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คํานํา 

 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่นในปี
การศึกษา 2563  ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือให้จัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ ผลงานดีเด่น 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  ที่ระบุงาน โครงการกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น   รายมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอขอบคุณคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย   ทีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     และ
การส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงาน   ต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาต่อไป 

 
       

                 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
ผู้จัดทํา : นางช่อเอ้ือง  ฤกษ์รุจิพิมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
 
1. บทนํา 
 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยู่เลขที่ 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 เทศบาลนครขอนแก่น  
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 161 คน จ าแนกเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน พนักงานครู 108 คน  
พนักงานจ้าง 21 คน  ครูต่างชาติ 8 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 คน พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน ลูกจ้างประจ า 
6 คน 
 จ านวนนักเรียน 2,501 คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 223 คน ระดับประถมศึกษา 2,278 คน 

เอกลักษณ์  โรงเรียนเด่น เน้นวิชาการ  
 อัตลักษณ์  เก่งวิชาการ มีทักษะตามศักยภาพ และกล้าแสดงออก  

สภาพบริบทของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 
  โรงเรียนตั้งอยู่ภายในตัวเมืองบนถนนสายส าคัญของจังหวัดขอนแก่น และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้          
(บึงแก่นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ่หลายแห่ง) มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้    
มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เหมาะสม มีห้องสมุดที่ทันสมัย บริการสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 
เทศบาลนครขอนแก่นมีงบประมาณสนับสนุนการในจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีการบริหารจัดการศึกษาแบบ
กระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม มีผู้บริหารที่มีความทันสมัยและมีวิสัยทัศน์             
มีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน   
การสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริการอาหารกลางวันส าหรับ
บุคลากรและนักเรียน มีรถบัสขนาดใหญ่น านักเรียนออกเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกสายชั้น 
 ข้อจํากัดของโรงเรียน 
      โรงเรียนมีบริเวณบริเวณพ้ืนที่จ ากัดเนื่องจากตั้งอยู่ในตัวเมือง จึงไม่สามารถขยายบริเวณได้  
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 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อาชีพหลักของชุมชน     
คือ ค้าขาย,รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป         
คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาลไหมและงาน
กาชาดขอนแก่น 
 2. ผลการประเมินตนเอง 
 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย   โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินตนเองดังนี้ 
 2.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
ประจําปีการศึกษา  2563 

 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 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  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ดี ดีมาก ดีมาก 
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับ
ปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
1.2.3 คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ   

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ 
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวน
เพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ดี ดีมาก ดีมาก 
1.3.7 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้    
1.4.1  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก และดูแล การเจ็บปุวยเบื้องต้น 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.2  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจ
สุขภาพประจ าปี และปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.3  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตร
ประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้
ประโยชน์ 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
1.4.4  จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.5  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  และเหมาะสมกับการใช้งานของ
เด็ก 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.6  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
สถานที่ปรุง ประกอบอาหาร  น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.4.7  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับ
การใช้งานของเด็กทุกคน  และดูแลความสะอาดและ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
1.5.1  การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.5.2  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.5.3  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

1.5.4  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
2.1.1  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการด าเนินงานและประเมินผล   

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.2  จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม 
อย่างหลากหลาย 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์ 
และการเล่น 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.4  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพ 
แวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม 
ปลอดภัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.1.5  เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้
ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.2.1  ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป  รับประทานอาหารที่ครบถ้วนใน
ปริมาณที่เพียงพอ และ ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.2  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.3  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของ
ร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.2.4  เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการ 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  คิดตั้ง
ค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ 
โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.3.2  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อ
เด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า
และสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.3.3  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะ
การดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามล าดับ  
พัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
อ่านที่ถูกต้อง    
2.3.4  มีจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่ง
ต่าง  ๆสถานที่ และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.3.5  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส 
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม 

ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

   

2.4.1  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัด
กิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการ
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.4.2  จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส  ร่าเริง ได้
แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.4.3  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มี
วินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รัก
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับ
วัย และพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

2.5.1  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กกอ่นจากบ้านเข้าสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้
เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

ดี ดีมาก ดีมาก 

2.5.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ดี ดีมาก ดีมาก 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
3.1.1 ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่ง ดี ดีมาก ดีมาก 
มีบันทึกเป็นรายบุคคล    
3.1.2 ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
3.1.3 ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ดี ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
3.2.1 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   ดี ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
3.3.1 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
3.4.1 ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย 
แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.4.2 ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
สมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.4.3 ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่ง
ใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ 
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
3.5.1 ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย  

ดี ดีมาก ดีมาก 

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

ดี ดีมาก ดีมาก 

 
 



8 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับ

คุณภาพ 
3.5.3 ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ดี ดีมาก ดีมาก 
3.5.4 ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.5.5 ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้
ส าเร็จสมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร    
3.6.1 ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ
สื่อสารได้สมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.6.2 ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้
หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่านเบื้องต้น
ได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.6.3 ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคย และ
สนใจ 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย 
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืน
ด้วย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
3.7.1 ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และ
แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.7.2 ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม และมี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ดี ดีมาก ดีมาก 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวชุมชน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ดี ดีมาก ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ดี ดีมาก ดีมาก 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก 

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

                 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับคุณภาพ ดีมาก  

 
 

การกําหนดค่าเปูาหมาย 
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 ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีมาก  
ร้อยละ 60 – 79.99    ดี   
ร้อยละ 40 – 59.99    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น       
ร้อยละ ต่ ากว่า 40    ต้องปรับปรุง    
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 2.2 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน และการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
88.81 

ดีเลิศ    

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
ค านวณในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
80.51 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลก เปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
71.14 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.83 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสืบค้นข้อมูลใน
การเรียนได้ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
99.39 

ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92.18 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET)  มีค่า T-score  รอ้ยละ 40 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 80.91 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
88.88 

ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 
5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  
ส านึกรักท้องถิ่น) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ากิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 



11 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูา 

หมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
86.83 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ 14  โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่โรงเรียนก าหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ภายในและภาย นอกห้องเรียน และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 19  โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและ
การบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูา 
หมาย 

ผลการ
ดําเนินการ 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  ได้อย่างมี
คุณภาพและหลากหลาย 

รอ้ยละ 95 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการเชิงบวก
เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 23  ร้อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเยี่ยม 
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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  

  
      จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเลิศ 
              ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเปูาหมาย  การพัฒนา  ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนบริหารจัดการของโรงเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตร  และบริบทของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  ใช้การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จนมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
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ระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนเผยแพร่ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างหลากหลายผ่านทางเว็บไซต์ และ facebook ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 
 2.2 หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากนั้นได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ในการด าเนินโครงการทุกโครงการ จะจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA    
  โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา รวมถึงสภาพปัญหาผลจากการจัด
การศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ มีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมี
เปูาหมายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายและต้นสังกัด มีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้นการ
มีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ประจ าทุกปี   รวมทั้งจัดท าหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ส่งผล
ต่อกระบวนการบริหารและการจัดการมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการจั ดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรมีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท า/จัดหาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ +ส านึกรักท้องถิ่น) 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียนใฝุรู้ มีความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 
 2.3 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
  โรงเรียนมีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ คือแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561 -2565) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการPDCA เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
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3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
จุดเด่น   
จุดเด่นมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเพ่ือการ

เรียนรู้ระหว่างกัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างและพัฒนา
งานได้เหมาะสม วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
มีคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดเด่นมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน มีการ
บริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล และบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โรงเรียนมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้น
สังกัด ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกปีการศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผล
ให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจน
ส่งผลให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้  
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
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ความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี  สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย  มีการจัดระบบการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการศึกษา มี
การด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี  

        จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ครูผู้สอนมีความ

ตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมี
ความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการ
ให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการน าชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

จุดควรพัฒนา 
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

         ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณและ
การคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  ควรส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้รู้จักใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร             ของโรงเรียน ควรปลูกฝังคุณลักษณะ 5+1  เด็กมีวินัย  อดทน กตัญญู 
รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา 
และสื่อต่างๆ รอบตัว ให้เป็นนิสัย  

จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร           
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น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
และมากขึ้น และสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัด ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา           
เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเชิญ
ชวนผู้เรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากข้ึน และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของตัวเอง 
ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง 

จุดควรพัฒนาด้าน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น มีประสบการณ์

ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและ
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนงานหลักที่ 1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ของวิชาการ

ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  (RT, NT,และ 
O-NET) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

แผนงานหลักที่ 2  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ งานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาและ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ พัฒนา
และส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการ
จัดท าโครงการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  

แผนงานหลักที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสิรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการการเรียนรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้
มาตรฐาน 
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ตอนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตั้งอยู่เลขที่  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 เทศบาลนครขอนแก่น  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้น ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จ านวน 67 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อท่ี 5 ไร่ 1 งาน 
 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางช่อเอ้ือง  ฤกษ์รุจิพิมล หมายเลขโทรศัพท์ 081-768-4270 
 จ านวนพนักงานครูและบุคลากร 161 คน จ าแนกเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน  พนักงานครู                
108 คน   พนักงานจ้าง 21 คน  ครูต่างชาติ 8 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 คน พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน 
ลูกจ้างประจ า 6 คน 
 จ านวนนักเรียน 2,501 คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 223 คน ระดับประถมศึกษา 2,278 คน 
 เอกลักษณ์  โรงเรียนเด่น เน้นวิชาการ  
 อัตลักษณ์  เก่งวิชาการ มีทักษะตามศักยภาพ และกล้าแสดงออก  
 
สภาพบริบทของโรงเรียน 
  โรงเรียนมีความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 
  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 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา  มีการบริการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  มีรถบัสขนาดใหญ่น านักเรียน
ออกเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกสายชั้น 
 ข้อจํากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณบริเวณพ้ืนที่จ ากัดเนื่องจากตั้งอยู่ในตัวเมือง จึงไม่สามารถขยายบริเวณได้  
 

mailto:suansanuk@hotmail.com
http://www.ssn.ac.th/
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 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 32,000 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ห้างสรรพสินค้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อาชีพหลักของชุมชน                  
คือ ค้าขาย,รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป                 
คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาลไหมและงาน
กาชาดขอนแก่น 

        ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ,ค้าขาย ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 160,000 บาท 

          โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
  โอกาส 

1. สถานศึกษาตั้งในแหล่งชุมชน  มีการคมนาคมที่สะดวก 
2. หน่วยงานต้นสังกัด คือ เทศบาลนครขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างดี 
3. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนให้การ

ช่วยเหลือในด้านการจัดกิจกรรม  และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และร่วมสืบ

ทอดประเพณ ี
5. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาครบ 3 ศาสนา คือ ศาสนนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา

อิสลาม 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
7. การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ 
8. ชุมชนมีสถานที่ประกอบการรองรับการฝึกงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
9. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน

เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน 
10. มีการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท าให้ครู  ผู้ปกครอง  ชุ มชน นักการเมืองให้

ความส าคัญต่อการจัดการและพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
  อุปสรรค 

1. สภาพครอบครัวที่แตกแยกและครอบครัวที่มุ่งแต่ประกอบอาชีพท าให้เด็กขาดความอบอุ่น 
ขาดการดูแลเอาใจใส ่
  2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง 
  3. นักเรียนยึดติดกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป  
  4. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้น้อย  จึงไม่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานได้เต็มที่   
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  5. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการให้การสนับสนุนจากองค์กร ชุมชนและเอกชนลดลง 
  6. ประชากรและผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

7. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความแตกแยกในการ
บริหารจัดการ 
  8. สถานที่ของโรงเรียนมีจ ากัด ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ออกไปได้ 
  

แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 
 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางช่อเอ้ือง ฤกษ์รุจิพิมล  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม  สาขาการ
บริหารการศึกษา   โทรศัพท์ 081-768-4270   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561 จนถึง
ปัจจุบัน เป็น เวลา  3  ปี    
  2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  2 คน 
   2.1 ชื่อ-สกุล นางกุสุมาลย์  สมศักดิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์  093-478-1966  รับผิดชอบฝุาย กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานปกครอง 
   2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 087-207-7046 รับผิดชอบฝุาย กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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3.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
     3.1 พนักงานคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา 

1 นางช่อเอื้อง  ฤกษ์รุจิพิมล 60 40 ผอ./ชช. ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

- - - 

2 นางกุสุมาลย์ สมศักดิ ์ 54 24 
รอง ผอ./
ชนพ. 

ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

- - - 

3 
นางสาวสุปราณี 
สงวนรัษฎ์ 

36 11 
รอง ผอ./
ชนก. 

ศศ.บ. 
วท.บ 
ศษ.ม. 

รัฐศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
การบริหาร
การศึกษา 

- - - 

4 นางสาววิลัดดา  ชยัเดช 60 32 ครู/ชช. คม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพี ป.4 13 65 

5 นางรุจิรา        สะเดา 59 37 ครู/ชช. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.5 13 78 

6 นางกนกพร     ศิริมาลา 58 38 ครู/ชช. กศ.ม 
หลักสูตรและการ
สอน 

วิทยาศาสตร์ ป.5 17 96 

7 นายอัครเดช    เคหาไสย 58 35 ครู/ชช. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.4 13 65 

8 นางศิริวนิดา สุริยะไกรพล 59 36 ครู/ชช. คบ. คหกรรมศาสตร์ สังคมศึกษา ป.3 14 61 

9 นางชุลีภรณ์   นิลสุวรรณ 49 25 ครู/ชช. ศษ.บ. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.3 15 149 

10 นางมะลิ   วัฒนาอุดมชยั 58 30 ครู /ชช. ศษ.ม. บริหาร คณิตศาสตร์ ป.2 14 66 

11 นายทรงยศ   ไสยนิตย ์ 48 22 ครู/ชช. 
ค.บ. 
กศ.ม 

ศิลปศึกษา 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ศิลปะ ป.6 19 68 

12 นางนิภาพรรณ  มณีเนตร 47 24 ครู/ชนพ. กศ.ม 
หลักสูตรและการ
สอน 

วิทยาศาสตร์ ป.1 16 96 

13 น.ส.สิริยลริยา วศิริอารยา 43 15 ครู/ชนพ. กศ.ม 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.2 16 96 

14 นางวริยา  วจิิตรศุภการ 46 15 ครู/ชนพ. ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.1 15 130 
15 นางชุติกานต์  ทาเชาว ์ 43 20 ครู/ชนพ. กศ.ม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 15 94 
16 นางเชาวลักษณ์ ศรีจันทร ์ 56 16 ครู/ชนพ. คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 16 72 
17 น.ส.สรญา  ทองธรรมมา 41 16 ครู/ชนพ. กศ.ด บริหารการศึกษา วิทยาการค านวณ ป.1 19 112 
18 นายจิตตะ  ระกิติ 55 32 ครู ชกพ. รม. การพัฒนาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ป.1 14 72 

19 นางสุภาภรณ์    ศรีอุดร 58 16 ครู/ชนพ. ศษ.ม. 
การพัฒนา
หลักสูตร 

ภาษาไทย ป.3 14 64 

20 นางพิกุล   มีค าทอง 42 19 ครู/ชนพ. ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3 14 171 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
21 นางดวงเดือน   มาลาสิงห์ 48 24 ครู/ชนพ. คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 15 87 

22 นางราตร ี  แก้วงามศร ี 57 16 ครู/ชนพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.3 17 81 

23 นางลัญฉกร  จันทะเริง 45 21 ครู/ชนพ. ศษ.บ. คณิตศาสตร์ -เคมี คณิตศาสตร์ ป.3 15 106 
24 นางสาวอโนมา  สัตนาโค 45 15 ครู/ชนพ. ศษ.บ. ชีววิทยา–เคมี วิทยาศาสตร์ ป.3 17 82 

25 
นางธัญวรัตน์ สภุาวัฒน
พันธ ์

52 16 ครู/ชนพ. ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.3 14 70 

26 นางสาวจารุณี   วิชาชยั 40 16 ครู/ชนพ. กศ.ม บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.1 13 80 
27 นางสาวโชติมา  ไชยนจิ 44 15 ครู/ชนพ. บธ.บ เอก การจัดการ ภาษาไทย ป.1 13 85 
28 นางสาวบัวสด   แสนโคตร 40 16 ครู /ชนพ. ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.1 13 95 

29 นางดลนภา  วงษ์ศิริ 42 16 ครู/ชนพ. ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาตา่งประเทศป.2 17 120 

30 
นางวราลักษณ์  หวลศรี
ไทย 

43 16 ครู/ชนพ. ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ ป.3 15 83 

31 นางกัญญภัทร์  จันทร์ผิว 38 16 ครู/ชนพ. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาตา่งประเทศ ป.2 17 178 

32 นางโสภาวดี    โสภณรัตน์ 53 23 ครู/ชนพ. วท.บ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.3 15 80 
33 นายสุมิตร   ยิ่งยืน 54 28 ครู/ชนพ. ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ป.2 13 84 
34 นางพิมลมาศ   ปัญญาเกิด 45 20 ครู/ชนพ. ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาไทย ป.4 16 72 

35 นางจรัญญา  กันหากุล 54 29 ครู/ชนพ. ศษ.ม. 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.4 13 84 

36 นางดวงสมร  มูลกิตต ิ 41 13 ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสูตรและการ
สอน 

คณิตศาสตร์ ป.5 17 86 

37 นางสาวกัลยา   คงนาค 49 14 ครู/ชนพ. ศษ.ม 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

สังคมศึกษา ป.5 17 92 

38 นางอติภร โคตรพัฒน ์ 45 22 ครู/ชนพ. ศษ.บ. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.5 17 90 

39 นางสุธัมมา  นามวงษา 46 24 ครู/ชนพ. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.5 17 134 

40 นางมนัสณัญย์  โงชาฤทธิ ์ 43 17 ครู/ชนพ. ศศ.ม. เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ป.5 17 92 
41 นางปฐวีนันท์  หนูเวียง 45 20 ครู/ชนพ. ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.6 17 130 
42 นางธีร์ชญาน์  อินทร 38 15 ครู/ชนพ. กศ.ม บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ป.6 15 125 

43 นางหนูพิน   พินราช 48 20 ครู/ชนพ. ศษ.ม 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

สังคมศึกษา ป.6 15 109 

44 นางมะลิวรรณ   ทบบุญ 48 25 ครู /ชนพ. ศษ.ม. 
หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.6 17 102 

45 
นายปกรณ์เกยีรติ  ปรุงค า
มา 

50 23 ครู/ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ป.6 13 70 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา 

46 
นางสาวทิพวรรณ  ทอง
กอง 

46 12 ครู/ชนพ. คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ ป.2 15 126 

47 
นางสาวปัทมา  พรหมมี
เนตร 

59 27 ครู/ชนพ. คบ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 16 65 

48 นางรพีพรรณ  วิไลรัตน์ 58 32 ครู/ชนพ. กศ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 16 90 

49 นางกิ่งเพชร  ชาดวง 44 11 ครู/ชนก. คบ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชพี ป.2 12 88 

50 นายเนรมิต  มว่งศรี 46 12 ครู/ชนพ. ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สุขพละศึกษา ป.2 15 66 

51 นายอลงกรณ์  อันปัญญา 40 14 คร /ชนพ. กศ.ม บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.2 17 86 

52 นางธัญวฤณ  อวนศรี 48 16 ครู /ชนพ. คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประเทศ ป.2 15 60 

53 นายรังสรรค์   เรืองเรื่อ 58 16 ครู/ชนพ. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.5 13 130 

54 
นางสมประสงค์  ศิริธัญ
บูรณ์ 

52 24 ครู /ชนพ. ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 16 116 

55 นางจงกล  ชินเสนา 49 16 ครู/ชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5 16 116 

56 
นางรัตนาภรณ์ ประจวบ
มอญ 

46 22 ครู /ชนพ. ศษ.ม การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.5 17 116 

57 นางวิไลพร   มูลสาร 44 17 ครู/ชนพ. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5 15 144 

58 นางหทัยรัตน์   คันธภูม ิ 52 30 ครู/ชนพ. 
ค.บ. 
.ม. 

คณิตศาสตร์-วิทยา
ศาตร์ทั่วไป 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.6 15 68 

59 
นางสาวญาณินี  ประ
จะเนย ์

42 18 ครู/ชนพ. 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

เคมี – คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.6 13 126 

60 นางสาวจิตรลดา  ใจแน่น 42 16 ครู/ชนพ. 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ ป.6 17 80 

61 นางอกนิฏฐ์  นิติวิสิฏฐากร 52 25 
ครู / 
ชนพ. 

วท.บ. 
กศ.ม. 

เกษตรศาสตร์ 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ฯ ป.6 17 158 

62 นางณัฏยาณี   ปรุงค ามา 57 32 
ครู / 
ชนพ. 

ค.บ. 
กศ.ม. 

คหกรรมศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

การงานอาชพี ป.6 13 79 

63 นางสุปรียา  ไผ่ล้อม 49 16 ครู /ชนพ. 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 

ปะวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ป.6 16 88 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา 

64 นางวิยะดา   ส าโรงพล 60 39 
ครู / 
ชนพ. 

ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.6 16 68 

65 นายภราดร   หาญสุริย ์ 42 16 ครู/ชนพ. 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาฯ ป.5-6 13 72 

66 นายอัตฐพงษ ์โสภาอาย ุ 44 14 ครู/ชนพ. ศษ.ม. 
การบรหิาร
การศึกษา 

พลศึกษา ป.3 10 74 

67 นางชุตินันท์  รัตนทิพย ์ 46 11 
ครู / 
ชนก. 

กศ.ม บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.1 16 127 

68 นายนิรุท ทองภบูาล 52 11 
ครู / 
ชนก. 

ค.บ. ปฐมวัย ภาษาไทย ป.1 15 81 

69 น.ส.บุษยา เหลือผล 39 10 
ครู / 
ชนก. 

กศ.ม 
หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.1 16 106 

70 นางสาวทนุภา  สายทพิย ์ 46 11 
ครู / 
ชนก. 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปศึกษา ป.2 16 84 

71 
นางสาวรัชดาพร ยิ่งยง
ทรัพย ์

36 9 
ครู / 
ชนก. 

ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.2 17 134 

72 นางสาวศิริจิตร  ปิตาฝูาย 37 10 
ครู / 
ชนก. 

ศษ.ม 
หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.2 16 98 

73 นางสาวชลดา  กางสิ่ว 35 9 
ครู / 
ชนก. 

ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.2 16 134 

74 นายศิริชัย  ไชยนาค 42 14 ครู /ชนก. คบ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ ป.3 14 75 

75 นายนัฐพล  รัชตพิบูล 41 11 
ครู / 
ชนก. 

