอผลงานและความก้าวหน้าของตนเอง 
12.5 ผู้ปกครองร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ และร่วมวางแผนพัฒนาการด าเนิน
โครงการในปีต่อไป 
12.6 สรุปและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
12.7  รายงานข้อมูลเสนอให้โรงเรียน ผู้ปกครองและ
สาธารณชนรับทราบ 

มีนาคม 2562 – 
เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
- มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
- มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
คณะท างานและ 
คณะกรรมการที่ 
    ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

130 



207 
 

4. ผลลัพธ์/ผลการดําเนินการ 
 ผลลัพธ์ 

      ในปีการศึกษา 2561  รับนักเรียนห้องเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 4 ห้องเรียน   จ านวน 131 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 147 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 139 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 151 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 164 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 153 คน  

       ในปีการศึกษา 2562  รับนักเรียนห้องเรียน EP 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 4 ห้องเรียน  จ านวน  140 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 126 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 144 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 133 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 149 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 163 คน  

 

ผลการดําเนินการ 
         1. นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะความสามารถการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

         2. นักเรียนในโครงการเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้และมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างองค์ความรู้และแสวงหาความรู้ได้อย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
ก้าวสู่ความเป็นพลโลก (World Citizen) 

3. ห้องเรยีนสองภาษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็ม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับดี 
5. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ 
6. นักเรียนมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

7. ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

8.  โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพโดย เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

10. นักเรียนจะมีศักยภาพและความพร้อมสู่ความเป็นพลโลกได้ 
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5. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 5.1 พัฒนาระบบบริหารโครงการเป็นแบบมืออาชีพโดยใช้หลักคิด ความมีเอกภาพทางนโยบายและ
หลากหลายในการปฏิบัติ 
          5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูไทยที่จบภาษาอังกฤษให้สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เป็นภาษาอังกฤษ ได้เทียบเคียงกับเจ้าของภาษา 
           5.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามความถนัด ความสามารถแต่ละ
รายบุคคล เป็นลักษณะจัดการศึกษาเฉพาะคน  
             5.4 ส่งเสริมให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารโครงการที่เป็นต้นแบบได้ (Best Practice)  

  5.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับสากล 

  5.6 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ 
  5.7 สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลกโดยใช้

ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อ 

  5.8 ครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

  5.9 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
           6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
           6.2 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

           6.3 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ อย่างหลากหลาย 

           6.4 ใช้ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 

           6.5 ใช้ระบบแนะแนว 

           6.6  สร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและรายงาน 
 

7. การเปน็ต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผลและ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
 -วันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาล ตรัง ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 - วันที่ 24 มกราคม 2560 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2560 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลท่าบ่อ ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 27 มีนาคม  2560 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลบรบือ ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 17 สิงหาคม  2561 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลปากคาด ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 21 ธันวาคม  2561 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลต าบลกรับใหญ่  อ าเภอบ้านโปุง 
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองนครพนม ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 - วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุาสัก จังหวัดล าพูน  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวางแผนการศึกษาระดับปฐมวัย 
 - วันที่ 28 มกราคม  2563 ผู้บริหารและคณะครู จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษา
ดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร)  เทศบาล
นครนครราชสีมา ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 7.2 รางวัลที่ได้รับ 
 

  ด้านผู้เรียน 

  ปีการศึกษา 2560 

   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาการการงานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา 2560 

   - เด็กชายธนกฤต   อาภรณ์แก้ว  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กชายภชรพล  ภูหนองโอง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงณัฐระวิ  เสงี่ยมกลาง รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงกฤติกา  มั่งมา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 
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   - เด็กหญิงธันยาพร  โคตรศรี รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณศักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

   - เดก็หญิงกชพร  อ่วมเชื้อ  รางวัลชมเชย ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตน ตรัย  
ท านองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  ประจ าปี พ.ศ.2560 

           - เด็กหญิงกิตญาดา  ทองประดับ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2017 
 
   ปีการศึกษา 2561 

      - เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  
ในงานมหกรรมหนังสือและเครื่องเขียนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2561 

   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย  
ครั้งที่ 27 

   - เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์  รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ประจ าปี 2018  โดย ASMO THAI 

   - เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 

                     - เด็กหญิงชญารัตน์   จิตรบาล รางวัลขวัญใจช่างภาพในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
ประกวด Top model และรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยสุภาษิต   

                    - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร์  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทถ้วยรางวัล  ระดับ  Junior 1 
Finger ในการแข่งขันทักษะการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) 

                   - เด็กหญิงวรวลัญช์   โยธาสมบัติ  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเขาค้อกรังปรีซ์ เพชรบูรณ์   
เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุ่นอายุ 9 – 10 ปี  

                   - เด็กหญิงณัฐภัสสร   นามศรีลี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเขาค้อกรังปรีซ์ 
เพชรบูรณ์  เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุ่นอายุ 7 – 8 ปี  

                   - เด็กอธิวัฒน์   โยธาสมบัติ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันเขาค้อกรังปรีซ์ 
เพชรบูรณ์  เทควันโด้ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 รุ่นอายุ 11 – 12 ปี  
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                  - เด็กหญิงภัทราพร   โพธิจันทร์  รางวัลเหรียญทอง  ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain 
Balancing  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 2 

   - เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงชาวิดารินทร์  สิทธิขวา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายสิงห์  บูรภักดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์ รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงณชลนิภา  ดาบบัง รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธ์ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษาเคน รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงษ์จันทอง  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารกูล รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กชายภูมิภัทร  เตโช รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
   - เด็กหญิงสรัญญา  ศรีโยธา รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
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   - เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงนภัสสร  ช านาญพงษ์ รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายปกปูอง  หล้าสุดรางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กชายวทัญญู  พุทธา  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงสุชัญญา  สุขทั่วญาติ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

   - เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ระดับประเทศ) 

   - เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล รางวัลชมเชย  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ระดับประเทศ) 