วท.บ. 
เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ 

สุขศึกษาพลศึกษา ป.3 14 61 

76 นายอยัรินทร์  จันทร์มหา 42 15 ครู /ชนก. ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ ป.3 11 93 

77 นายปารุสก์   ทับธาน ี 45 13 ครู/ชนก. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4 19 66 

78 นางสาวบุศรินทร์ น้อยชนะ 43 16 ครู/ชนก. วท.บ 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คณิตศาสตร์ ป.4 17 92 

79 นายมนต์สกา  จันทร์สีลา 40 10 ครู/ชนก. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.4 18 62 

80 นางพิลาพร    แก้วเฮ้า 51 11 ครู/ชนก. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.4 16 72 

81 นายศุภลักษณ์  อันปัญญา 37 10 ครู/ชนก. คอม. ไฟฟูา คณิตศาสตร์ ป.4 13 68 

82 นายสมาน    ยอดนครจง 49 11 ครู/ชนก. พธ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา ป.5 16 116 

83 นายวัชร ิ  พงษาเวยีง 45 17 ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5 13 128 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา 

84 นางสาววภิาดา  วงษ์ชาร ี 41 8 ครู/ชนก. วท.ม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.5 21 130 

85 
นายกิตตวิัฒน์  ธนพัฒน์
โยธิน 

38 10 ครู/ชนก. กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.5 17 150 

86 นางภทร  อุดมชยั 43 16 ครู/ชนก. 
ค.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการ
พัฒนา 

ภาษาอังกฤษ ป.6 14 101 

87 น.ส.สุณีรัตน์  วินสา 42 16 ครู/ชนก. ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 16 90 

88 นางปารณีย์  ศรีคาม 43 7 ครู/ชนก. ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรการสอน
และการสอน
เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.6 16 88 

89 นางสุภาพรรณ  สวุิชัย 41 11 ครู/ชนก. ศศ.ม บริหารการศึกษา. การงานอาชพี ป.3 12 76 

90 
น.ส.วิไลลักษณ์ 
พรหมณีวัฒน ์

52 9 ครู/ชนก. ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย   ป.2 14 116 

91 นางกาญณัฐ โคตรชาล ี 56 11 ครู/ชนก. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.1 13 80 

92 นางบงกชกร พัสลัง 41 11 ครู/ชนก. กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.2 14 148 

93 นายรัฐ  สุรพล 40 10 ครู/ชนก. ศศ.ม. สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ป.4-6 13 74 

94 นางสาวมนลดา  พลศักดิ์ 50 9 ครู/ชนก. กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะฯ ป.4-6 18 74 

95 นายธีรพัทธ์  โพธิ์จันทร ์ 35 6 ครู คศ.1 กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.6 13 118 

96 
นางสาวพิสุทธา จันทร์
สมบัต ิ

42 6 ครู คศ.1 กศ.ม 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.1 9 96 

97 นางสาวจตุพร กองดารัตน ์ 35 6 ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1 13 85 

98 นายอิทธิพงศ์  พวกไธสง 34 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ ป.4 17 86 

99 นางสาวณัชชารีย ์เอ่นนู 40 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.4 17 74 

100 นางสงกรานต์  ปราบนอก 56 26 
คคร/ู
ชนพ. 

ค.บ. บรรณารักษ์ สอนปฐมวัย 28 98 

101 นางจิตติมา  กล้าขยัน 55 22 ครู/ชนพ. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 

102 นางศุภลักษณ์  เรืองเรื่อ 50 21 ครู/ชนพ. กศ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

สอนปฐมวัย 28 98 

103 
นางสาวจินตนา ขจร
วุฒินันท ์

54 14 ครู/ชนพ. ค.บ. การประถมศึกษา สอนปฐมวัย 28 98 

104 นางอรทัย แสนทวีสุข 41 18 ครู/ชนพ. ค.บ. วิทยาการ ภาษาไทย ป.5 28 98 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ/ชั้น 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงที่
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
คอมพิวเตอร์ 

105 นางดวงจันทร์ ยอดสะอ ึ 47 20 ครู/ชช. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 

106 นางวิศัลยา สวุรรณทา 53 9 ครู/ชนพ. ศศ.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 82 

107 นางสาวฐิตาพร บญุอนันต ์ 42 14 ครู/ชนพ. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 

108 นายวิชาญ ศรีสมบัต ิ 53 21 ครู/ชนพ. ค.บ. ศิลปศึกษา สอนศิลปะ อนุบาล ป.3 21 60 

109 นางจินตนา จอ้งสละ 54 14 ครู/ชนก. ค.บ. ภาษาไทย สอนปฐมวัย 28 98 

110 
นางสาวบุณญานุช ศิลา
ขวา 

51 9 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 

111 นางสาวปารณีย ์บุรมย์ชัย 42 5 ครู คศ.1 ศษ.บ. ปฐมวัย สอนปฐมวัย 28 98 

   
   3.2 พนักงานจ้าง (ปฎิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

1 นายธนาธิป สอนศีลพงศ์ 31 10 กศ.ม. 
การวิจยัและ
ประเมินผลฯ 

สังคมศึกษา ป.1 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 72 

2 น.ส.พรนภา กุลผาย 27 4 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 
โครงการจ้าง
เหมาบริการ 

16 75 

3 นายวัชรพงศ์  ซ้ายโฮง 33 7 กศ.บ. 
การศึกษา
บัณฑิต 

สุขศึกษา ป.4 
โครงการจ้าง
เหมาบริการคร ู

14 60 

4 นายทวีรัตน์  สุวรรณสม 32 7 ศษ.บ. ภาษาจีนธุรกจิ ภาษาจีน ป.4 
โครงการ
ภาษาจีน 

15 60 

5 น.ส.นฤมล  คนว่อง 34 10 ค.บ. 
หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน 

ศิลปะ ป.5 
จ้างเหมา
บริการ 

19 104 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

6 นางสาวอรทัย  สมภาร 32 7 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
จ้างเหมา
บริการ 

13 104 

7 นายไมตรี  พาพิทักษ ์ 47 7 บธ.บ. 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

วิทย์ฯ ป.6 
สมาคมศิษย์
เก่าผู้ปกครอง 

16 98 

8 น.ส.กนกวรรณ แกว้ไกรสร 30 7 ค.บ. 
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

ศิลปะ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

13 85 

9 น.ส.สุรารักษ์  กุลผาย 27 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

17 62 

10 น.ส.สุดา  วรดิษฐ์วงษ ์ 33 9 วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

13 176 

11 นายมณฑล การินทร์ 30 5 ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ป.3 
โครงการจ้าง
เหมาบริการคร ู

13 84 

12 น.ส.กวิสรา  อุปศรี 36 6 ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ป.4 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

17 60 

13 นายชาญชยั  ภัทรมานนท ์ 29 5 ศษ.บ. ศิลปะ ศิลปะฯ ป.1-2 
โครงการจ้าง
เหมาบริการคร ู

13 60 

14 น.ส.สุวรรณี  โพธิ์จันทร ์ 30 6 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ป.2 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

17 60 

15 น.ส.จุฑารัตน์ มุ่งฝอยกลาง 25 1 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีนป.4-6 
โครงการ
ภาษาจีน 

12 60 

16 น.ส.สกุลรพี  นิมนขาน ิ 24 1 ศษ.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน  
ป.2,ป,3,ป.5 

โครงการ
ภาษาจีน 

12 60 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

17 น.ส.ศิริพร   ตรงดี 30 2 ศษ.บ. ภาษาญี่ปุุน ภาษาญี่ปุุนป.3 
โครงการ
ภาษาญี่ปุุน 

9 60 

18 น.ส.พิชญา   รุ่งเรือง 24 2 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุุน ภาษาญี่ปุุนป.1 
โครงการ
ภาษาญี่ปุุน 

9 60 

19 น.ส.ณิทชาภา ศิลากุล 33 11 ศศ.บ. สอนปฐมวัย อนุบาล 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

28 60 

20 น.ส.ดวงฤทัย ศรีเร 32 8 กจ.ม. สอนปฐมวัย อนุบาล 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

28 60 

21 น.ส.ฐิตาภา สามารถ 27 3 ค.บ. สอนปฐมวัย อนุบาล 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

28 60 

22 
Mary  Grace  Ranola  
Melgar 

42 12 

Bachelor of 
Christian 

Ministries in 
Christian 

Education 

Christian 
Education 

English 1 
Mathematics1 
Science 1 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

23 Jesica  Caneda  Ortiz 28 3 

Bachelor of 
Science in 
Business 

Administrati
on 

Marketing 
Management 

English 4 
Mathematics 4 
Science 4 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

24 Leonisa  Piloton Pugoy 40 16 
Bachelor of 
Secondary 
Education 

General 
Education 

Science 1,2,3 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

25 Rigor Blasco Permejo 26 1 
Bachelor of 
Elementary 
Education 

General 
Education 

Mathematics1
,2,3 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระ
งาน
สอน 

ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

26 
Abelegang  Lucas  
Nkengleac 

49 11 
Bachelor of 

Arts 
English 
Literature 

English 1,2,3 
 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

27 
Miss Jennifer Dionisio 
Balicdan 

38 7 

Bachelor of 
Science  in 

Home 
Economics 

Technology 
and 
Livelihood 
Education 

Science 4,5,6 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

28 Mr.Alfie Herdelez Crusis 30 3 
Bachelor of 

Arts 

Mass 
Communicati
on 

Mathematics 
5,6 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

29 
T.Jeffry Colina 
Sumalabe 

37 13 
Bachelor of 
Elementary 
Education 

English 
English 5,6 
Science 6 

โครงการจ้าง
เหมาบริการ 
ครูห้องเรียน
สองภาษา 

18 60 

 
 
 

     3.3 พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส.วาสนา  โสมพรมมา 42 พนักงานจ้าง ปวส. คอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
พนักงานจ้างตามภารกจิ

เทศบาล 

2 นางฉว ี สิงห์สุวรรณ 43 พนักงานจ้าง ค.บ. ประถมวัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
พนักงานจ้างตามภารกจิ

เทศบาล 

3 น.ส.สกุลพร  อนุมัติ 32 พนักงานจ้าง ปวส. คอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
พนักงานจ้างตามภารกจิ

เทศบาล 

4 น.ส.วราภรณ์ นวนไชยดี 30 พนักงานจ้าง ปวช. บัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
พนักงานจ้างตามภารกจิ

เทศบาล 

5 น.ส.สุภาพร วาวิทกัษ ์ 24 พนักงานจ้าง 
ศศ.บ

. 
เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

พนักงานจ้างตามภารกจิ
เทศบาล 

6 นางสุภาวด ี แสนค า 32 พนักงานจ้าง 
บธ.บ

. 
การจัดการ

ทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ
เทศบาล 

7 
น.ส.รสสุคนธ์ ปาหนอง
แปน 

30 พนักงานจ้าง 
บธ.บ

. 
การจัดการ

ทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกจิ
เทศบาล 
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 3.4 สรุปจํานวนบุคลากร 
 

ประเภท/ตําแหน่ง 
จํานวนบุคลากร(คน) 

รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - -    

    -ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

    -รองผู้อ านวยการ - - 2 - 2 

รวม - - 3 - 3 

2. สายงานการสอน      

    -พนักงานครู                                                    - 52 56 - 108 

    -พนักงานจ้าง(สอน) - 27 2 - 29 

    -อ่ืน ๆ - - - - - 

                               รวม - 79 58 - 137 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      

   -พนักงานจ้างตามภารกิจ - 7 - - 7 

   -พนักงานจ้างทั่วไป 7 1 - - 8 

   -ลูกจ้างประจ า 6 - - - 6 

   -อ่ืนๆ(ระบุ)      

รวม 13 8 - - 21 

รวมทั้งสิ้น 13 87 61 - 164 
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 3.5 จํานวนครูจําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
จํานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย 15 10.95 27 
ภาษาไทย 21 15.33 16 
คณิตศาสตร์ 21 15.33 15 
วิทยาศาสตร์ 21 15.33 16 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 8.03 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 4.38 13 
ศิลปะ 9 6.57 15 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 2.92 13 
ภาษาต่างประเทศ 29 21.17 16 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 137 100 16 
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4. ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  25  พฤศจิกายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
   4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 2,501  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 ( 5 ขวบ) 3 71 64 135 45.00 
อนุบาล 3 (6 ขวบ) 4 47 41 88 22.00 
                 รวม 7 118 105 223 31.86 
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 179 177 356 35.60 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 174 194 368 36.80 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 173 204 377 37.70 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 176 184 360 36.00 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 190 191 381 38.10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 234 202 436 43.60 

รวม 60 1,126 1,152 2,278 37.97 
รวมทั้งสิ้น 67 1,244 1,257 2,501 37.33 

    จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย.....-.....คน   หญิง.......-......คน  รวม....-.....คน 
   อัตราส่วน  นักเรียน : ครู ระดับอนุบาล =  14.87 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   อัตราส่วน  นักเรียน : ครู ระดับประถมศึกษา = 18.67 : 1 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  5.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป (1) (2) (3) 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล 2 
(5ปี) 

อ.2/1 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.2/2 32 - - 32 32 3 0.00 32 100 
อ.2/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.2/4 36 - - 36 36 3 0.00 36 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล 3 
(6ปี) 

อ.3/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/3 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 

รวมทุกระดับชั้น 223 - -     223  
ร้อยละรวม 100 - -     100  

 
  5.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล 2 
(5ปี) 

อ.2/1 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.2/2 32 - - 32 32 3 0.00 32 100 
อ.2/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.2/4 36 - - 36 36 3 0.00 36 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล 3 
(6ปี) 

อ.3/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/3 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 
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ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จํานวน ร้อยละ 

รวมทุกระดับชั้น 223 - -     223  
ร้อยละรวม 100 - -     100  

 
  5.1.3 พัฒนาการด้านสังคม ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล 2 
(5ปี) 

อ.2/1 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.2/2 32 - - 32 32 3 0.00 32 100 
อ.2/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.2/4 36 - - 36 36 3 0.00 36 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล 3 
(6ปี) 

อ.3/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/3 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 

รวมทุกระดับชั้น 223 - -     223  
ร้อยละรวม 100 - -     100  

  
  5.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จํานวน ร้อยละ 

อนุบาล 2 
(5ปี) 

อ.2/1 34 - - 34 34 3 0.00 34 100 
อ.2/2 32 - - 32 32 3 0.00 32 100 
อ.2/3 33 - - 33 33 3 0.00 33 100 
อ.2/4 36 - - 36 36 3 0.00 36 100 
รวม 135 - - 135 135 3 0.00 135 100 
ร้อยละ 100 - - 100 100 3 0.00 100 100 

อนุบาล 3 อ.3/1 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
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ระดับชั้นที่
ประเมิน 

ระดับชั้น 
จํานวน

เด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 

เด็กที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ2 
(พอใช้)ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี จํานวน ร้อยละ 

(6ปี) อ.3/2 29 - - 29 29 3 0.00 29 100 
อ.3/3 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 

รวมทุกระดับชั้น 223 - -     223  
ร้อยละรวม 100 - -     100  

 
 
5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2563 
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 2278 1327 402 274 151 72 30 17 0 2003 87.93 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2278 1,615 463 413 253 170 129 51 0 2,491 80.51 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2278 1251 490 299 119 49 32 36 0 2040 89.55 

สังคมศึกษาฯ 
สังคมศึกษาฯ 2278 1611 323 207 95 34 7 1 0 2141 93.99 
ประวัติศาสตร์ 2278 1601 339 243 69 14 10 2 0 2183 95.83 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2278 2219 58 1 0 0 0 0 0 2278 100.00 

ศิลปะ ศิลปะ 2278 2057 120 76 25 0 0 0 0 2253 98.90 
การงานอาชีพฯ การงานอาชพีฯ 2278 1799 214 111 88 56 34 11 0 2124 93.24 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2278 1467 315 261 175 47 10 3 0 2043 89.68 

รวม 2050
2 

14947 2724 1885 975 442 252 121 0 19556 92.18 

ร้อยละ 70.68 12.46 8.70 4.52 2.01 1.20 0.59 0.00   

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 92.18 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 7.82 
ไม่ผ่านการประเมิน (0) 0 
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจําปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจําแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยแยกตามรายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 54.88 32.67 37.55 52.55 
ระดับจังหวัด 55.74 29.22 38.23 42.11 
ระดับสังกัด 54.37 28.53 37.70 41.71 

ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
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6. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ  

 ที ่ รายการ 
จํานวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1 จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย 

2,124 84.93 

2 จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,501 100 

3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม -   - 
4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5 จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ -   - 
6 จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -   - 
7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) -   - 
8 จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 -   - 
9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน -   - 
10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 135 100 

                                    ประถมศึกษา 436 100 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 

7.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ที ่ รายการ จํานวน 
1 อาคารเรียน 7  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/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  ประเพณีผูกเสี่ยวงานเทศกาลไหมและงาน
กาชาดขอนแก่น 
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 8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ,ค้าขาย ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 160,000 บาท 

 8.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 
  โอกาส 

1. สถานศึกษาตั้งในแหล่งชุมชน  มีการคมนาคมท่ีสะดวก 
2. หน่วยงานต้นสังกัด คือ เทศบาลนครขอนแก่น ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างดี 
3. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชนให้การ

ช่วยเหลือในด้านการจัดกิจกรรม  และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และร่วมสืบ

ทอดประเพณ ี
5. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาครบ 3 ศาสนา คือ ศาสนนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา

อิสลาม 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
7. การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ 
8. ชุมชนมีสถานที่ประกอบการรองรับการฝึกงานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
9. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน

เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน 
10. มีการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท าให้ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน นักการเมืองให้

ความส าคัญต่อการจัดการและพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
  ข้อจํากัดของโรงเรียน 

1. ชุมชนมีแหล่งอบายมุขซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม 
2. สภาพครอบครัวที่แตกแยกและครอบครัวที่มุ่งแต่ประกอบอาชีพท าให้เด็กขาดความอบอุ่น 

ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
  3. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง 
  4. นักเรียนยึดติดกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมากเกินไป  
  5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองว่างงานและมีรายได้น้อย  จึงไม่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานได้เต็มที่   
  6. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการให้การสนับสนุนจากองค์กร ชุมชนและเอกชนลดลง 
  7. ประชากรและผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
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  8. ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีความแตกแยกในการ
บริหารจัดการ 

ความพร้อมและข้อจํากัดของโรงเรียน 
 1. โรงเรียนมีความพร้อมในสิ่งต่อไปนี้ 
  โรงเรียนตั้งอยู่ภายในตัวเมืองบนถนนสายส าคัญของจังหวัดขอนแก่น และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ (บึง
แก่นนคร โฮงมูนมัง และวัดขนาดใหญ่หลายแห่ง)  มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มี
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่เหมาะสม มีห้องสมุดที่ทันสมัย บริการสืบค้นด้วยระบบอินเตอร์เน็ต  มีการ
บริหารจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม มีผู้บริหารที่มีความทันสมัย
และมีวิสัยทัศน์ มีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริการอาหารกลางวัน
ส าหรับบุคลากรและนักเรียน มีรถบัสขนาดใหญ่น านักเรียนออกเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกสายชั้น 
 2. ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเนื่องจากตั้งอยู่ในตัวเมือง จึงไม่สามารถขยายบริเวณได้  
 
9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้  

9.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่
ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลั กสูตรถานศึกษา  
การศึกษาปฐมวัย  จึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย   โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ช่วงอายุ อายุ  5  -  6   ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สําคัญ สาระท่ีควรรู้ 

 ด้านร่างกาย  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ช่วงอายุ อายุ  5  -  6   ปี 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

 ธรรมชาติรอบตัว 

 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

 วันส าคัญ 

 ภาษาและอาเซียน 

 คณิตศาสตร์ปฐมวัย 

 วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 

ระยะเวลาเรียน 2  ภาคเรียน    :  1   ปีการศึกษา 

 
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกประกอบด้วย    

2  องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สาระการเรียนรู้รายปี ซึ่งประกอบด้วยสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญ 
2. ก าหนดเวลาเรียน ใช้เวลาเรียน 2  ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

 
ระยะเวลาเรียน 

  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2 ปีการศึกษา  ปีการศึกษาละ 2 
ภาคเรียน  โดยเริ่มรับเด็กอายุ  5 ปี ถึง 6 ปี   อายุ 5 ปี เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอายุ 6 ปี เรียนชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 
 
กําหนดเวลาเรียน 

  เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปี
การศึกษา  หรือ 40 สัปดาห์  :  1 ปีการศึกษา ในแต่ละภาคเรียนจะจัดเป็น  20 สัปดาห์   ในแต่ละวันจะใช้
เวลา 5 - 6  ชั่วโมงโดยประมาณ 
 
สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้าน
รา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นในการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ส าหรับเด็กอายุ  5 - 6 ปี จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติ
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รอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิด หรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นสิ่งที่เด็ก
สนใจจะไม่เน้นเนื้อหาการท่องจ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะ หรือกระบวนการจ าเป็นต้องบูรณาการทักษะที่
ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันควร
ปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติท่ีดี มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน รักการ
เรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
 

กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2  (อายุ  5  ปี) 

สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์

ที่   

หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

แรกรับประทับใจ 

อวัยวะและการดูแลรักษา 

เด็กดีมีวินัย 

กินดีอยู่ดีมีสุข 

ขยับกายสบายชีวา   
ปลอดภัยไว้ก่อน 
หนูท าได ้
หนูน้อยตาวิเศษ 
หนูรักษ์ขนมไทย 
คุณธรรมน าชีวิต 
บ้านแสนสุข 
โรงเรียนของฉัน 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 13 ชุมชนน่าอยู่  
สถานที่แวดล้อมเด็ก 14 จังหวัดขอนแก่น 
 15 อาชีพในฝัน 
 16 ท่องไปกับรถไฟ 
 17 บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน 
 18 ประเพณีท้องถิ่น 
 19 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 
 20 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 

ธรรมชาติรอบตัว 21 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์

ที่   

หน่วยการเรียนรู้ 

22 
23 

ฤดูหรรษา 
กลางวันกลางคืน 

 24 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
 25 ต้นไม้แสนรัก 
 26 

27 
28 

ผักผลไม ้
ข้าวมหัศจรรย์ 
โลกสวยด้วยมือเรา 

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 29 ปลอดภัยในยานพาหนะ 
 30 สร้างฝันนักคิด 
 31 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  
 32 สื่อสารไร้พรมแดน 
 33 สาระแห่งสีสัน 
 39 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 
 40 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 
 

 
กําหนดการจัดประสบการณ์ – หน่วยการเรียนรู้ปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 6 ปี) 
สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 1 
2 
3 

แรกรับประทับใจ 
อวัยวะและการดูแลรักษา 
เด็กดีมีวินัย 

 4 กินดีอยู่ดีมีสุข   
 5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

ขยับกายสบายชีวา 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
หนูท าได ้
หนูน้อยตาวิเศษ 
หนูรักษ์ขนมไทย 
คุณธรรมน าชีวิต 
บ้านแสนสุข 
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สาระท่ีควรเรียนรู้ สัปดาห์ที่   หน่วยการเรียนรู้ 
12 โรงเรียนของฉัน 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 13 ชุมชนน่าอยู่  
สถานที่แวดล้อมเด็ก 14 จังหวัดขอนแก่น 

 15 อาชีพในฝัน 
 16 ท่องไปกับรถไฟ 
 17 บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน 
 18 ประเพณีท้องถิ่น 
 19 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 
 20 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 

ธรรมชาติรอบตัว 21 
22 
23 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
ฤดูหรรษา 
กลางวันกลางคืน 

 24 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
 25 ต้นไม้แสนรัก 
 
 
 

26 
27 
28 

ผักผลไม้ 
ข้าวมหัศจรรย์ 
โลกสวยด้วยมือเรา 

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 29 
30 

ปลอดภัยในยานพาหนะ 
สร้างฝันนักคิด 

 31 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  
 32 สื่อสารไร้พรมแดน 
 33 สาระแห่งสีสัน 
 39 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 
 40 ทบทวนและประเมินพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม 
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9.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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/หนังสือพิมพ์

ให้บริการจ านวน 5 ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบระบบโปรแกรมห้องสมุดประชาชนแบ่ง
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  10  
เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย 2,120 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 84.77 
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ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย  150 คน ต่อปี 
(ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

  10.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 9 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 1  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน 3  ห้อง 

  3)   ห้องนาฏศิลป์      จ านวน 1 ห้อง 
  4)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)ห้องพยาบาล,ห้องโภชนาการ,ห้องประชุม, จ านวน 3 ห้อง 

  10.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน 130 เครื่อง  จ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน 115 เครื่อง 
  2)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 115 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)                
เฉลี่ย 1,856 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 74.21 ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน) จ านวน 20 เครื่อง 

  10.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
1 ห้องสมุด 6,651 
2 ห้องคอมพิวเตอร์ 875 
3 ห้องวิทยาศาสตร์ 875 
4 ห้องประชุม 875 
5 ห้องดนตรี 875 
6 ลานจักรี 875 
7 ห้องนาฏศิลป์ 875 

 

  10.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
1 ตลาดสด 2 
2 บึงแก่นนคร 4 
3 ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูณ 4 
4 บึงทุ่งสร้าง 4 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จํานวนครั้ง/ปี 
5 ค่ายศรีพัชรินทร์ - 
6 วัดธาตุพระอารามหลวง 2 
7 เจดีย์ 9 ชั้น วัดหนองแวง 2 
8 วัดศรีนวล 2 
9 โฮงมูนมัง - 
10 สวนเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 
11 ศูนย์วิจัยพันธ์ไหม - 
12 วัดปุาแสงอรุณ - 
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านไผ่ 2 
14 วัดสนวนนาร ี - 
15 ศูนย์ผ้าไหมชนบท - 
16 โรงงานกระดาษ อ.น้ าพอง - 
17 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด - 
18 บริษัทไทยน้ าทิพย์ - 
19 พระธาตุขามแก่น - 
20 หมู่บ้านงูจงอาง - 
21 เขื่อนอุบลรัตน์ - 
22 องค์การส่งเสริมโคนม ต.ท่าพระ - 
23 ภูกุ้มข้าวแหล่งไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์ - 
24 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - 
25 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - 
26 ศูนย์วิจัยพืชไร่ มอดินแดง - 
27 แปลงเกษตรปลอดสารพิษ ต.โคกสี - 
28 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น 2 
29 สวนสัตว์ขอนแก่น 1 
30 วัดโพธิ์บ้านโนนทัน - 
31 พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น - 
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  10.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่              
คร ูนักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จํานวนครั้ง/ปี 

1 นางอรวรรณ  ทองขาน ถั่วเคลือบน้ าตาล 4 
2 นางจันทิมา  แก่นตูม การท าน้ ายาล้างจาน 4 
3 นางสมจิตร  ทิพยเนตร การถนอมอาหาร 4 
4 ครูต ารวจD.A.R.E. การปูองกันยาเสพติด 12 

 
11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

 ด้านสถานศึกษา 
- ได้รับรางวัลชมเชย “สถานศึกษาปลอดภัย”  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ด้านคร ู
- นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย   

 จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ ประจ าปี 2564 (ปีการศึกษา 2563)    
 ด้านนักเรียน 

ระดับประเทศ  จํานวน 8 รางวัล 
1. ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ระดับประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1 ,750 บาท  วิชา

สังคมศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มี
นักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน ได้แก่   

1. เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

2. ได้รางวัล อันดับที่ 1 ระดับประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 1 ,500 บาท วิชา
ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัดมี
นักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 2 คน  ได้แก่ 

1. เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

2. เด็กหญิงอริสา   ศรีเพชร      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP  

3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ASMO THAI COMPETITION 2020  มีนักเรียน
ได้รับรางวัลจ านวน 1 คน  ได้แก่ 

1. เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 
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4. ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ASMO THAI COMPETITION 2020  มีนักเรียนได้รับรางวัล
จ านวน 1 คน ได้แก่ 

1. เด็กหญิงฉัตรสุดา สีพรม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5S 

5. ได้รับรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ASMO THAI COMPETITION 2020  มีนักเรียนได้รับรางวัล
จ านวน 1 คน ได้แก่ 

1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี อังวราวงศ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

6. ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ระดับประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา วิชา  Advanced 
Math (2563)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 
มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน ได้แก่   

1. เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 
7. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์(Certificate of Excellence) วิชาคณิตศาสตร์  โครงการ

ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี 2563  ด าเนินโครงการโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 
มูลนิธิเพ่ือการศึกษา และ บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 6 คน ได้แก ่

1. เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5S 
2. เด็กหญิงรินทร์ปภัส   สัมฤทธิ์ยากรณ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5S 
3. เด็กหญิงนัทธมน    ภิญญสนธิ ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

4. เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 
5. เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 

6. เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

8. ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์(Certificate of Excellence) วิชาวิทยาศาสตร์  โครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี 2563  ด าเนินโครงการโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 
มูลนิธิเพ่ือการศึกษา และ บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 29 คน ได้แก ่

1. เด็กชายทีฆายุ  อานจ าปา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1S 

2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คนสูง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1S 

3. เด็กชายธราไวทย์  ถานอาดนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5S 

4. เด็กชายจิรภัทร     จันทมุด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5S 

5. เด็กชายณรัฐกรณ์  โคตรศรีวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5S 
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6. เด็กชายณัฐชนน  สุดมี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2EP 

7. เด็กชายชยาวิชญ์  ถึงแสง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4EP 

8. เด็กหญิงนราวดี  ยิ่งยืน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4EP 

9. เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5S 

10. เด็กหญิงพิชชานันท์   อ่อนดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5S 

11. เด็กหญิงกานต์ชนิต   หงษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5S 

12. เด็กชายธีรโชต ิ   บุญชู  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

13. เด็กชายฐิติพงษ์    ล้อมทอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

14. เด็กชายเจษฎา    โนนศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

15. เด็กหญิงพิชญธิดา    ธรรมมาน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

16. เด็กหญิงนัทธมน    ภิญญสนธิ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

17. เด็กหญิงพิชชาภา    แซ่ก๊วย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

18. เด็กหญิงฌัญฌา  หัศจ านงค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1S 

19. เด็กชายธัชธรรม์  ภักด ี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S  
20. เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S  
21. เด็กหญิงวณัชญา  สามสี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S  
22. เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 

23. เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

24. เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

25. เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

26. เด็กหญิงกาญจ์กัญจณา  เบ้าเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

27. เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

28. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญพิทักษ ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

29. เด็กชายศิววงศ์  สิทธิศิริสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4EP 

9. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผล
การคัดเลือกนักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
วิชาคณิตศาสตร์ 
1. เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
2. เด็กชายพนธกร ภูหนองโอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการฯ  
วิชาวิทยาศาสตร์ 
1. เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการฯ 
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S  ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการฯ  
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10. ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เหรียญทองแดง ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์               

ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ รางวัล เกียรติบัตรชมเชย ในการแข่งขันชิงแชมป์

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 มีนักเรียนได้รับรางวัล                

จ านวน 1 คน  ได้แก่     เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 

11. ได้รับรางวัล เกียรติบัตรชมเชย ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา  
และ Learn and Play MATHGROUP Co.,Ltd. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  

- เด็กชายพีรวิชญ์ สุขสงวน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5S  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6   

- เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP  
 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 13 รางวัล 
1. ได้อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 บาท                    

วิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด                          
มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 2 คน  ได้แก่  

- เด็กหญิงอริสา   ศรีเพชร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2EP 
- เด็กหญิงลิลลดา  ทิพสีลาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2EP 

2. ได้อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 บาท                 
วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา 
จ ากัด          มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน  ได้แก่  

- เด็กชายปิติศักดิ์  วงศืวิรัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3. ได้อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 บาท        

วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา 
จ ากัด   มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน  ได้แก่  

- เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 
4. เด็กหญิงธนพร ช่องงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4EP ได้รางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าเอก

ปัญญา สวิมม่ิง แชมเปียนชิพ ในระหว่าง วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563  รุ่น 8 ปีหญิง  ณ สระว่าย
น้ าโรงเรียนเอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยความรางวัลอีกหลายรายการ ได้แก่  

- เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ าท่ากรรเชียง 50 เมตร  
- เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ าท่ากรรเชียง 25 เมตร 
- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าเตะขาผีเสื้อ 25 เมตร 
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- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร 
- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าเตะขาท่ากบ 25 เมตร 
- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าท่ากบ 50 เมตร 
- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 
- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร 
- เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ าท่ากบ 25 เมตร 

 

5. ได้รางวัลเหรียญเงิน ประเภทรุ่นอายุ 7-8 ปี น้ าหนักไม่เกิน 34-38 กก. ชายในการแข่งขันกีฬา เท
ควันโด แบงค็อก โอเพ่น อินเตอร์เนชันแนล ณ ศูนย์การค้าแฟชันไอแลนด์ ในระหว่างวันที่ 5-6 
ธันวาคม 2563 ได้แก่ เด็กชายมหกิจ ทองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4EP 

6. ได้รางวัลเหรียญเงิน ประเภทยุวชน 7-8 ปี ชาย น้ าหนักเกิน 30 กก. ขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬา               
เทควันโด เทอร์มินอล 21 โคราช โอเพ่น 2020  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  ได้แก่   
 เด็กชายมหกิจ ทองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4EP                

7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นเยาวชนเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี ท าให้มีคะแนนเพิ่ม 
ในปี 2564 กลายเป็นมือวางอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส นครพนม โอ
เพ่น  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง  จ.
นครพนม  มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 1 คน  
ได้แก่ เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศตระกูล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

8. ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในประเภทยุวชน 7-8 ปี ชาย น้ าหนัก 26-30 กก.  
จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด เทอร์มินอล 21 โคราช โอเพ่น 2020  
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 1 คน  ได้แก่  
 เด็กชายธีราธร นามศรีลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

9. ได้รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย จากการ
แข่งขันเทเบิลเทนนิสร้อยเอ็ด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นาย
บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2563   ณ 
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ได้แก่ เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศตระกูล  

10. ได้รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสร้อยเอ็ด แชมเปี้ยน
ชิพ ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี
เมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ได้แก่  

- ด.ญ.สโรชา ด ารงเลิศตระกูล  
11.  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสร้อยเอ็ด 

แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่  1 ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ 
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นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563  ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์
สไตล์ร้อยเอ็ด ได้แก่  

- เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง  
12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 

มหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว "หนองคาย โอเพ่น 1" ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม  พ.ศ.
2563 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงแรม
หนองคายธาวิลล่า ได้แก่ เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศตระกูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 12 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิง
เดี่ยว 15 ปี ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส พัฒนาฝีมือแห่งจังหวัดมหาสารคาม จัดโดยชมรม
กีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งจังหวัดมหาสารคาม  
ได้แก่ เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP 

ระดับจังหวัด  จํานวน 28 รางวัล 
1. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย  

โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน 

- เด็กหญิงลิลลดา  ทิพสีลาด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2EP 
2. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย 

โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน 

- เด็กหญิงบุณยาพร  ประสมทอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3EP 

3. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย 
โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน 

     - เด็กชายชยาวิชญ์   ถึงแสง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4EP 

4. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับ
รางวัลจ านวน 2 คน 

- เด็กหญิงภัคนันท์   สมสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 
- เด็กหญิงปัญชลิกา  มุกดา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

5. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด  
มีนักเรยีนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน 

- เด็กชายกันตภณ  สัจจพงษ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6S 
6. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด  
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มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน    

- เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โง๊ะบุดดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP 

7. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชา
ภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล             
จ านวน 1 คน 

- เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 
8. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชา

ภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                  
จ านวน 1 คน 

- เด็กชายวทัญญู  พุทธา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 
9. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชา

คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                    
จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

-  เด็กชายวีรพันธ์   สุขวิไลกุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1S 
10. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา

คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                   
จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

-  เด็กหญิงวนิดา โฮมไชยวงค์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/1S 
11. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิชา

คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                    
จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

- เด็กชายณรัฐกรณ์  โคตรศรีวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
12. ไดค้ะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชา

คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                      
จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

- เด็กหญิงกัลยาพร  เหง้ามูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
13. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา

วิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                     
จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

- เด็กหญิงประภัสราภรณ์  พุทธชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2S 
14. ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชา

วิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล                
จ านวน 1 คน  ได้แก่ เด็กชายมิ่งธาฬา  เพียรทอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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15. ได้คะแนนยอดเยี่ ยม อันดับ 1 ระดับจั งหวัดขอนแก่น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4                         
วิชาวิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล   
จ านวน 2 คน  ได้แก่ 

- เด็กชายพีรวิชญ์  สุขสงวน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5S 

- เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP 

16. ได้คะแนนยอดเยี่ ยม อันดับ 1 ระดับจั งหวัดขอนแก่น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5                        
วิชาวิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล   
จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

- เด็กหญิงญาณินท์สุพกา สินครบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

17. ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น วิชา Advanced Math ครั้งที่ 1  (2563)  ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล
จ านวน 1 คน ได้แก่   

- เด็กชายธราไวทย์  ถานอาดนา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5S 
18. ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น วิชา Advanced Math ครั้งที่ 1(2563)                   

วิชา Advanced Math (2563)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โครงการทดสอบความรู้            
บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 1 คน ได้แก่   

- เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 
19. ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น วิชา Advanced Science ครั้งที่ 1 (2563)                

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด มีนักเรียนได้รับ
รางวัลจ านวน 3 คน ได้แก่   

-  เด็กหญงิพรปวีณ์  กัณหา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 
- เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 
- เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 

20. ได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาไทย              
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้คะแนนรวมสูงสุด TOP GPA TEST อันดับที่ 3 ของจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้น ป.4-6 โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดย บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีนักเรียนได้รับรางวัล 1 คน ได้แก ่  

- ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 
21. ได้รับรางวัลระดับ "ยอดเยี่ยม" จากกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย หัวข้อ สวน

แห่งความสุข ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 1,300 บาท พร้อมเกียรติบัตร ระหว่าง
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น 2020 ณ สวนสุขภาพบึง
ทุ่งสร้าง นักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 3 คน ได้แก่  

- เด็กหญิงธันย์ชนก หนูบุญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4EP 
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- เด็กหญิงรุจิราพร โคหนองใฮ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4EP 
- เด็กหญิงกวินธิดา สุระชาติ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4EP 

22. ได้รับรางวัล "สร้างสรรค์" ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ระหว่างวันที่  21 -23 ธันวาคม 2563 งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น 2020                 
ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง นักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 2 คน ได้แก่  

- เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรพาณิช  
- เด็กหญงิเจนจิรา เกตุดี 

23. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ใน
รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น ประจ าปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยกรมพล
ศึกษาร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 13-30 กันยายน 2563 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล
บ้านโนนทัน นักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 1 คน ได้แก่  

- เด็กหญิงสโรชา ด ารงเลิศตระกูล 
24. ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 

6-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น โครงการจุดประกายความคิด 
สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563" โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 2 
ทีม ได้แก่  

- ด.ญ.นัทธมน ภิญญสนธิ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 EP  
- ด.ช.ศุภกร ดวงพิมพ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 EP  
- ด.ญ.ณัฐรินีย์ วรกิจ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 EP  
- ด.ช.พนธกร ภูหนองโฮง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 EP 

25. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดการแต่งกาย Fancy Recycle ระดับประถม 
ศึกษาวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น โครงการจดประกาย
ความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563"  ได้แก ่ 

- เด็กหญิงณฤดี สิงห์ทอง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 EP 
26. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการแต่งกาย Fancy Recycle ระดับประถมศึกษา วันที่ 6-7 

สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น โครงการจดประกายความคิด สร้าง
นักวิทยาศาสตร์ไทย "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563" ได้แก่  

- เด็กหญิงอภิสรา วัชรธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP 
27. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส                

"ไดโน" ขอนแก่น แชมเปียนชิพ 2020 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษา 2 
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโดย กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับ หนังสือพิมพ์
ขอนแก่นทูเดย์ และ ผลิตภัณฑ์ ฟินิกซ์สกินแคร์ ได้แก่ 

- เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศตระกูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
อธิบายตัวบ่งชี้ความสําเร็จหรือระดับความสําเร็จ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “สถานศึกษา
ปลอดภัย” 
 
 
 
 
โครงการทดสอบทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
 
 
 
 
โครงการอ่านออกเขียนได้  
คิดเลขเป็น 
 
กิจกรรม “การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นกระบวนการ 
PLC” 
 

    - ในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพได้มีการ
ด าเนินงานโดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยใช้ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA และการท างานเป็นทีม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงขึ้นทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง  และ
ได้รับผลการประเมินภายนอก ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ ดี
เยี่ยม ทุกมาตรฐาน 
    - มีคณะท างานและนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรชัดเจน  มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
บุคลากรในสถานศึกษา  ส ารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และมีระบบปูองกันอันตรายต่างๆ ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
    -จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมุง่เน้นเตรียมนักเรียนในการ
สื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
พัฒนาความสามารถทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จ านวน 3 คน และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปี 
    - โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานโดยการคัดกรองนักเรียนเป็น
กลุ่ม เพื่อสอนเสริมนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเก่ง และสอนซ้ าย้ าทวนให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับต่ า ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
    - ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในโรงเรียน 
โดยการสร้างทีม ก าหนดปัญหา  วางแผนการแก้ไข ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สะท้อนผลหลังการปฏิบัติ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

 



57 
 

11.2  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดําเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

        1.  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
        2.  โครงการสวนสนุก Low carbon 

    3.  โครงการZero Waste 
 
12.  ผลการประเมินคุณภาพภายในถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 
 

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ดี  ดีมาก  
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
         

  เด็กมีคุณลักษณะ 5+1  มีวินัย  อดทน กตัญญู รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึกรักท้องถิ่นมีทักษะใน
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน 

        ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิตรงตามงานที่รับผิดชอบ มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ดี 
        ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามรถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีการจัดองค์กรอย่างเป็น
ระบบ  บริหารจัดการงานให้บรรลุเปูาหมาย  ส่งเสริมและบริหารจัดการให้ครูได้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มี
หลักสูตรเหมาะสมกับวัย  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษาสร้างความพึงพอใจให้แก่ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 

 
จุดควรพัฒนา 
  เด็กควรได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์  
ส่งเสริมด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง  



58 
 

      ครูควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น จัดแหล่งเ รียนรู้ใน
โรงเรียนส าหรับครูและนักเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 

      ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีจ านวนมาก 
แต่ในโรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม่มีสนามเด็กเล่นไม่มีที่ออกก าลังกาย  
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
      โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 -2565) แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  มีการด าเนินการตามแผน การก ากับติดตาม 
การรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปี
การศึกษาต่อไป 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
          โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน  คุณภาพของเด็กเป็นเครื่องบ่ง
บอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ   ดังนั้นการรักษาคุณภาพ  และเพ่ิมศักยภาพเด็กเป็น
รายบุคคลตามความถนัดจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความ
พร้อมที่จะเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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 ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
       โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ได้แก่ โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญญู โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โครงการพัฒนาผู้น าสภานักเรียน 
      โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น  โครงการ Easy English Education “3E” โครงการ A day of 
speaking English to  ASEAN และ โครงการวันรักษ์ไทย  
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        โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด และโครงการจัด
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ (SMBLD) 
จุดควรพัฒนา 

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

ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ให้มากยิ่งข้ึน 
3. ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการควรวิเคราะห์กิจกรรมที่ด าเนินการ  ปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
4. โรงเรียนควรเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมและส านึกรักภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้     

1) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565)    
2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563    
3) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน  คุณภาพของผู้เรียนเป็นเครื่อง

บ่งบอกถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ   ดังนั้นการรักษาคุณภาพ  และเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามความถนัดจึงเป็นสิ่งส าคัญ  โรงเรียนจะพัฒนาความสามารถผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะด้าน เช่น ดนตรี คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนมีการพัฒนา
ทักษะด้านการคิด  การมีจิตสาธารณะและทักษะส าหรับชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้นด้วย   

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 - ควรมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมิน ดี 
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก - 
ข้อเสนอแนะ – 

 
 

13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ดีเยี่ยม 
 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก - 
ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาต้องมีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามจุดเน้นที่
ก าหนดไว้ ต้องน าผลไปเปรียบเทียบค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ว่าบรรลุตามเปูาหมายเพียงใด และน าผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม 
 

14. การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการประเมินภายนอกรอบท่ี 4 ในระดับปฐมวัย โรงเรียนมีผลการประเมินดังนี้    
           จุดเด่น 
 1. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ  สังคม และด้านสติปัญญาสมวัย          
มีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้านและมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย  สถานศึกษามีผลการพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาคือ มีจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือมีจุดเด่นด้านความรู้  ด้านวิชาการ 
 2. ผู้บริหารจัดให้มีการบริหารแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เน้นการกระจายอ านาจการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับทีมงาน  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนส่งเสริมให้จัดหาสื่อเทคโนโลยี  วัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  มีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชนและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก สถานศึกษามีอาคารและบริเวณเพียงพอ จัดได้เป็นระเบียบ  สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความ
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ปลอดภัย  ร่มรื่นและสวยงาม สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาบรรลุ
เปูาหมาย 
 3. ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการทั้งสี่ด้าน  การสร้างความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 4. สถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้รับการประเมินจากส านัก
การศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ด้านการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพดีมาก รวมทั้งคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
            จุดที่ควรพัฒนา  - 
  

ผลการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินดังนี้ 
          จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา มีการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานตามระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA) และมีการสื่อสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งทางเอกสาร
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และการสื่อสารทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2. สถานศึกษามีความโดดเด่นในโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (English 
Program) ซึ่งประสบความส าเร็จ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างที่
ดี (Best Practice) มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปี 
 3. ผู้บริหารจัดให้มีการบริหารแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เน้นการกระจายอ านาจ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับทีมงาน ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนส่งเสริมให้จัดหาสื่อเทคโนโลยี วัสดุและ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  มีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  สถานศึกษามีอาคารและบริเวณเพียงพอ  จัดได้เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัย ร่มรื่นและสวยงาม สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผล
การพัฒนาบรรลุเปูาหมาย 

4. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
สถานศึกษาบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลาย มีจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือความเด่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

5. ครูทุกคนจบปริญญาตรีขึ้นไป  ได้รับการพัฒนาวิชาที่สอน  มีความรู้ความสามารถ ขยัน ทุ่มเทใน
การท างาน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษาได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ได้รับการประเมินจากส านัก
การศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ด้านการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีมาก รวมทั้งคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐานมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
          จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คณิตศาสตร์และภาษาไทย ที่อยู่ในระดับพอใช้ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่อยู่ในระดับดี โดยครูควร
พิจารณาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่เคยด าเนินการอยู่โดยเพ่ิมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  จัดกิจกรรมฝึกซ้ าหรือซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนอย่างจริงจัง จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจากของจริงหรือ
การทดลองและการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งควรให้ผู้เรียนได้ฝึกท าข้อสอบเก่าหรือข้อสอบตาม
แนวใหม่ของ สทศ.บ่อย ๆ จนเกิดทักษะ 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      มีการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ PLC (Processional Learning Community) ที่มีความ    
โดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) มีสถานศึกษาต่าง ๆ มาศึกษาดูงานเป็นประจ าทุกปี 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ควรมีการจัดท าแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นเหมาะสม และมีการจัดท าผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ  Best Practice หรือ นวัตกรรม Innovation ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐาน 

 
15. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 15.1  การบริหารจัดการศึกษา  
  การบริหารจัดการศึกษา  
    โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและปกครอง  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และกลุ่มบริหารงบประมาณ  
อ านวยการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
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พ.ศ. 2542  ฉบับที่ 2  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2545 การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD = School-Based Management Local Development) 
และหลักธรรมาภิบาล  เน้นการท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ผ่าน
กระบวนการ PDCA อย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา การบริหารจัดการศึกษาด าเนินไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 
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โครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
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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

รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบคือต้องคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์กล้าตัดสินใจ มีความกล้าแสดงออกและน าความรู้
ที่ได้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้โดยใช้
สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีหลากหลาย สามารถพัฒนาระบบ
ความรู้จากข้อมูลไปสู่สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ลด
พฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและความรุนแรง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กระบวนการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะเพ่ือมุ่งสุ่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎศิลป์ และเทคโนโลยี 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาครูด้านผลิตและจัดหาสื่อ นวัตกรรมและ
จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การใช้
ภาษาต่างประเทศมาพัฒนาตนเอง การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการวัดผลทางการศึกษามีความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริม
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 7.1 มีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีที่มี
ความชัดเจน เหมาะสม เป็นรูปธรรม มีการติดตามโดยใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 7.2 จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน 