   - ด.ญ.รชณีกร พรมทา  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  

   - ด.ญ.ภัทรศยา ขันทะชา  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

   - ด.ช.กรกฎ สุภัคชูกุล  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
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- ด.ช.สิงห์ บูรภักดิ์   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ช.ธนดล วัฒนกิติกุล   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ช.ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

- ด.ช.วชิระ บุตรโคตร  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ญ.เบญญาภา บุตรศรีภูมิ  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

- ด.ญ.ชุติกาญจน์ เต่านวน   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

- ด.ญ.ธนาภา สิงห์ประสาทพร ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น 

- ด.ญ.พัฑฒิดา สมานุหัตถ์  ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนน
เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

 
  ปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายมหกิจ ทองดี ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดภายใต้โครงการจัดการแข่งขันชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-23 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ าหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป 

- เด็กหญิงธนพร ช่องงาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ า Event 250 รายการการแข่งขัน
ว่ายน้ าเทิดพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ชิงแชมป์จังหวัดขอนแก่น ณ สระว่ายน้ า สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 16 มิถุนายน ผลปรากฏว่าได้รับเหรียญทองแดง ในประเภท freestyle 50 เมตร 

- เด็กชายอธิวัฒน์ โยธาสมบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร จากการ
แข่งขันเทควันโด โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562 ประเภทกีฬาเทควัน
โด รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ าหนัก 30-32 กิโลกรัม และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รายการ Dino Championship Zone 3 Taekwondo League 2019 รุ่นอายุ 
11-12 ปี ชาย ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ าหนัก 30-33 กิโลกรัม 

- เด็กชายวทัญญู พุทธา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

138 



215 
 

- เด็กหญิงธนพร รุ่งเรือง  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงเปี่ยมรัก จันทะวงษ์  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ       
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิกุลทวี  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ      
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ   
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงวรรณรดา วิรักษา  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงจูเลียนนา มูริค พูกอย  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ   
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายปฏิภาณ ชาญสุวรรณ  รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ     
ป.4-6) ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายจิรวิชญ์ สุขสงวน รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายพชรพล คุณกัณหา รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ(ระดับป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 - เด็กชายพิชญุตค์ ศรีอุดร รางวัลเหรียญทอง การแสดงละครภาษาอังกฤษ (ระดับ ป.4-6) 
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

   - เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแสดงนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ (ระดับ ป.1-6) ระดับประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

  - ด.ญ.สุกัญญาพร ปูอมแสงสี  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 1 จัดการแข่งขัน สมาร์ท เบรน 
จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

- ด.ญ.วลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.6/1EP ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับที่ 10 จัดการ
แข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมือง
พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

- รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,500 บาท การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 (ป.1-ป.3) ปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 251 ทีม ทีมละ 3 คน นักเรียนได้รับ ได้แก่  เด็กหญิงภค
มน ณ ระนอง เด็กหญิงกนกพร อรรถจินดา และเด็กชายพีรวิชญ์ สุขสงวน  

- เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ผิว  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test) 
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- เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test)  

- เด็กชายภัทรพล ใสกาง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมิน ทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test)  

- เด็กชายปรวรรพ์ ชอง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 (Thailand English Skill Evaluation Test) 

- เด็กชายธนกฤต สุวิชัย  รางวัลเหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 7-8 ปี  ชาย น้ าหนัก 
23-26 กก.  การแข่งขัน Taekwondo ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- เด็กชายมหกิจ ทองดี  ได้รับเหรียญทอง ประเภท ยุวชน ชาย 6 รุ่น E น้ าหนักเกิน 26 กก.
ขึ้นไป การแข่งขัน Taekwondo & Ju-Jitsu Championship 2019 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  ณ 
ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล21  จังหวัดนครราชสีมา 

- ด.ญ.ปฐมาวดี สุดแสง สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  ระดับชั้น 
ป.5 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23  ประจ าปีการศึกษา 2562 
โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  
ระดับชั้น ป.6 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ญ.จิรัชยา ไชยตะมาตร์ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  
ระดับชั้น ป.6 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ญ.ธนพร หลวงวิเศษ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น  ระดับชั้น 
ป.6 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา 
จ ากัด 

- เด็กชายมหกิจ ทองดี ได้รับเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 5-6ปี ชาย 
รุ่น F น้ าหนักเกิน 25 กก.ขึ้นไป  การแข่งขัน E-SAN Taekwondo อีสารลีคเทควันโด นครขอนแก่นแชมเปี้ยน
ชิพ 2019 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562  

- ด.ช.วชิรวิทย์ จันทร์ผิว เกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์  

- ด.ช.ภัทรพล ใสกาง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์  

- ด.ช.ปรวรรธพ์ ชอง  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 
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- ด.ญ.ภคมน ณ ระนอง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

- ด.ช.วทัญญู พุทธา เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

- ด.ญ.ปัญญณัฐ จอมแปง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 

-  ด.ญ.เปี่ยมรักษ์ จันทะวงษ์ รางวัลชนะเลิศ มิสเตอร์ดินดี (ชุดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้) งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save Our Future : ปกปูอง
อนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  

- ด.ญ.กัญญารัตน์ เหมะธุรินทร์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มิสเตอร์ดินดี (ชุดแฟชั่นที่
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save Our 
Future: ปกปูองอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

- ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ดินดี
ของหนู” งานวันดินโลก 2562 (World Soil Day 2019) “Stop Soil Erosion ,Save Our Future: ปกปูอง
อนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

- ด.ญ.ชญาณี โสดาวัน   ได้รับเกียรติบัตร การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)   วิชา
วิทยาศาสตร์ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในรอบท่ี 2  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

- เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช  ได้รับเกียรติบัตร การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)               
วิชาคณิตศาสตร์ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในรอบที่ 2  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

- เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล  ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  ระดับจังหวัด  วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์    ครั้งที่ 32  ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