 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 

          2. เพ่ือให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีความพร้อมเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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          3. เพ่ือพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่
สถานศึกษาก าหนด 

          4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
          5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

          6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานวัฒนธรรม 

          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 าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงดังนี้ โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการสวนสนุก Low carbon โครงการ Zero waste โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
(SBMLD) ระดับปฐมวัย และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับคุณภาพ ดี โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 กิจกรรม คือ โครงการสวนสนุก Low 
Carbon โครงการ Zero waste และโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นระดับปฐมวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองมีการประเมินโครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิน่ (SBMLD) ระดับปฐมวัย โครงการสวนสนุก Low carbon โครงการ Zero waste 

จุดเด่น โรงเรียนมีจุดเน้นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจนบรรลุเปูาหมาย 
จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน   
ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 
1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

กระบวนการพัฒนา มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้อบรมเด็กตามวิถีชีวิตประจ าวันและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ประเมินผลการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้และน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด มีการด าเนินการ โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนระดับชั้นอนุบาล  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  (SBMLD) ระดับปฐมวัยโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมระดับปฐมวัย (SBMLD) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 5 + 1 (SBMLD) ระดับปฐมวัย โครงการจัดการศึกษา
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ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาลศึกษา) (SBMLD) โครงการหนูน้อยหัวใจ BBL โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย มี
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2563) 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2563), สรุปผลการด าเนินโครงการจัดซื้อ
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (SBMLD) ระดับปฐมวัย       
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย (SBMLD) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 5 + 1 (SBMLD) ระดับ
ปฐมวัย โครงการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาลศึกษา) (SBMLD) โครงการหนูน้อยหัวใจ BBL และ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 
 จุดเด่น โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นประจ าทุกปีได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นกระบวนการพัฒนา มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมายและมีการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง 
 

1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็กได้น า

ข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีและบริหาร
จัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการ
บริหารจัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ในระบบสารสนเทศ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center Information System : LEC) และการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยระบบ (LOCAL SCHOOL)  
 ผลการดําเนินงาน น าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีและบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  มีข้อมูลในระบบสารสนเทศ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (Local Education Center Information System : LEC) และมีเว็บไซต์ สวนสนุกภาพกิจกรรม 
 จุดเด่น โรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 จุดที่ควรพัฒนา- 
 ข้อเสนอแนะ– 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 

ตัวบ่งช้ีย่อย 
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานก าหนดคุณสมบัติและวางแผนอัตราก าลัง  มี

กระบวนการคัดเลือกครูโดยค านึงถึงสุขภาพกายสุขภาพจิต ไม่ใช้สารเสพติดไม่เคยได้รับโทษการกระท าความผิดที่
เกี่ยวกับความรุนแรงโทษที่เกี่ยวกับการกระท าผิดต่อเด็ก มีการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจ าปีทุกคน 
ติดตามสนับสนุนการท างานของบุคลากรโดยจัดให้มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบของ
หน่วยงานต้นสังกัดและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน มีการติดตามสนับสนุนการท างานพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แผนผังโครงสร้างการ

บริหารงาน และระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรและกฎระเบียบการรับบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น มีการติดตามสนับสนุนการท างานของบุคลากรโดยจัดให้มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  

ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา- 

 ข้อเสนอแนะ– 
 

1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดําเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ 
คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนามีการก าหนดวุฒิทางการศึกษาของครูปฐมวัยคือ มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี และ
ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ของโรงเรียนอย่างน้อยไม่ 60 ชั่วโมง/ปี สนับสนุนก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรครอบครัวของ
เด็กและเครือข่ายภายนอกและเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงานให้การสนับสนุนก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บันทึก/รายงานผลการด าเนินงานโครงการเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการพัฒนา มีการท างานเป็นทีมและบรรลุตามเปูาหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา- 
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ข้อเสนอแนะ– 
 

1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทําหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/ 
คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูมีคุณสมบัติเหมาะสม มีใบประกอบวิชาชีพครู มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีสาขา

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หรืออนุบาลศึกษาและได้รับการพัฒนาต่อเนื่องระหว่างประจ าการอย่างน้อยปีละ 20 
ชั่วโมง 

ผลการดําเนินงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรรายงานการอบรม, ID PLAND, SAR , PPR ของครูรายบุคคล 
และค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ใบประกอบวิชาชีพครูใบแสดง
คุณวุฒิและหลักฐานการผ่านการอบรม และศึกษาดูงาน 

จุดเด่น มีการรายงาน ID PLAND, SAR และ PPR ของครูรายบุคคลทุกคน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจํานวนเด็ก 

ในแต่ละกลุ่มอายุ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ผลการดําเนินงาน ครูทุกคนปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพและมีค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้นห้องละ      2 คน 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

รายงานการอบรม, ID PLAND, SAR , PPR ของครูรายบุคคล และค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 
จุดเด่น ครูทุกคนปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพและมีครูประจ าชั้นห้องละ 2 คน เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
ตัวบ่งช้ีย่อย 
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 



72 
 

 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดท านโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคารบริเวณที่ตั้งภายใน

ภายนอกอาคารวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดรวมทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจค้นหา
จุดเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางปูองกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่องประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและน าผลจาก
การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงาน ด าเนินงานตามแผนและน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัดการด้าน
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

จุดเด่น แผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้มีความปลอดภัย 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารม่ันคงตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงมีขอบเขตและทางเข้า-ออกที่ชัดเจน บริเวณที่ตั้ง

ปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ 
ผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจค้นหาจุดเสี่ยงเพ่ือหาแนวทางปูองกัน

และแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 

2561–2565)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
จุดเด่น มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี             ความ

ปลอดภัย เครื่องเล่นสนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัยปลอดภัยในการเล่นของเด็ก 
ผลการดําเนินงานจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความปลอดภัย เครื่องเล่น

สนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีสนามเด็กเล่นและ

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีความปลอดภัย 
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จุดเด่น มีบริเวณและพ้ืนที่ของเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็ก 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.3.4 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมีจํานวนเพียงพอสะอาดเหมาะสมกับระดับ 

พัฒนาการของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้

ปลอดภัยทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุดและเป็นปัจจุบัน 
ผลการดําเนินงาน มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัยครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย  มี

ทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุดและเป็นปัจจุบัน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีแบบประเมินสภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัยและแบบคัดกรองความเสี่ยงสนาม 
จุดเด่น มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุดและเป็นปัจจุบัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.3.5 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการ

ของเด็กตามวัย มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก  
และมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด 

 
ผลการดําเนินงานมีของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการ

ของเด็กตามวัย 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีแบบประเมินอุปกรณ ์

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย และแบบประเมินอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพ่ือความปลอดภัย 
จุดเด่น มีทะเบียนควบคุมอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ให้มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ

ของเด็ก มีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุดและมีการตรวจสอบสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.3.6 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ให้ความรู้สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป -กลับอย่างปลอดภัย
ปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก
สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัยมี
การประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานประชุมผู้ปกครองการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กโดย
ให้ความรู้สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัยปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติเพ่ือ
สร้างเสริมความปลอดภัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบการส ารวจการเดินทาง 
และการให้ความรู้ เพ่ือสร้างวินัย ฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย 

 จุดเด่น สร้างความตะหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้
อย่างปลอดภัย 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

1.3.7 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉินปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลตรวจสอบการเข้า-ออกการรับและส่งเด็กสร้างความ

ตระหนักให้บุคลากรทุกฝุายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝูาระวังความปลอดภัยของเด็กจากบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวันทราบเพ่ือปูองกันและแก้ไขมีการบันทึกและ
ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนมีการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกเวรประจ าวัน                 

แบบบันทึกการรับและส่งเด็ก 
จุดเด่น ครูเวรประจ าวันมีการบันทึกและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน มีการน าผลจากการประเมิน

ไปพัฒนาและปรับปรุงเป็นประจ าทุกวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉินปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัตติามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนอพยพและมีการตรวจสอบประเมินผลการ

ด าเนินการ 
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ผลการดําเนินงานมีแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคนเสมือนเกิด
เหตุจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบประเมินแผนระบบฉุกเฉิน
ปูองกันอัคคีภัยของโรงเรียน 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีย่อย 
1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแล 

การเจ็บปุวยเบื้องต้น 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวันจัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและ

เครื่องวัดความยาว/ส่วนสูงที่ได้มาตรฐานติดตั้งถูกต้องและมีการฝึกใช้งานอย่างถูกวิธีประเมินการเจริญเติบโตเป็น
รายบุคคล อย่างถูกวิธีและมีการบันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยทุก 3 เดือนมียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดให้
มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 

ผลการดําเนินงาน จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยเด็กทุกวัน มีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก
และส่วนสูงเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีรายการอาหารประจ าสัปดาห์ 
และจัดให้มีอาหารที่เหมาะสม มีจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนความต้องการของเด็กทุกวัน และมีการบันทึกข้อมูล
น้ าหนักส่วนสูง 

จุดเด่น มีรายการอาหารประจ าสัปดาห์ มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามจ านวนความต้องการของ
เด็กทุกวัน 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.4.2 มีแผนและดําเนินการตรวจสุขอนามัยประจําวันตรวจสุขภาพประจําปีและปูองกัน 

ควบคุมโรคติดต่อ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวันสนับสนุน/จัดการตรวจ

สุขภาพประจ าปีโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ผลการดําเนินงานตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

อนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน 
จุดเด่น มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บของเด็กประจ าวันทุกวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจําวันของเด็กที่เหมาะสม 

ตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันของเด็กและมีบริเวณที่

จัดให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับเน้นความสะอาดปลอดโปร่งและอากาศ
ถ่ายเทได้ด ี

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันของเด็กและมีบริเวณที่จัดให้เด็กรับประทานอาหารที่
สะอาดถูกสุขลักษณะมีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับเน้นความสะอาดปลอดโปร่งและอากาศถ่ายเทได้ดี 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายการอาหารกลางวัน 
ประจ าวัน 

จุดเด่น มีบริเวณจัดกิจกรรม กิจวัตรประจ าวัน มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับของเด็กและเน้นความสะอาด
ปลอดโปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.4.4 จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมใน

ห้องเรียนมีพ้ืนที/่มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
ผลการดําเนินงาน จัดมุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมใน

ห้องเรียน น าผลจากการประเมินไปปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการแยกห้องน้ าห้องส้วมเป็น
สัดส่วน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น มีมุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมในห้องเรียนมีการแยก
ห้องน้ าห้องส้วมเป็นสัดส่วนและมีการแยกห้องน้ า ห้องส้วมเป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม 
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จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ําห้องส้วมที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอสะอาดปลอดภัย 

และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการแยกห้องน้ าห้องส้วมบริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน สะอาด ไม่มี

น้ าขัง และไม่ลื่นมีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง 

ผลการดําเนินงาน แยกห้องน้ าห้องส้วมบริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน สะอาดไม่มี     น้ าขัง 
และไม่ลื่นมีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง มีครูเวรประจ าวันรับผิดชอบ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกครูเวรประจ าวัน 
จุดเด่น ครูเวรประจ าวันมีการบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าวันทุกวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหาร 

น้ําดื่มน้ําใช้กําจัดขยะส่ิงปฏิกูลและพาหะนําโรค 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีสถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารมีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดมีการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารมีมาตรการปูองกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ผลการดําเนินงาน ประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจรับอาหาร 

และรายการอาหารประจ าสัปดาห์ 
จุดเด่น มีสถานที่ประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
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กระบวนการพัฒนา มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็กทุกคนจัดเก็บอย่างเหมาะสมและ
เป็นระเบียบอุปกรณ์ มีมาตรฐานสะอาดเพียงพอกับการใช้งาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

ผลการดําเนินงาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง อุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้

ส่วนตัวส าหรับเด็กทุกคน 
จุดเด่น อุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็กทุกคนมีการตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเก็บ                 

อย่างเหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งช้ีย่อย 
1.5.1 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 

กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีพ้ืนที่หรือช่องทางประชาสัมพันธ์มีการ

ประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว 
ผลการดําเนินงาน มีกลุ่มไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการเด็ก 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย การ

ประชุมเครอืข่ายผู้ปกครอง 
จุดเด่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประจ าวันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการ

เด็กอย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา-  
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.5.2 การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆตามประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน มีการประเมิน
กิจกรรมเพื่อนาไปปรับปรุงและมีการสร้างเครือข่ายชุมชน 

ผลการดําเนินงาน มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบรายงานการประชุม
ผู้ปกครอง 

จุดเด่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร่น่า (COVID-19) ใช้ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง  
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประจ าวันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.5.3 ดําเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดบัดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือความรู้ที่หลากหลายและทันสมัยมีการ

ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและมีสมาชิกในชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือความรู้ที่หลากหลายและทันสมัยมีการ
ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลสวน
สนุกและสวนสนุกภาพกิจกรรม 

จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

            กระบวนการพัฒนา มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่ง
ปัญญา) คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งคณะกรรมการฯมีบทบาทในการก าหนดทิศทางและ
บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน มีคณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญามีบทบาทในการก าหนดทิศทางและบริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยคณะกรรมการฯมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบรายงานการประชุม 
คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา และแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
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จุดเด่น มีคณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา หน่วยศึกษานิเทศก์ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กและให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการดําเนินงาน

และประเมินผล 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยจัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านคือร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและ
ภาษาการสื่อสารจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมในแต่ละวันพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านคือ ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
สติปัญญาและภาษาการสื่อสาร จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กมี
โอกาสท าตามความสนใจประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง การประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

จุดเด่น มีการประเมินผลพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนาจัดพ้ืนที่ /มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/ มุมคือมุมบล็อกมุมหนังสือ 

มุมบทบาทสมมติมุมเกมการศึกษาที่มีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่หลากหลายและเพียงพอส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ท า
กิจกรรมสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและหน่วยการเรียนรู้มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
ในขณะท ากิจกรรมน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพ้ืนที่/มุม 

ผลการดําเนินงานมีพ้ืนที่ /มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/ มุมคือ มุมบล็อก มุมหนังสือ 
มุมบทบาทสมมติและมุมเกมการศึกษา 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

จุดเด่น มีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย

ประสาทสัมผัสลงมือทําปฏิสัมพันธ์และการเล่น 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส ารวจเล่นสังเกตสืบค้นทดลองและคิด

แก้ปัญหาด้วยตนเองจัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และเด็กอ่ืนในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขและ
ร่วมมือกันในลักษณะต่างๆสนับสนุนให้เด็กริเริ่มคิดวางแผนตัดสินใจลงมือกระท าและแสดง/น าเสนอความคิดและ
ความรู้สึกโดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีการมีวินัยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน แบบประเมินพัฒนาการและแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 
จุดเด่น มีการบันทึกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่

เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ) 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีโครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ ของเล่นที่เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดประสบการณ์

ให้เด็กได้สังเกตหยิบจับลงมือท าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้องและนอกห้องมีการใช้สื่อเพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู 

ผลการดําเนินงาน จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ/์เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรมและมี
สภาพพร้อมใช้งานมีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น มีการบันทึกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน 
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จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.1.5 เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคน

ให้เต็มตามศักยภาพ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนามีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและบันทึกเป็นรายบุคคลอย่าง

สม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปีและสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยปีละ  2 ครั้งจัดท า
สารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลน ามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กต่อไปอย่างได้ผลประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน 

ผลการดําเนินงาน มีการเฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
จุดเด่น มีการบันทึกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรมเป็นประจ าทุกวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดอาหารให้กับเด็กครบ 5 กลุ่มอาหารในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย

ของเด็กภาชนะที่ใส่อาหารและสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยและดูแลให้เด็กได้รับ
ประทานอย่างเหมาะกับความจ าเป็นของเด็กดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมประจ าวันเพ่ือให้เด็กมี
เจตคติและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปริมาณที่เหมาะสมมีมารยาทและสุข
นิสัยที่ด ี

ผลการดําเนินงาน ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสม 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง เมนูอาหารที่หลากหลายมี
คุณค่า ทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ 

จุดเด่น มีรายการอาหารที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 สัปดาห์ 
จุดที่ควรพัฒนา- 
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ข้อเสนอแนะ– 
 

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวันและในการเคลื่อนไหวด้านร่างกายออกกําลังเล่นกินนอน พักผ่อนและการเดินทาง 

กระบวนการพัฒนา มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในชีวิตประจ าวัน ด้านการกิน การล้างมือ              
การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาดและการปูองกันการติดเชื้อ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข
นิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเคลื่อนไหวร่างกายเล่นออกก าลัง การนอนและการ
รักษาความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

ผลการดําเนินงานการสร้าง ข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดด้วยการให้เหตุผลเพื่อให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกสุขภาพเด็ก 
จุดเด่น ครูดูแลเด็กขณะรับประทานอาหารกลางวันประจ าวันและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี 

รู้จักการรักษาความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจําวันความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปากเพื่อคัดกรอง
โรคและการบาดเจ็บ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคนเช่น

การตรวจผมตรวจเล็บส ารวจและสังเกตอาการเจ็บปุวยของเด็กมีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพความสะอาดของ
ร่างกายการตรวจคัดกรองสุขภาพและแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บปุวยมีการ
ดูแลเด็กเบื้องต้นแยกเด็กที่เจ็บปุวยและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบมีการบันทึกการเจ็บปุวยของเด็กเป็นรายบุคคลมีการ
ให้ความช่วยเหลือและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรับเด็กที่บาดเจ็บหรือที่มีอาการปุวย 

ผลการดําเนินงาน ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน การตรวจคัดกรองความสะอาดของร่างกายฟัน
และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
อนามัยของเด็กประจ าวัน 

จุดเด่น มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพความสะอาดของร่างกาย มีการตรวจคัดกรองสุขภาพและแบบ
บันทึกสุขภาพช่องปากทุกวัน 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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2.2.4 เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนามีการติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือน บันทึกลง

ในกราฟน้ าหนักตามอายุส่วนสูงตามอายุ น้ าหนักตามส่วนสูงและแปลผลภาวะโภชนาการ 
ผลการดําเนินงาน เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล การบันทึกผลภาวะโภชนาการ 

อย่างต่อเนื่องเฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล และการบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
จุดเด่น มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล และการบันทึกผล

ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายฟันและช่องปากสายตาหูตามกําหนด 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดมีบันทึกผลการตรวจสุขภาพ

ตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องมีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและส่งต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ 

ผลการดําเนินงาน มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดมีบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
ตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย ฟัน ช่องปาก สายตา และหูตามก าหนด 

จุดเด่น มีการบันทึกการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัสลองทําคิดตั้งคําถามสืบเสาะหาความรู้แก้ปัญหา

จินตนาการคิดสร้างสรรค ์
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
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กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา 
มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นอย่างอิสระ 
มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจ าวันการสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่นกล้าคิดกล้าท า 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิด ตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหาจินตนาการคิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  

จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน
การเล่นอยา่งอิสระ 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย

ฝึกฟังพูดถามตอบเล่าและสนทนาตามลําดับขั้นตอนพัฒนาการ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนามีการจัดประสบการณ์ทางภาษาโดยให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษาท่าทาง 

ภาษาพูดและได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมตามวัยมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่
หลากหลายโดยเริ่มจากภาษาแม่/ภาษาถิ่นก่อนแล้วจึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่น มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังการพูดผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่าง
ของผู้ฟังและผู้พูดที่ดีทั้งด้านการใช้ภาษาและมารยาทที่ดีในการฟังและพูดมีการใช้สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็กอย่างเหมาะสม มีการส ารวจความสามารถในการพูดการได้ยินหากพบว่า
มีเด็กที่มีปัญหาหรือความบกพร่องในการฟังและการพูดมีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามความต้องการ
จ าเป็นของเด็กและแนะน าผู้ปกครอง/หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพ่ือการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถามตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ และแบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังการพูดผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายการจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดีแบบบูรณาการ 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราวพูดเล่าอ่านวาด/
เขียนเบื้องต้นตามลําดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการจัดให้เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือหรือสถานที่ที่ครูจัดไว้ให้อย่างอิสระมี

ความรู้สึกมั่นใจที่จะอ่านและสื่อสารความคิดความต้องการและความรู้สึกผ่านการพูดวาดรูปหรือขีดเขียนอย่าง
เหมาะสมตามวัยและระดับพัฒนาการแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านและการเขียนเบื้องต้นมีลักษณะ
การบูรณาการผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายด้วยการออกแบบกิจกรรมให้ความส าคัญกับการเรียนรู้การอ่านและเขียน
อย่างมีความสุขและมีความหมายต่อเด็กการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ก่อน การอ่านและการเขียนอยู่บนพ้ืนฐานของพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราวพูด  
เล่า อ่าน วาด/เขียนเบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการโดยครูเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น ครูเป็นแบบอย่างในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน                        
ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียนเบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการ 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบไปด้วยสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องราว

เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็กยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความ
สนใจและความต้องการของเด็กการจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวและ
เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้หาค าตอบในสิ่งที่สงสัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายการใช้สื่อ/อุปกรณ์และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

ผลการดําเนินงาน จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
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จุดเด่น การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวและเรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ และหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้

ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การน าความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดย
เดก็เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น มีหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวันของเด็กได้เหมาะสมกับวัย  

 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งช้ีย่อย 
2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ให้ความส าคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลสร้าง

บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันคงทางอารมณ์เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเองให้แรงเสริมทางบวก
ต่อพฤติกรรมที่ดีชมเชยให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอทั้งจากครู/ผู้ดูแลเด็กและจากกลุ่มเพ่ือนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเองท้ังความคิดความรู้สึกและการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะตามวัยฝึกทักษะในการ
ติดตามก ากับและประเมินตนเองด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อการท ากิจกรรมหรือจากผลงานของเด็ก



88 
 

 

ชวนให้เด็กคิดตั้งค าถามเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองจัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับคร/ูผู้ดูแลเด็กเด็กต่อเด็กและจัดการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และรายงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม 5+1 ระดับปฐมวัย 

จุดเด่น มีโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1 ตามนโยบายของ
เทศบาลนครขอนแก่น 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริงมีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออกด้านอารมณ์
โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและความถนัด 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระโดยครู/ผู้ดูแลเด็กยิ้ม

แย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ
ผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของ
ตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเองครูเป็นแบบอย่างที่ดีควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมทั้งทางสีหน้าท่าทางครู/ผู้ดูแลเด็กน าผลการประเมินหลังจากจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
ที่จะให้การช่วยเหลือเด็กท่ีไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออก  
ด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและความถนัด 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตาม 
ความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจใน
ตัวเอง 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดีมีวินัยซ่ือสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่

รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
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กระบวนการพัฒนา แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัยโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยให้เด็กได้ลงมือท าได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรมและน าไปปฏิบัติได้จริงน า
สถานการณ์เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน/ในนิทานมาเรียนรู้หรือการน าประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปปรับ
ใช้ได้ในชีวิตจริงมีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง/กฎกติกามีความ
รับผิดชอบด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกจัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้น า/ผู้ตามรู้จักสิทธิและหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ผลการดําเนินงาน มีการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดีมีวินัยซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของ
พลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดเด่น มีโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1 ตามนโยบายของ
เทศบาลนครขอนแก่น 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียนและ

จัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีการสื่อสารและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็ก

ก่อนเข้าสู่โรงเรียนรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กเกี่ยวกับสุขภาพการเติบโตพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
ตลอดจนความต้องการพิเศษและปัญหาที่อาจพบได้เพ่ือส่งต่อในขั้นถัดไปจัดให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กไปท าความ
รู้จักโรงเรียนและพบครูศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การดูแลและพัฒนาเด็กได้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องมีการสื่อสารของครูระหว่างชั้นด้วยการส่งต่อข้อมูลประวัติผลพัฒนาการและการเรียนรู้โดยให้
ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่โรงเรียนและจัดกิจกรรมช่วง
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
จุดเด่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์กับผู้ปกครอง 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูแนะน าให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิตและศึกษาหลักสูตร
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีการ
ประมวลผลข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การส่งเสริมและช่วยเหลือในระดับขั้ น
ถัดไป ครูวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคยปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและครู 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึง
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย
ปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมและครู 

จุดเด่น ครูวางแผนและน าเด็กร่วมกิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคยปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัวและสร้างความคุ้นเคยกับครูสายชั้นประถมศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข คุณภาพของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.1.1 ข เด็กมีน้ําหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน      

(ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน้ าหนักตามเกณฑ์สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก ร้อยละมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ- สรุปจ านวนและร้อยละ

ของเด็กสูงดีสมส่วน (ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน้ าหนักตามเกณฑ์สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของ

เด็ก 
จุดเด่น ครูชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก รายงานร้อยละของเด็กท่ีมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ- สรุปจ านวน

และร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วนเพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล 
ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง การบันทึกผลการตรวจสุขภาพ

เด็ก แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และแบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก

ประจ าวัน 
จุดเด่น ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน การตรวจคัดกรองความสะอาดของฟันและช่องปากเพ่ือ

คัดกรองโรคช่องปากของเด็กประจ าวัน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ) 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง

อิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครู ให้โอกาสเด็กได้
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง บันทึกผลหลังการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
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จุดเด่น ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตาม
ความสนใจและความถนัด 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง

อิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
จุดเด่น ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่านงานดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความ

สนใจและความถนัด 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ 
ตามวัย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง

อิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
จุดเด่น ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตาม

ความสนใจและความถนัด 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.4.1 ข เด็กแสดงออกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกม่ันคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ 

ผู้อ่ืนได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง

อิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงานมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
จุดเด่น ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่นการทํางานศิลปะ 
ดนตรีกีฬาระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 

กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
อิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครู จัดให้เด็กมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
จุดเด่น ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตาม

ความสนใจและความถนัดและให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจ
ในตัวเอง 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
3.4.3 ข เด็กสามารถอดทนรอคอยควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจทําตามข้อตกลงคํานึงถึงความรู้สึกของ

ผู้อ่ืนมีกาลเทศะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
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กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
อิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้
ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมและแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระ สนใจในสิ่งที่เด็กท า จัดให้เด็กมี

ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้านตามความสนใจและความถนัดและเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและ
ผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เด็กทุกคนได้การเรียนรู้ประกอบไป

ด้วยสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว
และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็กยืดหยุ่นและ
พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการของเด็กการจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวและเรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้หาค าตอบในสิ่งที่สงสัยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายการใช้สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม  แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวและ

เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้หาค าตอบในสิ่งที่สงสัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจําแนกและเปรียบเทียบจํานวนมิติสัมพันธ์ 
(พืน้ที/่ระยะ) เวลาได้สมวัย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบ
จ านวนมิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัยและการน าความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง มีแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 

จุดเด่น จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
3.5.3 ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถคิดอย่างมีเหตุผล

แก้ปัญหาได้สมวัย ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่มโดย
ให้โอกาสเด็กได้แก้ปัญหาเพื่อสร้างความสุข ความภูมิใจในตัวเอง ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม แบบประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล 
จุดเด่น ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้ส่งเสริมความสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัย 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่   

แสดงออกได้สมวัยผ่านประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่านงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายตามความ 
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สนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 
ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่มโดยให้

โอกาสเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อสร้างความสุข ความภูมิใจในตัวเอง ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายามมุ่งม่ันตั้งใจทํากิจกรรมให้สําเร็จสมวัย 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูจัดกิจกรรมให้เด็กมีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัยผ่าน

ประสบการณ์ตามความสนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความสุข
และความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมและแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงานจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 

บันทึกการสังเกตติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ และแบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.6.1 ข เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารได้สมวัย 
กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนา

และสื่อสารได้สมวัยได้สมวัยตามความสนใจและความถนัด ครูจัดบรรยากาศให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของ
ตนเองและผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนา
และสื่อสารได้สมวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม และแบบประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล 



97 
 

 

จุดเด่น มุมประสบการณ์/มุมบาทสมมติในห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาท
สมมุต ิและมีพัฒนาการสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารได้สมวัย 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการคิดเขียนคํา* และการ

อ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลําดับพัฒนาการ 
กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การ

ใช้หนังสือรู้จักตัวอักษร การคิด เขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยตามความสนใจและความถนัด ครูจัด
บรรยากาศให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น มุมประสบการณ์/มุมหนังสือภาพในห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ

สัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษร การคิด เขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามลําดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยนําไปสู่การขีดเขียนคําที่
คุ้นเคยและสนใจ 

กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียน
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยน าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคยตามความสนใจ 

และความถนัด ครูจัดบรรยากาศให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความสุขและ
ความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมและแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก ให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือสร้าง

ความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคย
กับภาษาอ่ืนด้วย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

ตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วยการจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างอิสระโดยครูยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่ในการเสนอสนองกับเด็กและสนใจในสิ่งที่เด็กท าครูจัดให้เด็กมี
ประสบการณ์การสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนตามความ
สนใจและความถนัดครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก ให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้าง

ความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและ

แสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เด็กทุกคนได้ท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือนๆ ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่ ได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระตามความสนใจและความถนัดในบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก เด็กได้ชื่น
ชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น เด็กลงมือท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือนๆ ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ได้แสดงออกทางอารมณ์อย่าง

อิสระตามความสนใจ ความถนัดและได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจใน
ตัวเอง 

จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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3.7.2 ข เด็กมีความเมตตากรุณามีวินัยซ่ือสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์สมวัย 

กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็ก มีความเมตตากรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย ครูให้เด็กทุกคนท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแสดงออกถึงการยอมรับผลที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ได้แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างอิสระตามความสนใจและความถนัดในบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก เด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีโครงการคุณธรรมจริยธรรม 5+1 และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริม
เด็กเป็นรายบุคคล 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

จุดเด่น มีการรายงานโครงการคุณธรรมจริยธรรม 5+1 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตามแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

กระบวนการพัฒนา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ครูให้เด็กทุกคนท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือน มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแสดงออกถึงการยอมรับผลที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ได้แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างอิสระตามความสนใจและความถนัด ได้รับประสบการณ์การเป็นผู้น า ผู้ตามและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้
ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศที่ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นเพ่ือสร้างความสุข
และความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงาน มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมและแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
จุดเด่น ครูให้เด็กทุกคนท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือน ได้รับประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้น า ผู้ตามและ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 
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3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัวชุมชนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึง
เป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก 
กระบวนการพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวชุมชนสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เด็กทุกคนได้แสดงออกทาง
อารมณ์อย่างอิสระ ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เด็กได้รับประสบการณ์ ภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว
ชุมชนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนผ่านงานศิลปะ  
ดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายตามความสนใจ ความถนัด ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือ
สร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

ผลการดําเนินงานมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมของเด็กเป็นรายบุคคล 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและ

แบบบันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้  
จุดเด่น ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวชุมชน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  
จุดที่ควรพัฒนา- 
ข้อเสนอแนะ– 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
          ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มี
การด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน  โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ PDCA ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษ   
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาภาษาไทย และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาอังกฤษพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 

ระดับชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ผลการเรียน นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ป.1 356 316 28 7 3 0 1 1 0 351 98.60 

ป.2 368 205 59 42 31 17 12 2 0 306 83.15 

ป.3 377 314 38 20 2 0 1 0 0 372 98.67 

ป.4 360 156 102 70 24 8 0 0 0 328 91.11 

ป.5 381 160 76 61 49 20 10 3 0 297 77.95 

ป.6 436 176 99 74 42 27 6 11 0 349 80.05 

รวม 2278 1327 402 274 151 72 30 17 0 2003 87.93 

ร้อยละ 58.25 17.65 12.03 6.63 3.16 1.32 0.75 0.00     

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2563 

ระดับชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ผลการเรียน นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ป.1 356 347 8 0 1 0 0 0 0 355 99.72 

ป.2 368 172 69 51 48 22 3 3 0 292 79.35 

ป.3 377 322 19 19 17 0 0 0 0 360 95.49 

ป.4 360 212 76 50 18 4 0 0 0 338 93.89 

ป.5 381 208 63 46 40 17 7 0 0 317 83.20 

ป.6 436 206 80 95 51 4 0 0 0 381 87.39 

รวม 2278 1467 315 261 175 47 10 3 0 2043 89.68 

ร้อยละ 64.40 13.83 11.46 7.68 2.06 0.44 0.13 0.00     

สรุปร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2563 

รายการ ร้อยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ระดับ ดี (3) ขึ้นไป 87.93 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ดี (3) ขึ้นไป 89.68 

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.81 
 

           ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  การประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  ภาพถ่ายกิจกรรม สอนเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย   
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 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
และการสื่อสาร อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตาม
เปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียน เพราะยังมีผลการทดสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการสร้างนวัตกรรมเรื่องการเขียน มาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ร้อยละของผู้เรียนทีมี่ความสามารถในการคดิคํานวณในระดับดีขึ้นไป 
          ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
        กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนา
ความสามารถในการการคิดค านวณของผู้เรียนตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น แล้วน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
วางแผนในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณให้กับผู้เรียน และมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โครงการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์   โครงการส่งเสริมทักษะการคิด และโครงการ          หนูน้อยนักคิด 
“Junior Thinking ”  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณในระดับดี  ในปีการศึกษา 2563  
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

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

ป.1 356 314 31 6 1 3 1 0 0 351 98.60 
ป.2 368 210 39 48 30 25 13 3 0 297 80.71 
ป.3 377 260 56 39 12 8 2 0 0 355 94.16 
ป.4 360 144 58 90 62 5 1 0 0 292 81.11 
ป.5 381 128 73 67 49 34 25 5 0 268 70.34 
ป.6 436 102 36 61 50 65 80 42 0 199 45.64 
รวม 2,278 1,615 463 413 253 170 129 51 0 2,491 80.51 

ร้อยละ 52.20 14.96 13.35 8.18 5.49 4.17 1.65 0.00   

           ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  การประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โครงการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์   โครงการส่งเสริมทักษะการคิด และโครงการหนู
น้อยนักคิด “Junior Thinking ” 

 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดเลข   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม 
จนบรรลุตามเปูาหมาย    
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 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการสร้างนวัตกรรมเรื่องการเขียน มาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
      
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ ระดับดี  
กระบวนการพัฒนา  โ ร ง เ รี ยนมี ก ารว างแผนการ พัฒนา  จั ดท าแผนปฏิบั ติ ก า รประจ าปี               

การศึกษา 2563  มีการด าเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ รู้จักอภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการสอนแบบโครงงาน สอดแทรกในการ
ท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic assessment)  
ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม การเรียนรู้(Learning process) และการประเมิน
จากชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product) ของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริม
ทักษะการคิด โดยใช้กระบวนการ PDCA   

ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า นักเรียน                 
ร้อยละ 71.14 สามารถคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
และสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ ได้อย่างเหมาะสมตามเอกภาพของบุคคล สามารถคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่าง มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจและ การแก้ปัญหา 
สามารถจ าแนกเปรียบเทียบข้อมูลแล้วสรุป เป็นความคิดรวบยอด สามารถเลือกและประยุกต์ใช้  ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลได้ถูกต้อง ใช้วิธีการใหม่ ในการ  ปฏิบัติงาน 
คาดการณ์ และก าหนดเปูาหมาย และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง โครงงานนักเรียน การสอนแบบ
โครงงาน/ชิ้นงานนักเรียน โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริม
ทักษะการคิด  

จุดเด่น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการท างาน เป็นทีม จน
บรรลุตามเปูาหมาย  

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการน านวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 
 



104 
 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ร้อยละของผู้เรียนทีมี่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปี              
การศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  โครงการหนูน้อยนักคิด Junior Thinking โครงการส่งเสริมทักษะการคิด  โครงการจิตรกรน้อย และ
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ PDCA และจัดท าบันทึกการส่งงานของนักเรียน 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการด าเนินงานพบว่า ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถส่งเสริมพัฒนาการท าโครงงานของผู้เรียน   ผู้เรียนร้อยละ 86.83  
มีชิ้นงานหรือโครงงาน 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน  ชิ้นงานหรือโครงงานของนักเรียน  รายงานโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน  รายงาน
โครงการหนูน้อยนักคิด Junior Thinking  รายงานโครงการส่งเสริมทักษะการคิด  รายงานโครงการค่ายวิทย์-
คณิต  และบันทึกการส่งงาน  
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการท าชิ้นงานหรือ
โครงงาน มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรส่งเสริมการจัดท าโครงงานหรือนวัตกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการน าเสนอโครงงานหรือชิ้นงานสู่สาธารณชนในระดับเทศบาล จังหวัด ระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป  
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสืบค้น
ข้อมูลในการเรียนได้ 

  ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563                   
มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผล  การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ   เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 
 ผลการดําเนินงาน  จากการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณ  ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 พบว่าผู้เรียนได้ระดับผลการเรียนในระดับดีขึ้น
ไป มีดังนี้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคํานวณ   ปีการศึกษา 2563 
ชั้น ป.1 – ป.6 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ผลการเรียน 
นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้น

ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ป.1 356 356 0 0 0 0 0 0 0 356 100 

ป.2 368 368 0 0 0 0 0 0 0 368 100 

ป.3 377 374 3 0 0 0 0 0 0 377 100 

ป.4 360 238 74 48 0 0 0 0 0 360 100 

ป.5 381 256 100 25 0 0 0 0 0 381 100 

ป.6 436 254 81 87 14 0 0 0 0 422 96.79 

รวม 2278 1846 258 160 14 0 0 0 0 2264 99.39 

ร้อยละ 81.04 11.33 7.02 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00     

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง   การประเมินโดยใช้ผลงาน
นักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณ  ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2563  

จุดเด่น โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการท างานเป็นทีม 
จนบรรลุตามเปูาหมาย     
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ร้อยละของผู้เรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา   โ ร ง เ รี ยนมี การวางแผนการ พัฒนา จั ดท าแผนปฏิบั ติ การประจ าปี               
การศึกษา 2563  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การประเมินการสอบ RT โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การประเมินการสอบ NT  
โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยใช้
กระบวนการ PDCA  

ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในปี
การศึกษา 2563   พบว่ามีผลการประเมิน ดังนี้ 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านว
น

นักเรีย
น 

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ผลการเรียน 
นักเรียนที่ได้ 3     

ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 2278 1327 402 274 151 72 30 17 0 2003 87.93 

คณิตศาสตร์ 2278 1,615 463 413 253 170 129 51 0 2,491 80.51 

วิทยาศาสตร์ 2278 1251 490 299 119 49 32 36 0 2040 89.55 

สังคมศึกษาฯ 2278 1611 323 207 95 34 7 1 0 2141 93.99 

ประวัติศาสตร์ 2278 1601 339 243 69 14 10 2 0 2183 95.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2278 2219 58 1 0 0 0 0 0 2278 100.00 

ศิลปะ 2278 2057 120 76 25 0 0 0 0 2253 98.90 

การงานอาชีพฯ 2278 1799 214 111 88 56 34 11 0 2124 93.24 

ภาษาอังกฤษ 2278 1467 315 261 175 47 10 3 0 2043 89.68 

รวม 20502 14947 2724 1885 975 442 252 121 0 19556 92.18 

ร้อยละ 70.68 12.46 8.70 4.52 2.01 1.20 0.59 0.00     

 

ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 92.18 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 7.82 

ไม่ผ่านการประเมิน (0) 0 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  มีค่า T-score   ร้อยละ 40 
ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

          กระบวนการพัฒนา   โ ร ง เ รี ยนมี การวางแผนการ พัฒนา จั ดท าแผนปฏิบั ติ การประจ าปี             
งบประมาณ 2564  และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผล
การด าเนินงาน โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย  โดยใช้
กระบวนการ PDCA  

ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2563  พบว่า ร้อยละ 80.91  ของผู้เรียนมีผล

การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  มีค่า T-score   ร้อยละ 40  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ร้อยละของจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ที่ได้คะแนน T-score  ร้อยละ 40  ขึ้นไป   
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ปีการศึกษา 2563 

 

รหัส วิชา 
จํานวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จํานวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
Mean S.D. 

T-Score  

 ร้อยละ 40   

คิดเป็น 
ร้อยละ 

61 ภาษาไทย 436 410 54.88 18.45 318 77.56 

64 คณิตศาสตร์ 436 410 32.67 16.44 338 82.44 

65 วิทยาศาสตร์ 436 410 37.53 13.95 334 81.46 

63 ภาษาอังกฤษ 436 410 52.55 25.28 337 82.20 

เฉลี่ยรวม 80.91 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET)   รายงานโครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET  และรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย 

จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึน จนบรรลุตามเปูาหมาย   
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการพัฒนานักเรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี             
การศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการเรียนรู้โดยปราชญ์
ชาวบ้าน  โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน จากผลการประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
และแบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในปีการศึกษา  2563  พบว่าผลการประเมิน  

      - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6                
คิดเป็นร้อยละ 93.24   
      - แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ของนักเรียนชั้น   ป.1 – 6                
คิดเป็นร้อยละ 85.93 
 
สรุปร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ปีการศึกษา 2563 

รายการ ร้อยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6  91.83 

แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6 85.93 
คิดเป็นร้อยละ 88.88 

 

          ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เรียงความเรื่องเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  

จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการพัฒนาทักษะความรู้และสร้างเจตคติท่ีดีของผู้เรียนต่ออาชีพสุจริต อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ตัวบ่งช้ีที่ 9  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี และมี
คุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  กตัญญู  สํานึกรักท้องถิ่น) 

ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมกีารจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการตาม
แผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการวันเกียรติยศ,  โครงการวันกตัญญู, โครงการตักบาตรเติม
บุญ,           โครงการฮีต 12 ปรองดอง ป.5, และโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  โดยใช้กระบวนการPDCA  และ
ร่วมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ธกส.) จัดตั้ง โรงเรียนธนาคาร เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ าเสมอ เสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 
และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคาร
เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ทั้งการจัดเก็บ การแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะ รวมถึงเกิดรายได้
จากขยะ  
 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมิน พบว่า  

ด้านธนาคารขยะ (นักเรียนมีความมีวินัย รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กตัญญู ส านึกรักท้องถิ่น)  
ดังนี้  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านปถ.05 (นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป)   ดังนี้ 

   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

 ด้านกิจกรรมพี่รับน้อง (นักเรียนมีความอดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่)  ดังนี้ 
   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการ
และรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 100  

  สรุปได้ว่า  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี และ
มีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรักท้องถิ่น) 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง จ านวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ
วันเกียรติยศ,  โครงการวันกตัญญู, โครงการตักบาตรเติมบุญ, โครงการฮีต 12 ปรองดอง ป.5, และโครงการค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมพี่รับน้อง  และปถ.05 
 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการวันเกียรติยศ,  โครงการวันกตัญญู, โครงการตักบาตรเติมบุญ, โครงการ
ฮีต 12 ปรองดอง ป.5, และโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และธนาคารขยะ  ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มี
ค่านิยมท่ีดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ + ส านึกรักท้องถิ่น) 
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 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มี
วินัย อดทน รับผิดชอบ กตัญญู เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ + ส านึกรักท้องถิ่น) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการแนะน านักเรียนให้ใช้เงินออมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ 
  
        ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี             
การศึกษา 2563  โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการค่าย
คุณธรรม โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร  โครงการตักบาตรเติมบุญ  โครงการวันเกียรติยศ โครงการวันกตัญญู  
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น กิจกรรมต้านทุจริตศึกษาแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตใน
สถานศึกษา ในช่วงการจัดกิจกรรม Homeroom ทุกระดับชั้น และถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน  จากรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6 โครงการ  และพบว่ามี
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการค่ายคุณธรรม   ร้อยละ 100 
- โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร ร้อยละ 100  
- โครงการตักบาตรเติมบุญ   ร้อยละ 100 
- โครงการวันเกียรติยศ   ร้อยละ 100 
- โครงการวันกตัญญู   ร้อยละ 100  
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น    ร้อยละ 100  
- กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา แบบบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาในช่วงการจัดกิจกรรม 

Homeroom ทุกระดับชั้น  ร้อยละ 100 
- ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 

 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการโครงการค่าย
คุณธรรม  รายงานโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร รายงานโครงการตักบาตรเติมบุญ  รายงานโครงการวันเกียรติยศ  
รายงานโครงการวันกตัญญู รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น  กิจกรรมต้าน
ทุจริตศึกษา แบบบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาในคาบ Homeroom ทุกระดับชั้น  และถอดบทเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง  
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 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 
        ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                 
การศึกษา 2563 โดยมีการด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการวันรักษ์ไทย  

โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย)  และโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู  
โครงการเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการ PDCA 

ผลการดําเนินงาน  จากรายงานผลการด าเนินโครงการวันรักษ์ไทย  โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไท
น้อย)  และโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู  กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณี
ท้องถิ่น  พบว่ามีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการวันรักษ์ไทย ร้อยละ 100 

- โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย) ร้อยละ 100 

 - โครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู ร้อยละ 100 
 - กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 100    
สรุปได้ว่า ร้อยละ 100 ของผู้เรียนร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานโครงการวันรักษ์ไทย  

โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นอีสาน(ไทน้อย)  และโครงการร่วมงานประเพณีออกพรรษาลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู  
กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่น พบว่ามีนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม   

 จุดเด่น  โรงเรียนมี งาน/โครงการที่เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
         
   ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
   ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
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           กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี             
การศึกษา 2563  โดยโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้สามารถปรับตัวเพ่ือการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้กระบวน การพัฒนาที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การยอมรับเสียงข้างมากตามวิถี
ประชาธิปไตยจากการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้งประธานนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการ
ด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ A day of speaking English to ASEAN 
โครงการ English  is fun โครงการ English for you รายงานโครงการร้อยบทสนทนาสู่อาเซียน โครงการ 
English Camp EP2 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ(ภาษาจีน)  โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษา ต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุุน)  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการ A day of speaking English to ASEAN ร้อยละ  100 
- โครงการ English is fun    ร้อยละ  100 
- โครงการ English for you     ร้อยละ  100 
- โครงการร้อยบทสนทนาสู่อาเซียน   ร้อยละ  100 
- โครงการ English Camp EP2    ร้อยละ  100 
- โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ(ภาษาจีน) ร้อยละ  100 
- โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุุน) ร้อยละ  100 

 สรุปได้ว่า ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานผลการด าเนินโครงการ 
A day of speaking English to ASEAN โครงการ English  is fun โครงการ English for you รายงานโครงการ
ร้อยบทสนทนาสู่อาเซียน โครงการ English Camp EP2  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ
(ภาษาจีน)  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุุน) 
 จุดเด่น  เป็นโครงการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
  

จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างนวัตกรรมมาพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 13  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
            ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ  
            กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี            
การศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากีฬาและกีฬา
ภายในโรงเรียน โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา   โครงการโภชนาการดีมีสุข  โดยใช้
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กระบวนการ PDCA  แบบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของนักเรียน และจัดท าแบบ ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมนักเรียน  
 ผลการดําเนินงาน  ผลจากการด าเนินการประเมินภาวะโภชนาการผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  พบว่า
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์ ร้อยละ 86.83  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการพัฒนากีฬา
และกีฬาภายในโรงเรียน  โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการโภชนาการดีมีสุข  แบบ
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของนักเรียน และแบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมนักเรียน 

 จุดเด่น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายส าหรับนักเรียนที่มีสุขภาวะไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
          ข้อเสนอแนะ  ควรมีการติดตามนักเรียนที่มีสุขภาวะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

          ตัวบ่งช้ีที่ 14  โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วม
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2561-2565)  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้
บรรลุเปูาหมาย มีการด าเนินการตามแผน และมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
และบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
 ผลการดําเนินงาน   มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 จุดเด่น  โรงเรียนมีการด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการพัฒนา มีการ
ท างานเป็นทีม จนบรรลุตามเปูาหมาย    
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ –  
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   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ตัวบ่งช้ีที่ 15  โรงเรยีนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
           กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.
2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  มีการด าเนินการตาม
แผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA  
 ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งการวางแผน การ
พัฒนาคุณภาพ การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งความพึงพอใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้ปกครอง ครู
และบุคลากรและนักเรียน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 

- ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.50 
- ครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.25 
- นักเรียน มีความพึงพอใจ  ร้อยละ 93.70 

   สรุปได้ว่า จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  80 % ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการด าเนินการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 93.50% 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง   รายงานแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR รายงานโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน รายงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  รายงานโครงการนิเทศภายใน รายงาน
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกการประชุมครู 

จุดเด่น  โรงเรียนมีการบริหาร งาน/โครงการที่เป็นระบบ โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             
ทุกภาคส่วน จนท าให้โรงเรียนมีผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์    
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ -  
  
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
          ตัวบ่งช้ีที่ 16 โรงเรียนมกีารพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
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          กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มี
การด าเนินการตามแผน เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกเปูาหมาย  และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา   
 ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและได้รับการปรับปรุงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปีและมีการน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามการใช้หลักสูตร 
         ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา  รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ รายงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา และรายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

จุดเด่น  มีหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศของ 
ผู้เรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา ควรมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ข้อเสนอแนะ – 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           ตัวบ่งช้ีที่ 17  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

  ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.