-  เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช   ได้ ค ะแนนยอด เยี่ ย ม อันดั บที่  1  ร ะดั บจั ง ห วั ด                 
วิชาคณิตศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 32  
ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช ได้ ค ะแนนยอด เยี่ ย ม อันดับที่  1    ร ะดั บจั งหวั ด           
วิชา Advanced English ระดับชั้นประถมศึกษา โครงการทดสอบความรู้วิชา Advanced English   ครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562  โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

-  เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์  ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด              
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์    ครั้งที่ 32  ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 
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- เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง   ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1   ระดับจังหวัด   วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์    ครั้งที่ 32  ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

- ด.ช.ปัญญ์ธรรม แก้วทะ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่น C Advance และ เหรียญทอง 
ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและการ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  

- ด.ญ.ชยาภรณ์ วัฒนุราช   ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น C Advance และ รางวัลชมเชย 
ระดับชั้น ป.1 ในการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์ประชุมและการ
แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  

- ด.ญ.สุกัญญาพร ปูอมแสงสี ได้รับรางวัลเหรียญเงินและถ้วยที่ 5 ระดับที่ 2 การแข่งขัน 
สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 12 

- เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ  รางวัลเหรียญเงิน  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณัชชา  พาลี  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายเมธาสิทธ์  พันเพ็ชร  รางวัลเหรียญทองแดง  ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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- เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช  รางวัลเหรียญทอง  ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์ รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงนันท์นภัส  ยงก าลัง  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายบุญฤทธิ์  คงกล้า  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายปฏิภาณ  ชาญสุวรรณ  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิกุลทวี  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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- เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงมนัสพร  ละทา่แก้ว  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายวารุจน์  พรมทองมี  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายวีรชิต  แก้วบุญเรือง  รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณัฐรินีย์   วรกิจ  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงณัฐวิภา  นามมูลน้อย  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายธนโชค  ศิริกาล  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงนภัสกร  ใจสมคม  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายปกปูอง  หล้าสุด  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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- เด็กหญิงปวันพัสตร์   วงษ์จันทอง  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงเปรมฤดี  ฤทธิ์ชัย   รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุรานนท์  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงยศวรรณ  เพ่ิมวิไล  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กหญิงวนัชพร  ฤทธิ์ชัย  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

- เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์  รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วิชาการนานาชาติ) รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ประจ าปี พ.ศ.2563 

  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายชั้นสองภาษา (EP)  ปีการศึกษา 2561     
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ส านักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวิชา 

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

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 153 คน) 61.55 50.67 47.63 61.74 

สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51 

ระดับประเทศ 55.90 39.93 39.93 39.24 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายชั้นสองภาษา (EP)  ปีการศึกษา 2562     

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ส านักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวิชา 

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

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 162 คน) 55.41 41.23 43.04 57.39 

สังกัด 47.11 30.29 33.95 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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 เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ตําแหน่ง.......................................................วันทีป่ระเมนิ.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 
     มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ : ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี      ดีมาก    

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 บริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ 

 -โครงการสวนสนุก Low Carbon                                               
-โครงการ Zero Waste                                                                              
-โครงการโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการPDCA 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 บริหารหลักสูตร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

-โครงการกิจกรรมการจัดการศึกษาระดับก่อน   
ประถมศึกษา (อนุบาลศึกษา) SDMLD                                                          
-โครงการหนูน้อยหัวใจ BBL                                                                                      
-โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย                                   
-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560                                                                                                             
-หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2562) 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3. บริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

-จัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการและข้อมูล
เกี่ยวกับเด็ก ในระบบสารสนเทศมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการประเมิน
พัฒนาการด้วยระบบ (LOCAL SCHOOL) 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 บริหารจัดการบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 

- แผนผังโครงสร้างและระเบียบปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและกฎระเบียบการรับบุคลากร
ตามหน่วยงานต้นสังกัด 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2.2 ผู้บริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับ
ปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายงานการ
อบรม,  
- ID PLAND, SAR ของครูรายบุคคล  
- ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท า
หน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติ
เหมาะสม 

- ใบประกอบวิชาชีพครู ใบแสดงคุณวุฒิ 
- หลักฐานการผ่านการอบรม 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 บริหารบุคลากรจัด
อัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กใน
แต่ละกลุ่มอายุ 

- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายงานการ
อบรม,  
- ID PLAND, SAR ของครูรายบุคคล  
- ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

149 



    

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.1 บริหารจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

- แผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคาร
มั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย 
 

- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561–
2564)   
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.3 จัดการความปลอดภัยของ
พื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 

- มีสนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีความปลอดภัย  

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.4 จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัย
ได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก   

- แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารเพ่ือความปลอดภัย 
- แบบคัดกรองความเสี่ยงสนาม 

 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.5 ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัย
เดินทางอย่างปลอดภัย 
 

- แบบประเมินอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
เพ่ือความปลอดภัย -แบบประเมินอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.6 จัดให้มีระบบปูองกันภัย
จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

- แบบบันทึกเวรประจ าวัน 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.7 จัดให้มีระบบรับเหตุ
ฉุกเฉิน ปูองกนัอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพื้นที่ 
 

- แบบบันทึกเวรประจ าวัน  
- แบบบันทึกการรับและส่งเด็ก 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุ
ฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพื้นที่ 
 

- แบบประเมิน 
- แผนระบบฉุกเฉินปูองกันอัคคีภัย 

 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.1 มีการจัดการเพื่อสง่เสริม
สุขภาพ เฝูาระวังการเจรญิเติบโต ของเด็ก 
และดูแลการเจ็บปุวยเบื้องต้น 

- จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตาม
วัยทุกวัน มีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.2 มีแผนและด าเนินการ
ตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสขุภาพ
ประจ าป ีและปูองกันควบคุมโรคตดิต่อ 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย 
และร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน  

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.3 อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอย
เป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็ก
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้
ประโยชน ์

- รายการอาหารกลางวันประจ าวัน 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4.4 จัดให้มีพื้นท่ี/มุม
ประสบการณ ์และแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

- แบบบันทึกหลังการเรียนรู้ 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า 
ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาด ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

- แบบบันทึกครูเวรประจ าวัน 
 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.6 จัดการระบบ
สุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหารน้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และพาหะน าโรค 

 

- แบบบันทึกการตรวจรับอาหาร 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4.7 จัดอุปกรณภ์าชนะและ
เครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
 

- อุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัว
ส าหรับเด็กทุกคน 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.1 มีการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดรีะหว่าง
พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็ก
และการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.2 การจัดกิจกรรมทีพ่่อแม่/
ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน  
มีส่วนร่วม 

- แบบรายงานการประชุมผู้ปกครอง 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 ด าเนินงานให้สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- เว็ปไซต์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
และสวนสนุกภาพกิจกรรม 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5.4 มีคณะกรรมการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย              

- แบบรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ต้นกล้าแห่งปัญญา 

 

    ดี     ดีมาก    
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที ่2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                                         
          โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12                             

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ตําแหน่ง.................................... ...................วันทีป่ระเมิน..................................                        
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และใหก้ารดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                                           

 
มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

: ระดับคุณภาพ        ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี      ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.1 มีแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ด าเนินงานและประเมินผล 

- ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.2 จัดพ้ืนที่/มุม
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 

- บันทึกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของ
เด็กในขณะท ากิจกรรม 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์
และการเล่น 

- บันทึกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของ
เด็กในขณะท ากิจกรรม 
 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะสม 
ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.1.5 เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2..2.1 ให้เด็กรับประทานอาหาร
ที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและ
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

- เมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทาง
โภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน และในการเคลื่อนไหว
ด้านร่างกาย ออกก าลัง เล่น กิน 
นอน พักผ่อน และการเดินทาง 

- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก     ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก
ประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการ
บาดเจ็บ 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย
ของเด็กประจ าวัน  

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.2.4 เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโต
ของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

- แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ฟันและช่องปาก สายตา หูตามก าหนด 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ฟันและช่องปาก สายตา หูตามก าหนด  

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสรมิให้เด็กได้
สังเกต สัมผสั ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหา
ความรู ้แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค ์

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม
ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการ
อ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด
เล่า อ่าน วาด/เขียนเบื้องต้น ตามล าดับ
พัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ
การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
มั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและ
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   ครู/ผู้ดูแลเดก็ และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข 
แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง 
แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและ
ความถนัด 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรัก
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้
เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็น
มิตร 

- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละข้ัน จนถึง
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย 
ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและครู 

 

    ดี     ดีมาก    
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3  ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อาย ุ6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1)                    
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ตําแหน่ง.......................................................วันที่ประเมิน..................................                       
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1)                                   
มาตรฐานที่  3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อาย ุ6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1)  

: ระดับคุณภาพ     ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี      ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัว
เหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล 

- สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 

- บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มี
ฟันผุ 

- บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก     ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
โดยรวม 5 ด้าน (คดักรองตามช่วงอายุ) 

- บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก 
 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อาย ุ6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กลา้มเนื้อมดั
ใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตวัได้ตามวัย 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กและการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่ าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยแสดงความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง และ 
ผู้อื่นไดส้มวัย 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก     ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ 
อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ  
ดนตรีกีฬา 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุม
ตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรูส้ึกของ
ผู้อื่นมีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ไดส้มวยั 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 
สถานที่แวดล้อม ธรรมชาติ และสิ่งตา่งๆ รอบตัวเด็กได้
สมวัย 

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม- 
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อาย ุ6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) (ต่อ)  
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถสังเกต   จ าแนกและ
เปรียบเทยีบ จ านวน มิตสิัมพันธ์(พื้นที่/ระยะ) 
เวลาได้สมวัย 

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม- 
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.5.3 ข เด็กสามารถคดิ อย่างมี
เหตุผล แก้ปัญหาไดส้มวยั 

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกไดส้มวัย 

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมัน่ตั้งใจท า
กิจกรรมใหส้ าเร็จสมวัย 

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม- 
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งช้ีที ่3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับ
ใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  

- 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่  3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ 
สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นไดส้มวัยและ
ตามล าดับพัฒนาการ  

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม- 
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีด
เขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขยีนค าที่คุ้นเคยและสนใจ 

- แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อาย ุ6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ์ 
ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่  3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู-้  
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น
ได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา 
มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านยิมที่พึงประสงค์สมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.7.3 ข เด็กสามารถเลน่และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มเป็นไดท้ั้งผู้น้ า
และผูต้าม แกไ้ขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม-  
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
 

    ดี     ดีมาก    
 

 
 

 

ตวับ่งช้ีที ่ 3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็น
สมาชิกที่ดีในครอบครัวชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และตระหนักถึงเป็นพลเมืองดี
ของประเทศไทย และภมูิภาคอาเซียน 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม- 
- แบบบันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม
ตามสาระการเรียนรู-้  
- แบบบันทึกพัฒนาการปฐมวัยรายบุคคล 
- สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (5-6 ปี)  
- คู่มือเฝูาระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM)- คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ 5-6 ปี 

    ดี     ดีมาก    
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ภาคผนวก ข 
แบบเก็บรวบรวมข้อมลูมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ตําแหน่ง.......................................................วันทีป่ระเมนิ.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่น เขียน 
การสื่อสาร และการคดิค านวณ   
   ตัวบ่งช้ีที่ 1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการ
สื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 

1.รายงานผลการด าเนินโครงการอา่น
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. ผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาไทย 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม English Daily 
Life   

ร้อยละ 82 ร้อยละ 
76.49 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 2. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคดิค านวณ ในระดับดี
ขึ้นไป 

1.รายงานผลการด าเนินโครงการอา่น
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์
3.โครงการแข่งขันเกมคณิตศาสตร ์
4.โครงการเสรมิทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาการโดยใช้ A-Mathช่วงช้ันท่ี1 
5.โครงการ Thinking Camp 
6. โครงการหนูน้อยนักคดิ “Junior 
Thinking 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
70.50 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ 
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกไ้ขปัญหา 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3. ร้อยละของผู้เรยีน มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