2565) แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (The communicative approach)  โครงการนิเทศ
ภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA   
 ผลการดําเนินงาน    โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งครบทุกคน มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุง การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2-3 ปี 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการพัฒนา
บุคลากรและบุคลากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร รายงานการอบรม 
แผนการพัฒนารายบุคคล(ID PLAN)   รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 
 จุดเด่น ครูและบุคคลากรได้น าการอบรมมาพัฒนางานและการเรียนการสอน 
 จุดที่ควรพัฒนา - 
 ข้อเสนอแนะ - 
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  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 18 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี             
การศึกษา 2563  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการสวนสนุก Low 
Carbon  โครงการ Zero West  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการบ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์
พรรณไม้นานาชาติ  โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 ผลการดําเนินงาน  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  โดยด าเนินกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการ Zero West  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการบ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
และโครงการจดันิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน รายงานโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน รายงานโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
รายงานโครงการบ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และรายงานโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้
นานาชาติ  
 จุดเด่น  โรงเรียนมีจุดเน้นในเรื่องการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนผ่านกิจกรรม  
โครงการสวนสนุก Low Carbon  และโครงการ Zero West  มีการที่ด าเนินการจนบรรลุเปูาหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา  มีผู้เรียนบางส่วนที่ยังขาดจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ข้อเสนอแนะ  เพ่ิมกิจกรรมการน าเสนอความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 19  โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
          กระบวนการพัฒนา   โ ร ง เ รี ยนมี การวางแผนการ พัฒนา  จั ดท  แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี              
การศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อินเทอร์เน็ต โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์  โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอน  โดย
ใช้กระบวนการPDCA  
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 ผลการดําเนินงาน   จากผลการประเมินโดยใช้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตในปี
การศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้ในโรงเรียน มีเว็บไซต์โรงเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีคอมพิวเตอร์
ในการติดต่อสื่อสาร เช่นการ รับ-ส่งข้อมูลทาง emailหรือ internet  เข้าใจและประยุกต์ใช้โปรแกรมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  เช่น การจัดท าโปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล (เช่น access) การท าจดหมายเวียน การใช้ Excel ในขั้น
ซับซ้อน สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริหารและพัฒนาหน่วยงานได้ 
มีคอมพิวเตอร์ในการเพียงพอต่อการใช้งาน และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 
89.91  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต รายงานโครงการอินเตอร์สีขาว รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมการสอน
ออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนทุกอาคารมีเว็บไซต์โรงเรียน มีระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียน และในบริเวณโรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 20   ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ระดับคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561– 2565) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบโครงงาน และโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PDCA  

ผลการดําเนินงาน  จากผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในพบว่า ครูร้อยละ 100  จัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน
นักเรียน เช่น โครงงาน , ชิ้นงาน, ใบงานการถอดบทเรียนตามแนวคิดปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง รายงานโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายงานโครงการนิเทศภายใน แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ที่
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และรายงานโครงการนิเทศภายใน 
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จุดเด่น กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการประเมินผลการด าเนินงานโครงการนิเทศภายใน 
และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 จุดที่ควรพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด (การสอนแบบโครงงาน) กับผู้เรียนใน
ทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้น ท าให้ผู้เรียนมีภาระงานมากจนเกินไป 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมให้ครูในระดับชั้นเดียวกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิด (การสอนแบบโครงงาน) ในรูปแบบของการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระ เพ่ือประเมินผลชิ้นงานของผู้เรียน
ร่วมกัน  
 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
          ตัวบ่งช้ีที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้              
ได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561– 2565) 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยการ
จัดท าทะเบียนสื่อ  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  รายงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  และการประเมินผลโครงการ
นิเทศภายใน  

ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน พบว่าครูที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผลการประเมิน  ร้อยละ 
100 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  ทะเบียนสื่อ  แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  รายงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการประเมินผลโครงการนิเทศภายใน  
จุดเด่น  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา  ควรมีการก ากับ นิเทศ ติดตามครูให้น าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ ครูควรมีการสร้างนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ตัวบ่งช้ีที่ 22  ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
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           กระบวนการพัฒนา  ครูและนักเรียนทุกห้องมีข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอน  มีการแบบบันทึก
โฮมรูม โครงการนิเทศภายใน มีการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ผลการดําเนินงาน  ครรู้อยละ 100 มีการบริหารจัดการเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกห้องมีข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน และมีบรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  แบบบันทึกโฮมรูม 
ภาพบรรยากาศการจัดชั้นเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน  โครงการนิเทศภายใน 
 จุดเด่น ครูและนักเรียนทุกห้องมีข้อตกลงร่วมกันในการเรียนการสอน   
 จุดที่ควรพัฒนา   ทุกห้องเรียนควรจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะ - 
 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ตัวบ่งช้ีที่ 23 ร้อยละของครูที่ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ              
1 เรื่อง 
            ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
            กระบวนการพัฒนา   โ รง เรี ยนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี            
การศึกษา 2563  มีการจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แผนการจัดการเรียนรู้  
ปฏิทินวิชาการ  มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  
โดยใช้กระบวนการPDCA  
 
 ผลการดําเนินงาน  จากผลการประเมินครูปฏิบัติตามปฏิทินวิชาการมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการวิจัยในชั้นเรียนพร้อมทั้งรายงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง/ปี  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานการวิจัย             ใน
ชั้นเรียน  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้ Application Hero แผนการจัดการเรียนรู้ PLC   และแบบวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 

          จุดเดน่ โรงเรียนมีส่งเสริมให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน   
 จุดที่ควรพัฒนา รายงานการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบกระบวนการ PLC  
 ข้อเสนอแนะ - 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา  การจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง   มีกระบวนการ PLC (Professional 

Learning Community) เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

ผลการดําเนินงาน  ร้อยละ 100 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  รายงานผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายงานการวิจัยในชั้นเรียนจากกิจกรรม PLC  แบบบันทึกการ
สังเกตในชั้นเรียน  แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกระบวนการ PLC  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

 จุดเด่น  โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา   
 จุดที่ควรพัฒนา  พัฒนาครูและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อเสนอแนะ     พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม 
 

 1. ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
 2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนปฏิบัติการ                              
ประจ าปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้กระบวนการ 
PDCA 
  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง รายงานผลการด าเนิน
โครงการ ผลงานนักเรียน ข้อมูลครู ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ภาพถ่ายอาคารสถานที่ เว็บไซต์โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
  3.1 จุดเด่น  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วม                   
การท างานเป็นทีม มีการกระจายอ านาจการบริหารงาน บริหารตามสถานการณ์  จัดระบบการประกันคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดระบบนิเทศและติดตามผลและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  มีการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักและศรัทธา
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ในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนเป็นอย่างดี  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ๆ 
โดยใช้พ้ืนที่ทุกส่วนในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า  มีการด าเนินโครงการสวนสนุก Low Carbon โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา    
               โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการที่ส าคัญ  ได้แก่   
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   โครงการนิเทศภายใน   โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน ได้แก่ โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันกตัญญู โครงการลูกเสืออาสาจราจร  โครงการสวนสนุก 
Low Carbon โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน     มีโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  ได้แก่โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (Easy 
English Education “3E”) โครงการวันรักษ์ไทย และโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (A 
day of speaking English to  ASEAN) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  และ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ,ด้านดนตรี-นาฏศิลป์,ด้านศิลปะและด้านกีฬา 
 
     3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
        1. โรงเรียนควรจัดท าโครงการรองรับในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเปูาหมายที่ก าหนด 
        2. โรงเรียนควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  และรักษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
     3. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านอกเขียนได้ในระดับประถมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง  
     4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ในด้านทักษะการคิด                         
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
     5. ควรมีโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของครูและสถานศึกษา                        
มีเครือข่ายครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพกายและจิตของครู   เพ่ือเสริมสร้าง
ครูให้ท างานอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 
 

 4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
  จากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ดังนี้  
  4.1 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  4.2 แผนงบประมาณประจ าปี 2564 
  4.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
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ตอนที่ 3 
 

สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการ
ประเมินพัฒนาการและผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน สถานศึกษาได้น าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาและวางแนวทางการน าไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต 
ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของจุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ ความช่วยเหลือไว้
ดังนี้ 
 
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  ชุมชน สั งคมและปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน 
       ค รู มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถและมีคุณวุฒิตรงตามงานที่รับผิดชอบ            
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและ
ท า งานร่ วมกั น เป็ นที ม ได้ ดี โ ดย ใช้ กระบวนการ 
Professional Learning Communities : PLC 
       ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีการบริหารองค์กรอย่าง
เป็นระบบ  บริหารงานได้บรรลุเปูาหมาย  ส่งเสริมและ
บริหารจัดการให้ครู ได้ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน            
มีหลักสูตรเหมาะสมกับวัย  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ

        เด็กควรได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
และส่ง เสริมความสารถในด้านการคิดวิ เคราะห์  
ส่งเสริมด้านการออกก าลังกายเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่าง
การที่แข็งแรง และควรปลูกฝังคุณลักษณะ 5+1  เด็กมี
วินัย  อดทน กตัญญู รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส านึก
รักท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
     ครูควรได้รับการส่งเสริมในการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการจัดท าสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น จัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนส าหรับครูและนักเรียนให้เหมาะสม
และเพียงพอ 
     ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมากยิ่งขึน้เนื่องจากนักเรียนมีจ านวนมาก แต่ใน
โรงเรียนมีบริเวณคับแคบไม่มีสนามเด็กเล่นไม่มีที่ออก
ก าลังกาย  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 

      โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของ
นักเรียน ได้แก่ โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวัน
กตัญญู โครงการสวนสนุก Low Carbon  โครงการ
Zero Waste  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ความภูมิใจในท้องถิ่น ระดับปฐมวัย  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 5+1 ระดับปฐมวัย โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นระดับปฐมวัย 
 
    1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของ
นักเรียน ได้แก่ โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวัน
กตัญญู โครงการลูกเสืออาสาจราจร  โครงการสวนสนุก 
Low Carbon  โครงการZero Waste  โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายผู้น าสภานักเรียน 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจใน
ท้องถิ่น  และโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร 
      โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร  ได้แก่ โครงการสอนเสริมเติม
ความรู้สู่ O-NET  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ (Easy English Education “3 E”) 
โครงการวันรักษ์ไทย และโครงการพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ (A day of speaking 
English to  ASEAN)  
    โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.ควรจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ในด้านทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
3.ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการควรวิเคราะห์กิจกรรมที่
ด าเนินการ  ปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ได้แก่  โครงการเรียนรู้
โดยปราชญ์ชาวบ้าน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
และโครงการจัดการศึกษาให้ เต็มตามศักยภาพ 
(SMBLD) 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     โรงเรียนมโีครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 
เน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม มีการกระจาย
อ านาจการบริหารงาน จัดระบบการประกันคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิ
บาล และบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีการ
ด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ได้แก่โครงการนิเทศภายใน เพ่ือก ากับ
ติดตาม และให้ค าแนะน าการจัดการเรียนการสอนสอน
ของครู ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีโรงเรียนมี
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในศึกษา ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน 
    โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น โครงการตักบาตรเติม
บุญ โครงการสวนสนุก Low carbon   โครงการZero 
Waste   
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
      โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร จั ด แ ล ะป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีโครงการที่ส าคัญได้แก่  โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการนิเทศภายใน โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
โดยจัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน และโครงการ
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นการสนับสนุน การใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค รู จั ด ก า ร เ รี ยนก า รสอน ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ นอกจากนั้นยัง
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561 – 2565) ของ
โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนเป็นอย่างด ี
มีการด าเนินกิจกรรม ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 
(Professional Learning Communities : PLC) ซึ่ง
เกิดจากการรวมตัวกันของครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    1. ควรมีโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและสถานศึกษา  มีเครือข่ายครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โครงการส่งเสริม
ด้านสุขภาพกายและจิตของครู  เพื่อเสริมสร้างครูให้
ท างานอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 
    2. โรงเรียนควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
และรักษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
    3.ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ในด้านทักษะการคิด การแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
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2. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
การจัดการศึกษาตามรูปแบบ Cluster School โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีเปูาหมาย (Goal)  การจัดการศึกษาตามรูปแบบ Cluster School ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

LURssn Model  เป็นรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก  

LUR   คือ   Learn – Unlearn – Relearn  
SSN   คือ   อักษรย่อของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
 
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ต้องมีครบ 3 องค์ประกอบ Learn – Unlearn – Relearn การเรียนรู้ไม่ใช่การใส่

ข้อมูลความรู้เข้าไปอย่างเดียว หากแต่การเรียนรู้ที่ถูกต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ  
1. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn)  
2. การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา หรือกล้าลบสิ่งเดิมๆ ทิ้งไป (Unlearn)   
3. การเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ (Relearn) 
“Learn” หรือ “การหาความรู้เพิ่มเติม” หรือ “การรับรู้ข้อมูล” ผ่านการสังเกต การอ่านการได้ยินได้

ฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือการเรียนรู้ที่ผ่านวิธีการอ่ืน ๆ อย่างการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน การ
แชร์ประสบการณ์ การวิเคราะห์และตกผลึกความคิดร่วมกัน เป็นต้น ถือเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เราเกิด
และด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทุกเหตุการณ์ในชีวิตต่างมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ เมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งใด
เป็นครั้งแรก เราจะให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ือให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้นและได้ข้อสรุปในสิ่งนั้น 

 
“Unlearn” คือการไม่ยึดติด ละท้ิงสิ่งท่ีเคยรู้มา พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมเปิดรับมุมมอง

ใหม่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เรารู้อยู่แล้ว โดย Unlearn นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่
แน่นอนที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Unlearn ไม่ได้หมายความเพียงแค่การลืมสิ่งที่เคยรู้เท่านั้น แต่ยัง

ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้ 
LURssn Model 

 

เป้าหมาย Cluster School 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
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รวมถึงการปฏิเสธความเชื่อของตนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ หรือเลิกยึดติดกับทฤษฎีที่ใช้กันมายาวนาน 
และก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องละทิ้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งหมดหรือบอกว่าวิธีการที่เราใช้มาในอดีตนั้นไม่
สามารถท าให้เราประสบความส าเร็จได้อีกต่อไปแล้ว แต่หมายถึงการกระตุ้นให้เราหมั่นเปิดรับแนวทางท่ีแตกต่าง
ออกไปในการท าสิ่งต่าง ๆ 

“Relearn” คือการเรียนรู้สิ่งที่เราเคยรู้แล้วด้วยมุมมองใหม่ และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ที่เรา
ได้รับจากมุมมองนั้น ๆ นั่นหมายความว่า คนเราสามารถเรียนรู้บางอย่างในแง่มุมใหม่ได้เสมอ และเราสามารถ
พัฒนาความรู้และทักษะของเราได้ตลอดเวลา 
 

Cluster School โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก : ด้านหลักสูตร 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจดักิจกรรมการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร EP (English Program)และ

หลักสูตรปกติ (Standard) ที่บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างอย่างหลาย ดังนี้ 
 Project Based Learning  การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 Health Education  การเรยีนรู้เรื่องสุขภาพ การปูองกันตนเอง และโรคอุบัติใหม่  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5+1 
 เชื่อมโยงท้องถิ่น ชุมชน 
 ความเป็นไทย 
 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการวิจยัและพัฒนา (R&D) 
 เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
 ถอดบทเรียนทุกด้านบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1-3    
การจัดการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 คือ  

3R  และทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้บวกเข้าไปอีก 1 ด้าน กลายเป็นทักษะ  3R+  (3R Plus) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ทักษะ  3R+  (3R Plus)  ประกอบด้วย 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

ทักษะ  3R+  (3R Plus) 
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 Reading   อ่านออก 
 Writing    เขียนได้ 
 Arithmatic   คิดเลขเป็น 
 Plus  คือ  บูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 

 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4-6    

การจัดการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 คือ  
8C  และทางโรงเรยีนเทศบาลสวนสนุกได้บวกเข้าไปอีก 1 ด้าน กลายเป็นทักษะ  8C+  (8C Plus) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ทักษะ  8C+  (8C Plus)  ประกอบด้วย 
 Critical Thinking and Problem Solving   

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation 

การคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership 

ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy 

ทักษะการสื่อการ การรู้เท่าทันสื่อ 
 Cross-cultural Understanding 

เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills 

ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ 
 Compassion 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

ทักษะ  8C+  (8C Plus) 
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มีคุณธรรม  เมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย 
 Plus คือ โครงงานนวัตกรรม (Project Innovation) 

 
Cluster School โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก : ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนเทบาลสวนสนุกใช้กระบวนการบริหารและการจัดการรูปแบบ LURssn Model สู่ความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการ  โดยการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเป็นสายชั้น  มีการก าหนดวิสัยทัศน์สายชั้น  และจัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์สายชั้น ดังนี้ 

 
 

  
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cluster School โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก : ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีเปูาหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ พัฒนาครูสู่

ครูมืออาชีพ ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Active Learning) 
 การผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (R&D) 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 บรรยากาศห้องเรียนวิชาการ (Academic Classroom) 

Cluster School โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้  LURssn Model 

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเป็นสายช้ัน 

ก าหนดวิสัยทัศน์สายชั้น   

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์สายชั้น 
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โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และได้
ประกาศค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
โรงเรียน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)   คือ  90%  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้นวัตกรรม 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ระดับดีขึ้นไป 
 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ RT/NT/ข้อสอบกลาง/O – NET สูงกว่าระดับประเทศ 

 

2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)   คือ  90%  
 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)   คือ  90% 
 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปปะยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC 

3. ความต้องการและความช่วยเหลือ 
    - ควรมีอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
    - เครือข่ายทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นต้น 

ตอนที่ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 
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แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สําหรับสถานศึกษา  
 
ชื่อผลงาน  
(Best Practices) : โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (English  Program)  
     โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 
คําสําคัญ    :  โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา (English  Program) 

ประจําปีการศึกษา 2563 
1. บทนํา 
กระบวนการ/วิธีการดําเนินงาน 
 หลักการและเหตุผล 
                   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลาง
ที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ และค้นคว้าความรู้
ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ านวน 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของ
ประชากรของโลก ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่
จะสื่อสารได้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียนเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการ
ต่อรองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กันภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญยิ่งส าหรับคนไทยในอนาคต
อันใกล้นี้  เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล เป็นผู้น าที่ดี   มีสติปัญญา ศักยภาพ คุณภาพชีวิตและค่านิยมที่ดี 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)  
เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ  เป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ คือ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็น คนดี 
คนเก่งและมีความสุข ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและใช้
หลักสูตรการศึกษาที่มีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือรู้ (Learn to know ) เรียนเพ่ือเป็น ( Learn to be) เรียนเพ่ือท า (Learn to do ) 
เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติและLearn to  live together เพ่ือสร้างคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในฐานะ
พลโลก ให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม  มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ สามารถเป็นผู้น าที่ดีของสังคม 

         โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนรวมทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสส าหรับเยาวชนในโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงได้จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชน และสังคม

โลก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
2.5 เพ่ือส่งเสริมและมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันของโลก เป็นสมาชิก

ประชาคมโลก ได้อย่างเท่าเทียมและก้าวสู่ความเป็นสากล อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
3. แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน สอดคล้องกับกระบวนการท างานตามข้ันตอน PDCAA ของโรงเรียนเทศบาล
สวนสนุก มีดังนี้ 
  P =  การวางแผนเพ่ือก าหนดเปูาหมาย 
  D  =  การน าแผนไปใช้โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
  C  =  การติดตามประเมินผล 
  A  =  ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
  A  =  การน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.1  การวางแผนเพื่อกําหนดเปูาหมาย (Plan) 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อม 
1.1 ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
1.2 สร้างความเข้าใจและเผยแพร่โครงการห้องเรียนสองภาษา ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน

รับทราบ 
1.3 แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบและจัดท าโครงสร้างการบริหารโครงการ 
1.4 ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทในการที่จะด าเนินงานตามโครงการ 
1.5 เขียนโครงการ 

 

 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และบุคลากร 

2.1  ออกแบบห้องเรียน  
2.2 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเปิดห้องเรียนสองภาษา 
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2.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
2.4 วางแผนอัตราก าลัง ครู และบุคลากร ที่จะด าเนินงานตามโครงการ 
2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอ่ืนๆที่จะสนับสนุนการเปิดห้องเรียนสองภาษา 
2.6 จัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ  
2.7 ฝึกอบรมครูที่สอน และศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีประสบการณ์ด้านห้องเรียนสองภาษา                    

เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการด้านหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 
3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
3.2 จัดท าหลักสูตรโดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ต้องการ 
3.3 ประชาพิจารณ์หลักสูตรแผนการเรียนสองภาษา 
3.4 ปรับปรุงและจัดท าหลักสูตรแผนการเรียนสองภาษาฉบับสมบูรณ์ 
3.5 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
3.6 จัดท าแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายตรงตามสภาพจริง

และมีประสิทธิภาพ 
3.7 จัดเตรียมเอกสารทั้งทางด้านหลักสูตรการวัดการประมวลผล ประกอบด้วย คู่มือครู แผนการ

จัดการเรียนรู้ เอกสารการวัดประเมินผลและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