1.การสอนแบบโครงงาน/ช้ินงานนักเรียน 
2. โครงการ Thinking Camp  
3. โครงการวันวิทยาศาสตร์  
4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 
66.89 

     

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
   ตัวบ่งช้ีที่ 4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใน
ระดับดีขึ้นไป 

1.แผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน   
2.ช้ินงานหรือโครงงานของนักเรียน 
3. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
4.บันทึกการส่งงาน  
 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
85.07 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสบืค้น
ข้อมูลในการเรียนได ้

1.ผลงานนักเรยีนจากการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร ์
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.83 

     

5. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทย 
2. โครงการสอนเสริมเติมความรูสู้่ O-NET 
3. โครงการเพิม่ผลสมัฤทธ์ิการประเมินการ
สอบ NT    
4.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระฯ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
89.99 

     

 ตัวบ่งช้ีที่ 7. ร้อยละของวิชาที่สอบ O-
NET มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่า
ระดับระดับประเทศ 

1. โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู ่O-NET 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชา
ภาษาไทย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100      

6.ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 8. ร้อยละของผูเ้รียนมคีวามรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

1.โครงการเรียนรูโ้ดยปราชญ์ชาวบ้าน 
2.โครงการโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 
3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
4.แบบวัดเจตคติของผู้เรยีนที่มีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
94.60 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน         
1.ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ตัวบ่งช้ีที่ 9. ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุธรรมพื้นฐาน มีค่านิยม
ที่ดี และมีคณุลักษณะ 5+1 (มีวินยั อดทน 
รับผิดชอบ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ กตญัญ ูส านึกรัก
ท้องถิ่น) 

1. โครงการตักบาตรเติมบญุ 
2. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
3. โครงการค่ายคณุธรรมจริยธรรม 
4. โครงการZero Waste 
5. โครงการสวนสนุก Low Carbon 
6. โครงการค่ายลูกเสือ- เนตรนาร ี
7. โครงการเสริมสรา้งวินัยจราจร 
8.จ านวนนักเรียนที่ออมเงินกับโรงเรียน
ธนาคาร 
9.ธนาคารขยะ 
10.กิจกรรมพี่รับน้อง 
11.ปถ.05 

ร้อยละ 94 ร้อยละ 100      

ตัวบ่งช้ีที ่10  ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมและ
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตัิ   

1. โครงการค่ายคณุธรรม  
2. โครงการเสริมสรา้งวินัยจราจร  
3. โครงการตักบาตรเติมบญุ   
4. โครงการวันเกียรติยศ  
5. โครงการวันกตญัญ ู  
6. โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและ
ความภูมิใจในท้องถิ่น   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

2.ผู้เรียนมีความภาคภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ีที่ 11. ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

1.โครงการวันรักษ์ไทย 
2.โครงการเปดิปุองเอี้ยมเยี่ยมชมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอีสาน 
3.โครงการเรียนรูด้้วยปราชญ์ชาวบ้าน 
4.โครงการอนุรักษภ์าษาถิ่นอีสาน(ไท
น้อย) 
5.โครงการประเพณีสดุยอดสงกรานต์ฯ 
6.โครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา 
ลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญ ู
7.โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100      

3.ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
ตัวบ่งช้ีที่ 12. ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมทีส่่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

.รายงานโครงการ English  is fun 
2.รายงานโครงการ English  Camp 
3.รายงานโครงการ English  Easy 
Education “3 E” 
4.โครงการ A day of speaking 
English to ASEAN 
5.รายงานโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
6.รายงานโครงการตักบาตรเติมบญุ 
7.รายงานโครงการค่ายผู้น าสภานกัเรียน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนมสีุขภาวะ
ทางร่างกายและจติสังคม  

1.โครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายใน
โรงเรียน 
2.โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
3.โครงการโภชนาการดมีีสุข 
4.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 
5.โครงการเยี่ยมบ้าน 

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
82.94 

     

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 น้อยกว่า 2 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 น้อยกว่า 2 ข้อ 
และมรีะดับต่ ากว่าท่ีเปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ทั้ง 2 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ทั้ง 2 ข้อ 
เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ทั้ง 5 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ทั้ง 3 ข้อ 
เป็นไปตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ทั้ง 6 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ทั้ง 3 ข้อ 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.1 ทั้ง 6 ข้อ 
บรรลเุปูาหมาย ข้อ 1.2 ทั้ง 4 ข้อ 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ตําแหน่ง.......................................................วันที่ประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย

ที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็น
พิจารณา 

        

1. มีเปูาหมายวสิัยทัศน์และพันธกจิ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ตัวบ่งช้ีที่ 14  มีเปูาหมาย วิสยัทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้
ชัดเจน โดยการมสี่วนร่วมของผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

-1.แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
3.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ดีเลิศ ดีเลิศ      

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 15  มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของสถานศึกษา   

1.โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาครูและบคุลากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ    
4.โครงการนิเทศภายใน 
5.แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ      
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต่อ)  
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย

ที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
  ตัวบ่งช้ีที่ 16 การพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
 

1.หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. หลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ      

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 17 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบคุลากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร
ส าหรับครูและบุคลากร 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The  
communicative approach) 
3.โครงการนิเทศภายใน 
4.ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
5.รายงานการอบรม 
6.ID PLAND/SAR/PLC 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 
95.20 

     

 
 
 172 



    

มาตรฐานที่ 2 กระบวนหารบริหารและการจัดการ (ต่อ)  
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 18  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

1.โครงการสวนสนุก Low Carbon   
2.โครงการZero Waste  
3.โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน   
5.โครงการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน 
6.โครงการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน 
7.ธนาคารขยะ   

ดีเลิศ ดีเลิศ      

6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
เรียนรู ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 19 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้ในโรงเรยีน 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเทอร์เน็ต 
2.โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต ์
3.โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส่งเสริมการเรียนการสอน 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข้อไม่ชัดเจนและไม่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาและมีระดับต่ ากว่าท่ี
เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 2 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 6 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 6 ข้อ ชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ท้ัง 6 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนดและเป็น
แบบอย่างได ้
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 

ชื่อผู้ประเมิน....................................................................ตําแหน่ง.......................................................วันที่ประเมิน.................................. 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ : ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา         

1. การจัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้
   ตัวบ่งช้ีที่ 20. ร้อยละของครูที่จดัการ
เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.แผนการจดัการเรียนรู ้
2.โครงการนิเทศภายใน 
3.โครงการค่ายวิทยาศาตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์

ร้อยละ 80  ร้อยละ 100      

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 21 ร้อยละของครูที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี

1.โครงการนิเทศภายใน 
2.ทะเบียนสื่อ 
3.แผนการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
93.57 

     

3. มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งช้ีที่ 22 มีการบริหารจัดการชัน้เรียน
เชิงบวก 

1.โครงการนิเทศภายใน 
2.แบบบันทึกโฮมรมู 

3.ข้อตกลงในช้ันเรียน 
4.บรรยากาศการจัดชั้นเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ      
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ (ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย
ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ท่ี
สถานศึกษา

ท าได ้

ระดับคา่เปูาหมาย ค่าเปูาหมายตามเกณฑ ์
ต่ ากว่า
ระดับที่
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
ก าหนด 

สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 23 ครูทุกคนท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

1.รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
2.แบบวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
3.แผนการจดัการเรียนรู ้
4.ปฏิทินวิชาการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ      

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
  ตัวบ่งช้ีที่ 24  ร้อยละของครูที่มกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูสะท้อน
กลับกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

1.รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
2.แบบรายงานผลการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community) 
3.โครงการนิเทศภายใน 
 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 100      

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเปูาหมาย 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 3 ข้อไม่ชัดเจนและไม่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาและมีระดับต่ ากว่าท่ี
เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 3 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข้อ ชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ท้ัง 5 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนดและเป็น
แบบอย่างได ้
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ภาคผนวก ค 
-ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        -ประกาศกําหนดค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

--------------------------------------- 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   
ข้อ3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็น
หลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเปูาหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 

     ประกาศ ณ วันที่ 16   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                                                   (นางช่อเอ้ือง ฤกษ์รุจิพิมล) 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ลงวันที่  16   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
-------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2562  จํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
1.2.1  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
1.2.2   ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติ

เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติ

เหมาะสม 
1.2.4  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็ก ในแต่

ละกลุ่มอายุ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสม  
     กับการใช้งานและเพียงพอ 
1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ  

พัฒนาการของเด็ก 
1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
1.3.7 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
1.4.1  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล  

   การเจ็บปุวยเบื้องต้น 
1.4.2  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี  

   และปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.3  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ีเหมาะสม  

   ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
1.4.4  จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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1.4.5  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย   
   และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

1.4.6  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร   
   น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

1.4.7  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน   
   และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง  

กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 
1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย 
1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการด าเนินงาน

และประเมินผล 
2.1.2 จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้  

ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้  

ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
2.1.5 เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็ก 

ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.2.1 ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป  รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และ ส่งเสริม

พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัยใน

ชีวิตประจ าวัน 
2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรค

และการบาดเจ็บ 
2.2.4 เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 
2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า  คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา 

จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ เด็ก 
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2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึก
ฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/
เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง 

2.3.4 มีจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคล สิ่งต่าง  ๆสถานที่ และ ธรรมชาติรอบตัว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค 
2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส  ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดี 

ต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด 
2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่

รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัด

กิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิต 
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

มาตรฐานที่ 3 ข   สําหรับเด็กอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
  3.1.1 ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
  3.1.2 ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
  3.1.3 ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  3.2.1 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  3.3.1 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 
  3.3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ  
     ตามวัย  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  3.4.1 ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
     และผู้อ่ืนได้สมวัย  
  3.4.2 ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน  
     ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
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  3.4.3 ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง  
     ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
  3.5.1 ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  
     ได้สมวัย  
  3.5.2 ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน  
     มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  
  3.5.3 ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
  3.5.4 ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
  3.5.5 ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
  3.6.1 ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  
  3.6.2 ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และ 
     การอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
  3.6.3 ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียน 
     ค าที่คุ้นเคย และสนใจ  
  3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  และมี 
     ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
  3.7.1 ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล  
  3.7.2 ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี  
     ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  
  3.7.3 ข  เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไข  
     ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  3.7.4 ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  และ 
     ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน  
  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562  จํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร  
                                ในระดับดีข้ึนไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณในระดับดีขึ้นไป 

2)   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 
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3)   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป 
4)   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            เพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 
5)   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 
                                ดีขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของวิชาที่สอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 

6)   ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย  
                                 อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรักท้องถิ่น)   
 ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ากิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิด 
                                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

2)   ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและ 
                                  ความเป็นไทย 

3)   ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
                                 และหลากหลาย 

4)   ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเปูาหมายและวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 14  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้ชัดเจน โดยการม ี
                       ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
2.2  มีระบบบริหารจัดการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 15  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 16  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  

            และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 17  ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 18  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
                       คุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 19  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 
                                 ในโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
                       น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 ตัวบ่งชี้ที่ 22  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 23  ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 24  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
                    การจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่อง กําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของถานศึกษา 

--------------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเปูาหมาย
ของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
     ประกาศ ณ วันที่  16   พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
   
 

(นางช่อเอ้ือง ฤกษ์รุจิพิมล) 
                     ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
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การกําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่องกําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

-------------------------------------------------- 
 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
1.1.1  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ดี 
1.1.2  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
1.1.3  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ดี 
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ  
มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 

1.2.3 คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ 
การศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

ดี 

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน
เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ   

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ดี 
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ดี 
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร 

ดี 

1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ดี 

1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสม 
กับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ดี 

1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดี 
1.3.7 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย 

ดี 

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ ดี 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
1.4.1  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล  
การเจ็บปุวยเบื้องต้น 