2. การนําแผนไปใช้โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน(Do) 
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 ประชุมวางแผนการรับสมัครแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
5.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ และการรับสมัคร 
5.3 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ฯ 
5.4 ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน 
5.5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ปกครอง 

 

กิจกรรมที่ 6  ปรับพื้นฐาน 
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6.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงบาทบทของผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน  การจัดการเรียนการสอนและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ส าหรับนักเรียน 

6.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ด้านการเรียนการสอน การอยู่ในสังคมนักเรียนโครงการห้องเรียนสอง
ภาษา 

6.3 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ  
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 

กิจกรรมที่ 7  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
7.1 วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลด้านความรู้ความสามารถ  ด้านครอบครัวและสังคม 
7.2 จัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเน้นการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้  และ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
7.3 ประเมินผลตามศักยภาพและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
7.4 ซ่อมเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
7.5 สรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล              

และรายกลุ่ม 
 

3. การติดตามประเมินผล (Check) 
กิจกรรมที่ 8  ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน 

8.1 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.2 นักเรียนสมัครเข้าร่วมทดสอบ 
8.3 ทบทวนและติวเข้มก่อนการทดสอบ 
8.4 ทดสอบความรู้ 
8.5 รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ 
8.6 น าผลการทดสอบมาพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนแต่

ละคน 
 

กิจกรรมที่ 9  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ 
9.1 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
9.2 จัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
9.3 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
9.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 10  จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10.1 ครูและนักเรียนวิเคราะห์ปัญหา วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
10.2 ประสานงานฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เตรียมการ 
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10.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
10.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 11  การนิเทศติดตาม 
11.1 ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการนิเทศติดตาม 
11.2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
11.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูชาวต่างชาติและครูไทยเป็นระยะ ๆ 
11.4 ส่งเสริม พัฒนาและให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู 

 

4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(Act) 
กิจกรรมที่ 12  การสรุปผลและการประเมินโครงการ 

12.1 รวบรวมข้อมูลจากการจัดโครงการ น ามาวิเคราะห์และประเมินค่าผลการด าเนินการ 
12.2 สรุปข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขและสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา 
12.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและนักเรียนเตรียมน าเสนอผลงานของนักเรียน

ให้ผู้ปกครองทราบ 
12.4 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานนักเรียนน าเสนอผลงานและความก้าวหน้า

ของตนเอง 
12.5 ผู้ปกครองร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานตามโครงการ และร่วม

วางแผนพัฒนาการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
12.6 สรุปและก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
12.7 รายงานข้อมูลเสนอให้โรงเรียน ผู้ปกครองและสาธารณชนรับทราบ 

5. การนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Approve) 
กิจกรรมที่ 13  การนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

13.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
13.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  และรายงานผล

การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
13.3  สรุปข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และพัฒนา  
13.4  น าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ต่อไป โดยการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศีกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
4. ผลลัพธ์/ผลการดําเนินการ 
 ผลลัพธ์ 
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       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  

       
ในปีการศึกษา 2563  รับนักเรียนห้องเรียน EP 

-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 4 ห้องเรียน   จ านวน 136 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 137 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 124 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 139 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 134 คน  
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 149 คน  

 

ผลการดําเนินการ 
       1. นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้  ทักษะความสามารถการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับสากล มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาได้และมีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชนและสังคมโลก 

          2. นักเรียนในโครงการเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกได้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และแสวงหาความรู้ได้อย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือก้าวสู่ความเป็นพลโลก (World 
Citizen) 
 3. ห้องเรียนสองภาษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็ม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  

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

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

9. 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 ชุมชนและสังคมโลกโดยใช้ภาษาอังกฤษ            

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. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผลและ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     7.1 การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล 
 จากผลด าเนินงานของโครงการห้องเรียนสองภาษา(English Program) ที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้เป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานอื่น และสามารถขยายผล ได้ดังนี้  
 1. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสองภาษา(English Program) 
โดยจัดท าหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (English Program) จัดการเรียนการสอนในรายวิชา Mathermatic 
Science แล English โดยครูชาวต่างชาติ  



138 
 

 

 2. เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนสองภาษา โดยเป็นสถานที่ใน
การศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอ่ืนให้สามารถด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนสองภาษาได้เป็นอย่างดี เช่น  
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองนครพนม ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ บุคลากรทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุาสัก จังหวัดล าพูน  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวางแผนการศึกษาระดับปฐมวัย 
 - วันที่ 28 มกราคม  2563 ผู้บริหารและคณะครู จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดู
งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล1(บูรพาวิทยากร)  เทศบาล
นครนครราชสีมา ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
โครงการห้องเรียนสองภาษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ ในปีการศึ
การศึกษา ๒๕๖๒ ท าให้ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และได้ส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
 4. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เช่น โครงการค่าย 
English Camp โครงการค่าย English Day โครงการ English Easy Education “3E”  โครงการ English for 
you  โครงการ English is fun โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูและบุคลากร จากผลการ
ด าเนินงานของโครงการห้องเรียนสองภาษา(English Program) ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี นักเรียนประสบความส าเร็จจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษหลายโครงการ เช่น  ASMO THAI COMPETITION 2020   โครงการสอบเสริม
ปัญญาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการสอบเสริมปัญญาวิชาEnglish Advance ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
จังหวัดขอนแก่น ในการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นและได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นประจ า
ทุกปี ชนะเลิศการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ และนักเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา(English 
Program)  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศเป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา   
      
     7.2 รางวัลที่ได้รับ 
  ด้านผู้เรียน 
  ด้านการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2563 
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ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ระดับประเทศ  จํานวน 8 รางวัล 

1. เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

อันดับที่ 1 ระดับประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศ 
และทุนการศึกษา 1,750 บาท  วิชาสังคม
ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

2. เด็กหญิงอริสา   ศรีเพชร      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

อันดับที่ 1 ระดับประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศ 
และทุนการศึกษา 1,500 บาท วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี อังวราวงศ์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   

ASMO THAI 
COMPETITION 2020   

1. เด็กหญิงนัทธมน    ภิญญสนธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

2. เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 

3. เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6S 

4. เด็กชายพนธกร  ภูหนองโองชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 
 

รางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์(Certificate of 
Excellence) วิชาคณิตศาสตร์  โครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดบัประถมศึกษา ประจ าปี 2563 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED) ร่วมกับธนาคาร
ออมสิน มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา และ บริษัท เอดู 
พาร์ค จ ากัด 

1. เด็กชายณัฐชนน  สุดมี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2EP 

2. เด็กชายชยาวิชญ์  ถึงแสง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4EP 

3. เด็กหญิงนราวดี  ยิ่งยืน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4EP 

4. เด็กชายธีรโชต ิ   บุญชู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

5. เด็กชายฐิติพงษ์    ล้อมทอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 

6. เด็กชายเจษฎา    โนนศรี 

รางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์(Certificate of 
Excellence) วิชาวิทยาศาสตร์  โครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2563   

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED) ร่วมกับ ธนาคาร
ออมสิน มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา และ บริษัท เอดู 
พาร์ค จ ากัด 
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ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 
7. เด็กหญิงพิชญธิดา ธรรมมาน้อย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 
8. เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 
9. เด็กหญิงพิชชาภา    แซ่ก๊วย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1EP 
10. เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 
11. เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง 
12. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP

เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

13. เด็กหญิงกาญจ์กัญจณา เบ้าเงิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

14. เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

15. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญพิทักษ ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

16. เด็กชายศิววงศ์  สิทธิศิริสาร  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

1. เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

รางวัล เกียรติบัตรชมเชย ในการแข่งขันชิง
แชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 13 รางวัล 
1. เด็กหญิงอริสา   ศรีเพชร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2EP 
2. เด็กหญิงลิลลดา  ทิพสีลาด 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2EP 
 

อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 250 
บาท  วิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ 
บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายปิติศักดิ์  วงศืวิรัตน์ อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 



141 
 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา  
250 บาท  วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการทดสอบความรู้ 
บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงธนพร ช่องงาม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4EP 

รางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าเอก
ปัญญาสวิมม่ิง แชมเปียนชิพ ในระหว่าง 
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563  รุ่น 8 ปีหญิง  
ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนเอกปัญญา อ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ์ 
1. เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ าท่า

กรรเชียง 50 เมตร  
2. เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ าท่า

กรรเชียง 25 เมตร 
3. เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ า

เตะขาผีเสื้อ 25 เมตร 
4. เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ า

เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร 
5. เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่ายน้ า

เตะขาท่ากบ 25 เมตร 
6. เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่าย 

น้ าท่ากบ 50 เมตรเหรียญทองแดงจาก
การแข่งขันว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 

7. เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่าย
น้ าท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร 

8. เหรียญทองแดงจากการแข่งขันว่าย
น้ าท่ากบ 25 เมตร 

 

ศูนย์กีฬาว่ายน้ าเอกปัญญาส
วิมม่ิง แชมเปียนชิพณ สระ
ว่ายน้ าโรงเรียนเอกปัญญา  
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
 

1. เด็กชายมหกิจ ทองดี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4EP 

- รางวัลเหรียญเงิน ประเภทรุ่นอายุ 7-8 ปี 
น้ าหนักไม่เกิน 34-38 กก. ชาย ในการ
แข่งขันกีฬา เทควันโด แบงค็อก โอเพ่น 
อินเตอร์เนชันแนล ณ ศูนย์การค้าแฟชัน
ไอแลนด์ 

สโมสร เทควันโด แบงค็อก 
โอเพ่น อินเตอร์เนชันแนล 
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ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- รางวัลเหรียญเงิน ประเภทยุวชน 7-8 ปี 
ชาย น้ าหนักเกิน 30 กก. ขึ้นไปในการ
แข่งขันกีฬา  เทควันโด เทอร์มินอล 21 
โคราช โอเพ่น 2020   

 

1. เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศ
ตระกูล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/1EP 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นเยาวชนเดี่ยว
อายุไม่เกิน 8 ปี ท าให้มีคะแนนเพิ่ม 
ในปี 2564 กลายเป็นมือวางอันดับ 1 
ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
นครพนม โอเพ่น  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-
13 ธันวาคม 2563 ณ โรงยิม อเนกประสงค์ 
สนามกีฬากลาง จ.นครพนม 
 

อปจ.นครพนม 

1. เดก็ชายธีราธร นามศรีลี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

รางวัล เหรียญทอง ในประเภทยุวชน 7-8 ปี 
ชาย น้ าหนัก 26-30 กก. จากการแข่งขัน
กีฬาเทควันโด เทอร์มินอล 21 โคราช              
โอเพ่น 2020 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 

อปจ.นครราชสีมา 

1. เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศ
ตระกูล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 
 

- รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ
รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 
ชาย จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ร้อยเอ็ด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์
ทั่วประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายบรรจง 
โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 
2563   ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์
ร้อยเอ็ด 

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย
เดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี ในการแข่งขันกีฬา
เทเบิลเทนนิส มหกรรมกีฬาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว "หนองคาย โอเพ่น 1" ระหว่าง 

อปจ.ร้อยเอ็ด 

 - วันที่ 29-30 สิงหาคม  พ.ศ.2563 ณ 
โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ที่จัดขึ้นโดย
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เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงแรม
หนองคายธาวิลล่า 
 

1. ด.ญ.สโรชา ด ารงเลิศตระกูล รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง 
จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสร้อยเอ็ด แช
มเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ทั่วประเทศ ชิง
ถ้วยเกียรติยศ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 
10-11 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าโรบิน
สันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด 

อปจ.ร้อยเอ็ด 

1. เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 
10 ปี หญิง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ร้อยเอ็ด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ ทั่ว
ประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศ นายบรรจง โฆษิต
จิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563  
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด 
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 12 
ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
หญิงเดี่ยว 15 ปี ในการแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส พัฒนาฝีมือแห่งจังหวัดมหาสารคาม 
จัดโดยชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งจังหวัด
มหาสารคาม 

อปจ.ร้อยเอ็ด 

ระดับจังหวัด  จํานวน 28 รางวัล 
1. เด็กหญิงลิลลดา  ทิพสีลาด 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2EP 
คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชา
ภาษาไทย  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 
 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงบุณยาพร  ประสมทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3EP 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 
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ภาษาไทย โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายชยาวิชญ์   ถึงแสง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4EP 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชา
ภาษาไทย โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงภัคนันท์   สมสะอาด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

2. เด็กหญิงปัญชลิกา  มุกดา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา 
จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  โง๊ะบุดดา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา 
จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงอภิสรา  วัชรธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1EP 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
วิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ 
บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายวทัญญู  พุทธา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
วิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ 
บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายวีรพันธ์   สุขวิไลกุล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1S 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วิชา
คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 
 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงวนิดา โฮมไชยวงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/1S 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 



145 
 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายณรัฐกรณ์  โคตรศรีวงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิชา
คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงกัลยาพร  เหง้ามูล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชา
คณิตศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงประภัสราภรณ์  
พุทธชาด  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2S 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชา
วิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายมิ่งธาฬา  เพียรทอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชา
วิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงภคมน ณ ระนอง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1EP 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา
วิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงญาณินท์สุพกา             
สินครบุรี   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา
วิทยาศาสตร์  โครงการทดสอบความรู้ บริษัท
เสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กชายธราไวทย์  ถานอาดนา  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5S 

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น วิชา Advanced Math ครั้งที่ 1  
(2563)  ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
โครงการทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา 
จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 
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1. เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2EP 

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
ขอนแก่น วิชา Advanced Math ครั้งที่ 1  
(2563)   วิชา Advanced Math (2563)  
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โครงการ
ทดสอบความรู้ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 

1. เด็กหญิงธันย์ชนก หนูบุญ  
2. เด็กหญิงรุจิราพร โคหนองใฮ  
3. เด็กหญิงกวินธิดา สุระชาติ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4EP 

ได้รับรางวัลระดับ "ยอดเยี่ยม" จากกิจกรรม
การประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย 
หัวข้อ สวนแห่งความสุข ระดับระถมศึกษา
ตอนปลาย เงินรางวัล 1,300 บาท พร้อม
เกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 
2563 งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
ขอนแก่น 2020 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง 

เทศบาลนครขอนแก่น 

1. เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรพาณิช 
2. เด็กหญิงเจนจิรา เกตุดี 

ได้รับรางวัล "สร้างสรรค์" ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย เงินรางวัล 800 บาท พร้อม
เกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 
2563 งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ
ขอนแก่น 2020 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง 

เทศบาลนครขอนแก่น 

1. เด็กหญิงสโรชา ด ารงเลิศตระกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน
กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ใน
รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน 
ภูมิภาค จ.ขอนแก่น ประจ าปี 2563 ที่จัดขึ้น
โดยกรมพลศึกษาร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ใน
ระหว่างวันที่ 13-30 กันยายน 2563 ณ 
สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 

จังหวัดขอนแก่น 

1. ด.ญ.นัทธมน ภิญญสนธิ์ 5/1 EP  
2. ด.ช.ศุภกร ดวงพิมพ์ 6/1 EP  
3. ด.ญ.ณัฐรินีย์ วรกิจ 6/1 EP  
4. ด.ช.พนธกร ภูหนองโฮง 6/1 EP 

 

รางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย               
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  
โครงการจุดประกายความคิด สร้าง
นักวิทยาศาสตร์ไทย "สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2563" 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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1. เด็กหญิงณฤดี สิงห์ทอง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 EP 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ
ประกวดการแต่งกาย Fancy Recycle 
ระดับประถม ศึกษาวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 
โครงการจดประกายความคิด สร้าง
นักวิทยาศาสตร์ไทย "สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2563"   
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น 

1. ได้แก่ เด็กหญิงอภิสรา วัชรธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP 

รางวัลชมเชย จากการประกวดการแต่งกาย 
Fancy Recycle ระดับประถมศึกษา วันที่ 
6-7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาขอนแก่น โครงการจดประกาย
ความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย "สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2563" 
 

 

1. เด็กชายวันชนะ ด ารงเลิศตระกูล  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 EP 
 

รางวัลรองชนะเลิศ เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่
เกิน 8 ปี ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส                
"ไดโน" ขอนแก่น แชมเปียนชิพ 2020 
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563  
ณ อาคารพลศึกษา 2 สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับ 
หนังสือพิมพ์ขอนแก่นทูเดย์ 
และ ผลิตภัณฑ์ ฟินิกซ์สกิน
แคร์ 
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ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สายชั้นสองภาษา (EP)  ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  ส านักการศึกษา   เทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยแยกรายวิชา 

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

สายชั้นสองภาษา (ทั้งหมด 149 คน) 64.38 36.08 40.81 69.02 

ที่ตั้งโรงเรียน 57.39 32.31 39.77 49.13 

จังหวัด 55.74 29.22 38.23 42.11 

สังกัด 54.37 28.53 37.70 41.71 

ภาค 54.30 28.33 37.35 38.71 

ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
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ภาคผนวก ก 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ที่ 12 

 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

     มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ : ระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง      ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี              ดีมาก    

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 บริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

- โครงการสวนสนุก Low Carbon                                          
- โครงการ Zero Waste                                                                             
- โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ระดับ

ปฐมวัย (SBMLD) 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 บริหารหลักสูตร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560  

- หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
(ปรับปรุง 2563) 

- สรุปผลการด าเนินโครงการจัดซื้อสื่อและ 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล   
- โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ระดับ

ปฐมวัย (SBMLD)  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ

ปฐมวัย (SBMLD) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 5 + 1 ระดับ

ปฐมวัย(SBMLD)   
- โครงการจัดการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษา(อนุบาลศึกษา) (SBMLD)  
- โครงการหนูน้อยหัวใจ BBL  
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3. บริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ข้อมูลในระบบสารสนเทศมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก  

ด ี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

 - ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (Local Education Center 
Information System : LEC)  

- การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย
ระบบ (LOCAL SCHOOL)  

- เว็บไซต์ สวนสนุกภาพกิจกรรม 
 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 บริหารจัดการ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

-  แผนผังโครงสร้างและระเบียบปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและกฎระเบียบการรับ
บุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทํา

ได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2.2 ผู้บริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับ
ปฐมวั ย /ผู้ ด า เ นิ นกิ จก า ร  มี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- บันทึก/รายงานผลการด าเนินงาน

โครงการเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่
ท าหน้าที่หลักในการดูแลและ
พั ฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  มี วุ ฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
 

- ใบประกอบวิชาชีพครู  
- ใบแสดงคุณวุฒิ 
- หลักฐานการผ่านการอบรมและศึกษาดู

งาน 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 บริหารบุคลากร
จัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็ก
อย่ า ง เหมาะสมพอเ พียงต่ อ
จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานการอบรม, 
- ID PLAND, SAR , PPR ของครูรายบุคคล  
- ค าสั่งแต่งตั้งครูประจ าชั้น 

ดี ดีมาก    
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทํา

ได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 บริหารจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

- แผนการจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3.2 โครงสร้าง
และตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ใน
บริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

- แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561–
2564)   

- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563  

- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.3 จัดการความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนาม
เด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

- มีสนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีความปลอดภัย  

 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.4 จัดการสภาพ 
แวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและ
เพียงพอ   

- แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารเพ่ือความปลอดภัย 

- แบบคัดกรองความเสี่ยงสนาม 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.5 จัดให้มีของเล่น
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มี
จ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็ก   

- แบบประเมินอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
เพ่ือความปลอดภัย  

- แบบประเมินอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
เพ่ือความปลอดภัย 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.6 ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยเดินอย่างปลอดภัย 

- แบบการส ารวจการเดินทางและการให้
ความรู้ เพื่อสร้างวินัย ฝึกทักษะเด็กใน
การเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย 
 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.7 จัดให้มีระบบ
ปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- แบบบันทึกเวรประจ าวัน  
- แบบบันทึกการรับและส่งเด็ก 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.8 จัดให้มีระบบ
รับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/
ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ 

- แบบประเมินแผนระบบฉุกเฉินปูองกัน
อัคคีภัย 

 
ดี ดีมาก 

  

 
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 มีการจัดการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวัง
การเจริญเติบโต ของเด็ก และ
ดูแลการเจ็บปุวยเบื้องต้น 

- รายการอาหารประจ าสัปดาห์  
- จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม มีจ านวนที่

เพียงพอต่อจ านวนความต้องการของเด็ก
ทุกวัน  

- การบันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูง 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.2 มีแผนและ
ด าเนินการตรวจสุขอนามัย
ประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยและ
ร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน  

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.3 อาคารต้องมี
พ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตาม
กิจวัตรประจ าวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการ
ใช้ประโยชน์ 

- รายการอาหารกลางวันประจ าวัน 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/
มุมประสบการณ์ และแหล่ง
เรียนรู้ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

- แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย

ที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทํา

ได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.5 จัดบริเวณ
ห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ 
ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการ
ใช้งานของเด็ก 

- แบบบันทึกครูเวรประจ าวัน ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.6 จัดการระบบ
สุขาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ก าจัดขยะ 
สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

- แบบบันทึกการตรวจรับอาหาร 
- รายการอาหารประจ าสัปดาห์ 
 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.7 จัดอุปกรณ์
ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้
เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก
ทุกคนและดูแลความสะอาด 

- อุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัว
ส าหรับเด็กทุกคน 
 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย

ที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทํา

ได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ         

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 มีการสื่อสาร
เ พ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.2 การจัดกิจกรรม
ที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว 
และชุมชนมีส่วนร่วม 

- แบบรายงานการประชุมผู้ปกครอง 
 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย
ที่

สถานศึกษา
กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษาทํา

ได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.3 ด าเนินงานให้สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- เว็ปไซต์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
และสวนสนุกภาพกิจกรรม 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.4 มีคณะกรรมการ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย              

- แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมาธิการต้นกล้าแห่งปัญญา
แบบบันทึกการนิเทศการเรียนการ
สอน 

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

 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ 2 คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ระดับคุณภาพ     
 ต้องปรับปรุง     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     ดี              ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 ตั วบ่ งชี้ ที่  2 .1 . 1  มีแผนการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ด าเนินงานและประเมินผล 

- ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2 . 1 . 2  จั ด พ้ื นที่ / มุ ม
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 

- บันทึกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม
ของเด็กในขณะท ากิจกรรม 
 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์
และการเล่น 

- บันทึกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม
ของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ ค รื่ อ ง เ ล่ น แ ล ะจั ด
สภาพแวดล้อมภายใน -ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้  ที่ เพียงพอเหมาะสม 
ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ) 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.5 เฝูาระวังติดตาม
พัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ 
เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนา 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ         
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ
และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม 

- เมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทาง
โภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 1 
สัปดาห์ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน  

- แบบบันทึกสุขภาพเด็ก ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัย
ของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของ
ร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัด
กรองโรคและการบาดเจ็บ 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย
ของเด็กประจ าวัน  

 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2.2.4 เฝูาระวังติดตามการเจริญ 
เติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึก
ผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

- แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย ฟัน และช่องปาก สายตา หู
ตามก าหนด 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ฟันและช่องปาก สายตา หูตาม
ก าหนด  

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้ง
ค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา 
จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย
ยอมรั บ คว ามคิ ด  แล ะผล ง านที่
แตกต่างของเด็ก 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 



 

 
165  

 

มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทาง
ภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม
ตอบ เล่าและสนทนา ตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัย
รักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน 
เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/
ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และ
การอ่านที่ถูกต้อง 
 
 

- แบบบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

2.3.4 จดัให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้
เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่
และธรรมชาติรอบตัว ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับวัย 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัด
กิจกรรม  สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 
 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ระหว่างเด็กกับ เด็ก และการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

        

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมี
ความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออก
ด้านอารมณ์ มีความรู้สึกดีต่อตนเองโดย
ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจ และความถนัด 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ 
ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบ
ของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

- แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ 

 

ดี ดีมาก    
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มาตรฐานที่ 2   คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเลน่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.1 จัดกิจกรรมกับ
ผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้า
สู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และ
จัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัว
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
 

- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัว
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่
ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 

- กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย ปรับตัว
กับสิ่งแวดล้อมและครู 

 

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 

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 

ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

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

- สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีใน
การดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 

- บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการตามวัย

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 

ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปาก
ดี ไม่มีฟันผุ 

- บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยโดยรวม 5 ด้าน  

- บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้าน
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อน 
ไหว และทรงตัวได้ตามวัย 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
 

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

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย
ที่สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง 
แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวม
การเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรีกีฬา 

- แบบบันทึกผลพัฒนาการเด็ก 
 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน   
รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท า
ตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นมีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

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 
ค่าเปูาหมาย
ที่สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม ธรรมชาติ 
และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถสังเกต  จ าแนก
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.3 ข เด็กสามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล  
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

ส่งเสริมเด็กเป็นรายบุคคล 

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 ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม 
มุ่งม่ันตั้งใจท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับ
ใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดู
รูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก 
ตัวอักษร การคิดเขียนค า และการอ่าน 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

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 ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ         

ตัวบ่งชี้ที่  3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด 
การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนา การ
สมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคยและ
สนใจ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการ
สื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับ
ภาษาอ่ืนด้วย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม

ตามสาระการเรียนรู้ 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

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 ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา 
กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์สมวัย 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.7.3 ข เด็กสามารถเล่น
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้
ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

ดี ดีมาก    
 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็น
สมาชิกท่ีดีในครอบครัวชุมชน สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการติดตามประเมินผลหลัง

การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 

ดี ดีมาก    
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ภาคผนวก ข 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 

 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

ประเด็นพิจารณา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถาน ศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารในระดับดีขึ้น
ไป 

 

1.รายงานผลการด าเนินโครงการอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น 

2. ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย 

3. ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 

4. รายงานผลการทดสอบฟัง พูด อ่านเขียน 
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร) 
5. ผลสอบ CEFR 

 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 88.81      



 
178  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดค านวณใน
ระดับดีข้ึนไป 

1. รายงานผลการด าเนินโครงการอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3. รายงานโครงการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 
4. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะการคิด 
5. รายงานโครงการหนูน้อยนักคิด“Junior 
Thinking” 

ร้อยละ 72 ร้อยละ 80.51      

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา     
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

 
 
 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. การสอนแบบโครงงาน / ชิ้นงานนักเรียน 
3. รายงานโครงการวันวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

ร้อยละ 70 

 
 
 

ร้อยละ 71.14 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมาย
ตามเกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

4. รายงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
5. รายงาน โครงการส่งเสริมทักษะการคิด 
 

       

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป 
 

 
1. รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
2. รายงานโครงการหนูน้อยนักคิด “Junior 
Thinking” 
3. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะการคิด 
4. รายงานโครงการจิตรกรน้อย 
5. รายงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   
6. ผลงานนักเรียน  

 
 

ร้อยละ85 

 
 

ร้อยละ 86.83 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร    

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 

1. รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้าน IT  
2. ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาการค านวณ 
3. รายงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่าน 
4. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
5. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 

ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 99.39 

   
 
 
 

 

 
 
 

 

5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้น
ไป 

 
 
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                             
ปีการศึกษา 2563 (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ) 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 91.83 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมาย

ที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนมี
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ              

(O-NET)  มีค่า T-score   
ร้อยละ 40 
 

1. สรุปผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
2. รายงานโครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่  
O-NET 
3. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 80.91      

6) ผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนที่
มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้การงานอาชีพ  
2. แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีความรู้สึก ที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
3. เรียงความเรื่องเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 88.88      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละของผู้เรียนที่
เ ข้ า ร่ ว มกิ จก ร รมที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมพ้ืนฐาน มีค่านิยมที่ดี 
และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย 
อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผื่อ 
แผ่  กตัญญู  ส านึกรักท้องถิ่น)  

1. รายงานโครงการวันเกียรติยศ 
2. รายงานโครงการวันกตัญญู 
3.รายงาน โครงการตักบาตรเติมบุญ 
4. รายงานโครงการฮีต 12 ปรองดอง ป.5 
5. รายงานโครงการเข้าค่ายลูกเสือ –เนตร
นารี 
6. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
7. ภาพกิจกรรม 
   7.1 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานประเพณี
ท้องถิ่น 
    7.2 กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย 

    7.3 กิจกรรมคัดแยกขยะ 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

     7.4 กิจกรรมวันไหว้ครู 
    7.5 กิจกรรมห้องเรียนธนาคาร 
    7.6 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
    7.7 กิจกรรมปลูกต้นไม้/ 
    7.8 กิจกรรม Big Cleaning  
    7.9 กิจกรรมพ่ีรับน้อง 

       

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้ากิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
 

1. รายงานโครงการค่ายคุณธรรม  
2. รายงานโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร   
3. รายงานโครงการตักบาตรเติมบุญ    
4. รายงานโครงการวันเกียรติยศ   
5. รายงานโครงการวันกตัญญู 
6. รายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และความภูมิใจในท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 7. กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา แบบบูรณาการกับ
วิถีชีวิตในสถานศึกษาในคาบHomeroomทุก
ระดับชั้น  
8. ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

       

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

1. รายงานโครงการวันรักษ์ไทย 
2. รายงานโครงการอนุรักษ์ภาษาถ่ินอีสาน(ไท
น้อย)  
3. รายงานโครงการร่วมงานประเพณี 
ออกพรรษา ลอยประธีปบูชาพุทธกตัญญู 
4. ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานประเพณี
ท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

1. รายงานโครงการ A day of speaking 
English to ASEAN 
2. รายงานโครงการ English is fun 
3. รายงานโครงการ English for you  
4. รายงานโครงการร้อยบทสนทนาสู่อาเซียน 
5. รายงานโครงการ English Camp EP2 
6. รายงานโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
7. รายงานโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุุน) 
 
 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
 

1. แบบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของนักเรียน 
2.แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
3. รายงานโครงการพัฒนากีฬาและกีฬาภายใน
โรงเรียน 
4. รายงานโครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
5. รายงานโครงการโภชนาการดีมีสุข 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
86.83 

     

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดเีลิศ (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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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 

 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี      ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  โรงเรียนมีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 
 

1.แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) 
2.แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
3.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 
4.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  
 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ      
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ)  
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
4. บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
5. รายงานการประเมินตนเอง SAR  
6. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 
7. รายงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
8. รายงานโครงการนิเทศภายใน 
9. รายงานโครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ      
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษ

าทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 10. บันทึกการประชุมครู        
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

 ตัวบ่งชี้ที่ 16  โรงเรียนมีการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก ก ลุ่ ม 
เปูาหมาย 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. หลักสูตรสถานศึกษาสายชั้นสองภาษา 
3. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. แผนการจัดการเรียนรู้  
5. รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน  
6. รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
7. รายงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  
8. รายงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ      
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  โรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรและบุคลากร 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
3. รายงานการอบรม 
4. แผนการพัฒนารายบุคคล(ID PLAN) 
5. รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) 

ดีเลิศ ดีเลิศ      

ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  โรงเรียนจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

1. รายงานโครงการสวนสนุก Low Carbon   
2. รายงานโครงการ Zero West 
3. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน   
4. รายงานโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม      
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 5. รายงานโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
6. รายงานโครงการบ ารุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง 
 7. รายงานโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้
มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ     

       

ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1 9   โ ร ง เ รี ย น
จัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ  และการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสม 

1. รายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
2. รายงานโครงการอินเตอร์สีขาว 
3. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมการ
สอนออนไลน์ 
4. เว็บไซต์โรงเรียน 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ      
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เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

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

   ต ามประ เ ด็ น พิ จ า รณา ใน
ภาพรวม เปูาหมายทั้ง 2 ข้อไม่
ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับต่ ากว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
  ต า ม ป ร ะ เ ด็ น พิ จ า ร ณ า ใ น
ภาพรวม เปูาหมายทั้ง 2 ข้อ
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ต า ม ป ร ะ เ ด็ น พิ จ า ร ณ า ใ น
ภาพรวม เปูาหมายทั้ง 6 ข้อ
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ต า ม ป ร ะ เ ด็ น พิ จ า ร ณ า ใ น
ภาพรวม เปูาหมายทั้ง 6 ข้อ 
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เปูาหมาย
ก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ต า ม ป ร ะ เ ด็ น พิ จ า ร ณ า ใ น
ภาพรวม เปูาหมาย ทั้ง 6 ข้อ
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานศึกษาและมี
ระดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด
และเป็นแบบอย่างได้ 
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เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก  สังกัด สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ : ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา     ปานกลาง    ดี        ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

กําหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ทําได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ํากว่า
ระดับที่
กําหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กําหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กําหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  20  ร้อยละของครูที่
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน , ชิ้นงาน, 
ใบงานการถอดบทเรียนตามแนวคิดปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียง  
3. รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
4. รายงานโครงการนิเทศภายใน 
5. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
ของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

       

ประเด็นพิจารณาที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่  21  ร้อยละของครูที่มี
ก า ร พัฒนา ใช้ สื่ อ  เ ทค โ น โ ลยี
สารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  ได้
อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย 
 

1. รายงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. รายงานการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
3. รายงานโครงการนิเทศภายใน 
4. ทะเบียนสื่อ 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของครูที่มี
การบริหารจัดการเชิงบวกเพ่ือให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1. รายงานโครงการนิเทศภายใน 
2. บันทึกโฮมรูม 
3. ข้อตกลงในชั้นเรียน 
4. ภาพกิจกรรมบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ PLC 
6. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      

ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 23  ร้อยละของครูที่ท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง 

1. รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้ 
Application Hero 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา 

 

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษา

ก าหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา

ท าได้ 

ระดับค่าเปูาหมาย ค่าเปูาหมายตาม
เกณฑ์ 

ต่ ากว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

เท่ากับ
ระดับท่ี
ก าหนด 

สูงกว่า
ระดับท่ี
ก าหนด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 3. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
4. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

       

ประเด็นพิจารณาที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่  24  ร้อยละของครูที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เ พ่ื อ น า ผ ล ม า ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนจากกิจกรรม 
PLC 
3. แบบบันทึกการสังเกตในชั้นเรียน 

4. แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกระบวนการ PLC โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก 

 

 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100      
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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 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษา
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษา
และมรีะดับตามที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมายทั้ง 5 ข้อ ชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษา 
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด 

ค่าเปูาหมาย 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เปูาหมาย ท้ัง 5 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศกึษา
และมรีะดับสูงกว่าที่เปูาหมายก าหนด
และเป็นแบบอย่างได ้
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ภาคผนวก ค 
-ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        -ประกาศกําหนดค่าเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



199 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ลงวันที่  16   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
-------------------------------------------------- 

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/ คุณสมบัติเหมาะสม 

และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 
1.2.4  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็ก ในแต่ละกลุ่ม

อายุ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งาน

และเพียงพอ 
1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ

เด็ก 
1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
1.3.7 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
1.4.1  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บปุวยเบื้องต้น 
1.4.2  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี  
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   และปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.3  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ีเหมาะสม  

   ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
1.4.4  จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/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 และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการด าเนินงานและ

ประเมินผล 
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 ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม 
2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
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2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการ
บาดเจ็บ 

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 คิด

สร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ เด็ก 
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม 

ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน 

เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 
2.3.4 มีจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท

สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ

เด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค 
2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส  ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดี 

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

พลเมืองดี  รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรม

ช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิต 
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 
 

มาตรฐานที่ 3 ข   สําหรับเด็กอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม  
  3.1.1 ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
  3.1.2 ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
  3.1.3 ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  
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  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  3.2.1 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  3.3.1 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย  
 3.3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย  
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  3.4.1 ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
     และผู้อ่ืนได้สมวัย  
  3.4.2 ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน  
     ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
  3.4.3 ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง  
     ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  
  ตัวบ่งช้ีที่ 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  
  ตัวบ่งช้ีที่ 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 าท่ีคุ้นเคย และสนใจ  
  3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  และมี 
     ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
  3.7.1 ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล  
  3.7.2 ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี  
     ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  
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  3.7.3 ข  เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไข  
     ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  3.7.4 ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  และ 
     ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน  
  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563  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 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

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

 ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 
                                ดีขึ้นไป 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีค่า T - score  ร้อยละ 40    
6)   ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย  
                                 อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรักท้องถิ่น)   
 ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ากิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการน าแนวคิด 
                                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
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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  โรงเรียนมีเปาูหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดไว้ชัดเจน โดยการมี 
                       ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
2.2  มีระบบบริหารจัดการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 15  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 16  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 17  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสังคมที่เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 19  โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  ได้อย่างมี
คุณภาพและหลากหลาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างมีความสุข 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 23  ร้อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือน า

ผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
เรื่อง  กําหนดเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
--------------------------------------- 

      
  ด้วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   
โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2561  เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอน             
และการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ  พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง เอกลักษณ์ของท้องถิ่น                
และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบ                 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป     
  โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น เป็นมาตรฐาน
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษา                    
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้ด าเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่  จ านวน 3 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้                
ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ทั้งนี้ให้มีผลด าเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2563 
 
    ประกาศ    ณ   วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                                   (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 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
1.3.7 จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย 

ดี 

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

ประเด็นการพิจารณา 
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 

ตัวบ่งชี้ที่ 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 

ตวับ่งชี้ท่ี 2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเปูาหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
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  จดักิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่
เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
2.5.1  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิต 

ดี 

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  

ดี 
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ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
  

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 าท่ีคุน้เคย และสนใจ 

ดี 

3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 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 
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การกําหนดค่าเปูาหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย   
2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  4 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้   
ระดับคุณภาพ    

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

3. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ดีมาก  
ร้อยละ 60 – 79.99    ดี   
ร้อยละ 40 – 59.99    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น       
ร้อยละ ต่ ากว่า 40    ต้องปรับปรุง 
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การกําหนดเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
เรื่อง  การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสืบค้นข้อมูลในการเรียนได้ 

ร้อยละ 90 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของวิชาที่สอบ O-NET ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ 

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน มีค่านิยมที่ดี 
และมีคุณลักษณะ 5+1 (มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  กตัญญู  ส านึกรัก
ท้องถิ่น)   

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ากิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 100 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเปูาหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 85 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 14  โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดไว้ชัดเจน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 17  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 19  โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 21  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย 

ร้อยละ 95 

ตัวบ่งชี้ที่ 22  ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 23  ร้อยละของครูที่ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง 

ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 24  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 
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หมายเหตุ  
การกําหนดค่าเปูาหมาย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย   
2. เกณฑ์การประเมินมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกก าหนดการแปรผลข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ 1  และมาตรฐานที่ 3  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

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

3. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้      

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

 
ระดับการประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 14  โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดไว้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.มีเปูาหมาย วสิัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไม่
ชัดเจน 

1.มีเปูาหมาย วสิัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไว้
ชัดเจน เป็นไปได้ใน
การปฏิบัต ิ

1.มีเปูาหมาย วสิัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

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

1.มีเปูาหมาย วสิัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถาน ศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษา 
แห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 15  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. จ านวนคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  50 % 
2. ความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมการ
ด าเนินการบริหารงาน
โรงเรียน ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ 50% 

1. จ านวนคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  60 % 
2. ความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมการ
ด าเนินการบริหารงาน
โรงเรียน ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ 60% 

1. จ านวนคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  70 % 
2. ความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมการ
ด าเนินการบริหารงาน
โรงเรียน ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ 70% 

1. จ านวนคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  80 % 
2. ความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมการ
ด าเนินการบริหารงาน
โรงเรียน ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ 80% 

1. จ านวนคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชน เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา  90 % 
2. ความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมการ
ด าเนินการบริหารงาน
โรงเรียน ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง
และองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ 90% 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16   โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรงุ พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
- มีหลักสูตร
สถานศึกษา  
  

-  มีหลักสูตร
สถานศึกษาและได้รับ
การปรับปรุงบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  

-  มีหลักสูตร
สถานศึกษาและได้รับ
การปรับปรุงบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปี 
  

- มีหลักสูตร
สถานศึกษาและได้รับ
การปรับปรุงทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปีและมี
การน าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการ
ติดตามการใช้
หลักสูตร 

-  มีหลักสูตร
สถานศึกษาและได้รับ
การปรับปรุงทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น
ประจ าทุกปีและมี
การน าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการ
ติดตามการใช้
หลักสูตรและมีการ
ประเมินหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 17   โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

- มีการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ 
ตามหน้าที่ แตไ่ม่ครบ 
ทุกคน  
-ไม่มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพฒันา 
ศักยภาพครูและ
บุคลากร 

- มีการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
ครบทุกคน  
- มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพฒันา 
ศักยภาพครูและ
บุคลากรแต่ไม่ต่อเนื่อง 

- มีการพัฒนาศักยภาพ 
ครูและบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลาย            
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพครบทุกคน 
-มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพฒันา 
ศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 2 ปี 

-มีการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวชิาชีพ มีความรู้
ความสามารถและ 
ทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครบทุกคน 
-มีการน าผลการประ 
เมินไปพฒันาและ
ปรับปรุงการพฒันา 
ศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 2-3 ปี 

-มีการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวชิาชีพ มีความรู้
ความสามารถและ 
ทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครบทุกคน 
-มีการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการพฒันา 
ศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันมากกว่า 3 ปี 
 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

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

1.จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพหรือ
สังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้
เพียงบางส่วน 

1.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

1.จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

1.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 19  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ในโรงเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1. มีคอมพิวเตอร์ 
ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น
การ รับ-ส่งข้อมูล
ทาง  emailหรือ 
internet ไม่
เพียงพอ 
2.มีสัญญาณ
internetไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
 
 

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

1. มีคอมพิวเตอร์ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่นการ 
รับ-ส่งข้อมูลทาง  
emailหรือ internet  
เข้าใจและประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  เช่น การ
จัดท าโปรแกรม/ระบบ
ฐานข้อมูล (เช่น access)  
การท าจดหมายเวียน  
การใช้ Excel ในขั้น
ซับซ้อน 
 

1. มีคอมพิวเตอร์ใน
การติดต่อสื่อสาร 
เช่นการ รับ-ส่งข้อมูล
ทาง emailหรือ 
internet  เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  เช่น 
การจัดท าโปรแกรม/
ระบบฐานข้อมูล 
(เช่น access)  การ
ท าจดหมายเวียน  
การใช้ Excel ในขั้น
ซับซ้อนสามารถใช้
โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริหาร
และพัฒนาหน่วยงาน
ได ้

1.มีคอมพิวเตอร์ในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่นการ รับ-ส่ง
ข้อมูลทาง emailหรือ 
internet  
เข้าใจและประยุกต์ใช้
โปรแกรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  เช่น การ
จัดท าโปรแกรม/ระบบ
ฐานข้อมูล (เช่น access)   
การท าจดหมายเวียน  การใช้ 
Excel ในขั้นซับซ้อน 
สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อบริหารและ
พัฒนาหน่วยงานได้สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
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คณะทํางาน 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. นางช่อเอ้ือง   ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 2. นางกุสุมาลย์   สมศักดิ์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 3. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 4. นางสงกรานต์   ปราบนอก หัวหน้าสายชั้นอนุบาล    
 5. นายนิรุท   ทองภูบาล หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 6. นางสาวทิพวรรณ  ทองกอง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 7. นางสุภาภรณ์  ศรีอุดร  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 8. นายอัครเดช  เคหาไสย หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 9. นายสมาน    ยอดนครจง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 10. นางหทัยรัตน์  คันธภูมิ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 11. นางสาวจารุณ ี วิชาชัย  หัวหน้าสายชั้นEP1 
 12. นางกนกพร   ศิริมาลา  หัวหน้าสายชั้นEP2 
 13. นางรุจิรา   สะเดา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 14. นางสาวญาณินี  ประจะเนย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
  

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
1. นางสาวญาณินี   ประจะเนย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
2. นางปฐวีนันท์ หนูเวียง  หัวหน้างานประกัน 
3. นางสาวบุษยา  เหลือผล  กรรมการ 
4. นางชุติกานต์   ทาเชาว์  กรรมการ 
5. นางวริยา    วิจิตรศุภการ กรรมการ 
6. นางสาวรัชดาพร   ยิ่งยงทรัพย์ กรรมการ 
7. นางสาวศิริจิตร   ปิตาฝูาย  กรรมการ  
8. นางสาวพรนภา   กุลผาย  กรรมการ 
9. นางชุลีภรณ์  นิลสุวรรณ กรรมการ 
10. นางลัญฉกร   จันทะเริง กรรมการ 
11. นางพิมลมาศ  ปัญญาเกิด กรรมการ 
12. นางพิลาพร   แก้วเฮ้า  กรรมการ 
13. นายปารุสก์   ทับธานี  กรรมการ 
14. นางจงกล  ชินเสนา  กรรมการ 
15. นางวิไลพร    มูลสาร  กรรมการ 
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16. นายกิตติวัฒน์   ธนพัฒน์โยธิน กรรมการ 
17. นางสาวจิตรลดา ใจแน่น  กรรมการ 
18. นายไมตรี  พาพิทักษ์ กรรมการ 
19. นางสาวจตุพร  กองดารัตน์ กรรมการ 
20. นางดลนภา   วงษ์ศิริ  กรรมการ 
21. นางวราลักษณ์   นามอาษา กรรมการ 
22. นางสาวสุรารักษ์   กุลผาย  กรรมการ 
23. นางมนัสณัญย์  โงชาฤทธิ์ กรรมการ 
24. นางดวงสมร  มูลกิตติ  กรรมการ 
25. นางสาวฐิตาภา   สามารถ  กรรมการ 
26. นางสาวปารณีย์  บุรมย์ชัย กรรมการ 
27. นางสาวดวงฤทัย ศรีเร  กรรมการ 
28. นางสาวณิทชาภา  ศิลากุล  กรรมการ 
29. นางสาวอโนมา   สัตนาโค  กรรมการและเลขานุการ 
30. นางศุภลักษณ์  เรืองเรื่อ  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. นางสงกรานต์  ปราบนอก พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นอนุบาล  

 2. นายนิรุท   ทองภูบาล พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.1  
 3. นางสาวทิพวรรณ  ทองกอง  พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.2 
 4. นางสุภาภรณ์  ศรีอุดร  พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.3 
 5. นายอัครเดช  เคหาไสย พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.4  
 6. นายสมาน    ยอดนครจง พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.5  
 7. นางหทัยรัตน์   คันธภูมิ  พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.6  
 8. นางสาวจารุณี  วิชาชัย  พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น EP1 
 9. นางกนกพร  ศิริมาลา  พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น EP2 

   

คณะกรรมการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 
1. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์ ประธานกรรมการ 
2. นางรุจิรา    สะเดา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวญาณินี ประจะเนย์ รองประธานกรรมการ 
4. นางศุภลักษณ์  เรืองเรื่อ   กรรมการ 
5. นางสาวอโนมา   สัตนาโค  กรรมการ 
6. นางปฐวีนันท์ หนูเวียง  กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้จัดทําเอกสาร 
1. นางสาวสุปราณี  สงวนรัษฎ์ ประธานกรรมการ 
2. นางรุจิรา    สะเดา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวญาณินี ประจะเนย์ รองประธานกรรมการ 
4. นางศุภลักษณ์  เรืองเรื่อ   กรรมการ 
5. นางสาวอโนมา   สัตนาโค  กรรมการ 
6. นางปฐวีนันท์ หนูเวียง  กรรมการและเลขานุการ 

 