ดี 

1.4.2  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี  
และปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ดี 

1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ีเหมาะสมตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ดี 

1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดี 
1.4.5  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย   
และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ดี 

1.4.6  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร  
น้ าด่ืมน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ดี 

1.4.7  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน  
และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
1.5.1  การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ดี 

1.5.2  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ดี 
1.5.3  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ดี 

1.5.4  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
2.1.1  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ด าเนินงานและประเมินผล   

ดี 

2.1.2  จดัพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย ดี 
2.1.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ 
ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ดี 

2.1.4  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง
เรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ดี 

2.1.5  เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนา
เด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ดี 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
2.2.1  ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป  รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และ 
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ดี 

2.2.2  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

ดี 

2.2.3  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือ
คัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี 

2.2.4  เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ดี 

2.2.5  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
2.3.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า  คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ดี 

2.3.2  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

ดี 

2.3.3  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด 
เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ การ
พูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

ดี 

2.3.4  มีจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคล สิ่งต่าง  ๆสถานที่ และ 
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ดี 

2.3.5  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย  โดยเด็ก
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี 

 

2.4.1  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค 

ดี 

2.4.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส  ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด 

ดี 

2.4.3  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่
เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
2.5.1  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิต 

ดี 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
2.5.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการ
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ดี 

มาตรฐานที่ 3 ข   สําหรับเด็กอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   
3.1.1 ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ดี 
3.1.2 ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ดี 
3.1.3 ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
3.2.1 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
3.3.1 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัว
ได้ตามวัย 

ดี 

3.3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา
กับมือตามวัย  

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
3.4.1 ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

ดี 

3.4.2 ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ดี 

3.4.3 ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
3.5.1 ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็กได้สมวัย  

ดี 

3.5.2 ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
จ านวนมิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  

ดี 

3.5.3 ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ดี 
3.5.4 ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ดี 
3.5.5 ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
3.6.1 ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ดี 
3.6.2 ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ดี 

3.6.3 ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่
การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

ดี 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น 
พลเมืองดี  

 

3.7.1 ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคล 

ดี 

3.7.2 ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
และมี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

ดี 

3.7.3 ข  เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ 
ตาม แก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ดี 

 
 
 

การกําหนดค่าเปูาหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย   
2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  4 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้   
ระดับคุณภาพ    

ระดับ A ดีมาก 
ระดับ B ดี      
ระดับ C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น     
ระดับ D ต้องปรับปรุง      

3. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีมาก  
ร้อยละ 60 – 79.99    ดี   
ร้อยละ 40 – 59.99    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น       
ร้อยละ ต่ ากว่า 40    ต้องปรับปรุง 
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การกําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่องกําหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

-------------------------------------------------- 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมาย

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 82 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 65 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 

ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ
ดีขึน้ไป 

ร้อยละ 85 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของวิชาที่สอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 75 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี 
และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรัก
ท้องถิ่น)  

ร้อยละ 94 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 85 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 95 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 80 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมาย

มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 14  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้ชัดเจน โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 19  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ร้อยละ 80 
ตัวบ่งชี้ที่ 22  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 
 

หมายเหตุ  
การกําหนดค่าเปูาหมาย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย   
2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้      

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม     
ระดับ 4 ดีเลิศ      
ระดับ 3 ดี     
ระดับ 2 ปานกลาง      
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  

 3. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป    ยอดเยี่ยม    
ร้อยละ 80 - 94    ดีเลิศ    
ร้อยละ 65 - 79    ดี    
ร้อยละ 50 - 64    ปานกลาง    
ร้อยละ 0 - 49     ก าลังพัฒนา  
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ระดับการประเมินคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 14  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.มีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดไม่
ชัดเจน 

1.มีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดไว้ชัดเจน 
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

1.มีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

1.มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

1.มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  50 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมการ
ด าเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่
ในระดับ 50% 

1. จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  60 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมการ
ด าเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ 60% 

1. จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  70 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีสว่นร่วมการ
ด าเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ 70% 

1. จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  80 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมการ
ด าเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่
ในระดับ 80% 

1. จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน 
เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  90 % 
 
2. ความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมการ
ด าเนินการ
บริหารงานโรงเรียน 
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ 90% 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16   การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
เกณฑ์การพิจารณา 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1. มี
หลักสูตร
สถานศึกษา  
  

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ได้รับการ
ปรับปรุงบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ได้รับการปรับปรุง
บางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นประจ า
ทุกปี 
  

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาและได้รับ
การปรับปรุงทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปีและมีการ
น าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการติดตาม
การใช้หลักสูตร 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
และได้รับการปรับปรุงทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปีและมีการ
น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มี
การติดตามการใช้หลักสูตร
และมีการประเมินหลักสูตร 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีไมเ่อ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

1.จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพหรือ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้เพียง
บางส่วน 

1.จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1.จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

1.จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 19  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ในโรงเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. มี
คอมพิวเตอร์ 
ในการ
ติดต่อสื่อสาร 
เช่นการ รับ-ส่ง
ข้อมูลทาง  
emailหรือ 
internet ไม่
เพียงพอ 
2.มีสัญญาณ
internetไม่
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
 
 

1. มีคอมพิวเตอร์ 
เพียงพอในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น
การ รับ-ส่งข้อมูล
ทาง  emailหรือ 
internet  
2.มีสัญญาณ
internetไม่
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
 

1. มีคอมพิวเตอร์ใน
การติดต่อสื่อสาร 
เช่นการ รับ-ส่ง
ข้อมูลทาง  
emailหรือ 
internet  
เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  
เช่น การจัดท า
โปรแกรม/ระบบ
ฐานข้อมูล (เช่น 
access)  การท า
จดหมายเวียน  การ
ใช้ Excel ในขั้น
ซับซ้อน 
 

1. มีคอมพิวเตอร์ใน
การติดต่อสื่อสาร 
เช่นการ รับ-ส่ง
ข้อมูลทาง email
หรือ internet  
เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  
เช่น การจัดท า
โปรแกรม/ระบบ
ฐานข้อมูล (เช่น 
access)  การท า
จดหมายเวียน  การ
ใช้ Excel ในขั้น
ซับซ้อนสามารถใช้
โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
บริหารและพัฒนา
หน่วยงานได้ 
 

1.มีคอมพิวเตอร์ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่นการ รับ-
ส่งข้อมูลทาง emailหรือ 
internet  
เข้าใจและประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  เช่น การ
จัดท าโปรแกรม/ระบบ
ฐานข้อมูล (เช่น access)  
การท าจดหมายเวียน  การ
ใช้ Excel ในขั้นซับซ้อน 
สามารถใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริหารและ
พัฒนาหน่วยงานได้ 
 สามารถให้ข้อเสนอแนะ
ในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาระบบและ
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 20   ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการ
เรียนรู้ที่ไม่เปิด
โอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการ
คิดและปฏิบัติ
จริง 
  

1. จัดการเรียนรู้ที่
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1. จัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
สถานศึกษาและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

1. จัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. จัดการเรียนรู้ที่
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
สถานศึกษา มี
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้
จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้
และมีการเผยแพร่ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 21  ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรู้ที่ไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 

1. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

1. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

1. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 22  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
ครูและนักเรียน
ทุกห้องไม่มี
ข้อตกลงร่วมกัน
ในการเรียนการ
สอน 

ครูและนักเรียนบาง
ห้องไม่มีข้อตกลง
ร่วมกันในการเรียน
การสอน 

ครูและนักเรียน 
ทุกห้องมีข้อตกลงใน
การจัดการเรียนการ
สอน แต่บรรยากาศใน
ห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูและนักเรียนทุก
ห้องมีข้อตกลงในการ
จัดการเรียนการสอน 
และมีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนทุก
ห้องมีข้อตกลงในการ
จัดการเรียนการสอน 
และมีบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีมุม
ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 23  ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- ไม่ปฏิบัติตาม
ปฏิทินวิชาการ 
-ไม่มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  
- จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ไม่
สมบูรณ์ และไม่
จัดท ารายงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ไม่
สมบูรณ์ และไม่
จัดท ารายงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
และมีการรายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน 
คนละ 1 เรื่อง/ปี 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และมีการวิจัยในชั้น
เรียนพร้อมทั้ง
รายงานวิจัยคนละ 
1 เรื่อง/ปี 

- ปฏิบัติตามปฏิทิน
วิชาการ 
มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  
จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ มี
การวิจัยในชั้นเรียน
พร้อมทั้งรายงาน
วิจัยคนละ 1 เรื่อง/
ปี และมีการ
เผยแพร่  
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คณะท างาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. นางช่อเอ้ือง   ฤกษ์รุจิพิมล     

 2. นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา 
 3. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์    
 4. นางสงกรานต์  ปราบนอก    
 5. นางกาญณัฐ    โคตรชาลี 
 6. นางสาวทิพวรรณ  ทองกอง    
 7. นางสุภาภรณ์  ศรีอุดร     
 8. นายอัครเดช  เคหาไสย    
 9. นางเพ็ญศรี    พวกไธสง    
 10. นางหทัยรัตน์  คันธภูม ิ    
 11. นางสาวจารุณี  วิชาชัย     
 12. นางรุจิรา  สะเดา 
 13. นางกนกพร  ศิริมาลา   
  
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

1. นางกาญณัฐ    โคตรชาลี 
2. นางวริยา    วิจิตรศุภการ 
3. นางสาวทิพวรรณ ทองกอง 
4. นางสาวรัชดาพร  ยิ่งยงทรัพย์   
5. นางสุภาภรณ์  ศรีอุดร    

 6. นางชุลีภรณ ์  นิลสุวรรณ 
7. นางพิกุล  มีค าทอง  
8. นายอัครเดช  เคหาไสย  

 9.  นางพิมลมาศ  ปัญญาเกิด  
10. นางเพ็ญศรี  พวกไธสง  

 11. นางจงกล  ชินเสนา  
 12. นางวิไลพร  มูลสาร 

13. นางสาวจารุณี  วิชาชัย   
          14. นางสาวจตุพร จงเรียน    

15. นางกนกพร  ศิริมาลา  
 16. นางปฐวีนันท ์ หนูเวียง   
 17. นางมนัสณัญย์  โงชาฤทธิ์ 
 18. นางดวงสมร  มูลกิตติ   
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 19. นางหทัยรัตน์  คันธภูม ิ 
 20. นางสาวญาณินี ประจะเนย์  

21. นางสาวจิตรลดา ใจแน่น 
22. นายไมตรี  พาพิทักษ ์
23. นางสงกรานต์ ปราบนอก   
24. นางศุภลักษณ์  เรืองเรื่อ 
25. นางสาวสรญา   ทองธรรมมา 
26. นางวราลักษณ์   นามอาษา 
27. นางดลนภา   วงษ์ศิริ 
28. นางสาวบัวสด  แสนโคตร 
29.นางรุจิรา  สะเดา   
30. นางสาวอโนมา สัตนาโค 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1. นางรุจิรา  สะเดา    

 2. นางสงกรานต์  ปราบนอก    
 3. นางกาญณัฐ    โคตรชาลี 
 4. นางสาวทิพวรรณ  ทองกอง    
 5. นางสุภาภรณ์  ศรีอุดร     
 6. นายอัครเดช  เคหาไสย    
 7. นางเพ็ญศรี    พวกไธสง    
 8. นางหทัยรัตน์   คันธภูม ิ    
 9. นางสาวจารุณี  วิชาชัย 

10. นางกนกพร  ศิริมาลา  
   

ผู้จัดทําเอกสาร 
1. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์ 
2. นางรุจิรา    สะเดา 
3. นางสาวญาณินี ประจะเนย์ 
4. นางปฐวีนันท์ หนูเวียง  
5. นางศุภลักษณ์  เรืองเรื่อ   
6. นางสาวอโนมา   สัตนาโค 
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