สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
(ระดับพื้นฐาน)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย

ด้านปัจจัย
มาตรฐานที่ 1
ครูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวุฒิ /
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น
พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ
มาตรฐานที่ 2
ครู มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

4.00

4.00

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

ดีมาก

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย

3.77

3.36

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก

ดี

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

3.88

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.68

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

4.00

ดีมาก

3.59

ดีมาก

3.79

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุ
ตามเกณฑ์ (สมศ. 8.5.3)

3.73

ดีมาก

3.90

ดีมาก

3.82

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 6
สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

4.00

4.00

4.00

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3.98

4.00

4.00

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.99

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.00

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.00

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.79

ดีมาก

3.60

ดีมาก

3.69

3.77

ดีมาก

3.80

ดีมาก

3.78

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา
ด้านผลผลิต
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์
รวมทั้งระบบ และมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่
จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
3.84

ดีมาก

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
3.80

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

3.82

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.20

ดี

4.00

ดีมาก

3.60

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4.00

4.00

3.78

ดีมาก

ดีมาก

4.00

3.53

ดีมาก

ดีมาก

4.00

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.66

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.73

ดีมาก

3.91

ดีมาก

3.93

3.70

ดีมาก

3.68

ดีมาก

3.69

3.60

ดีมาก

3.55

ดีมาก

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.58

3.25

ดี

3.07

ดี

3.16

3.75

ดีมาก

3.74

ดีมาก

3.74

ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินอิง
เกณฑ์
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ

ผลการประเมินอิง
สถานศึกษา
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

3.97

ดีมาก

3.71

ดีมาก

3.84

มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.78

ดีมาก

3.81

ดีมาก

3.79

มาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบตั ิตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

3.83

ดีมาก

3.90

ดีมาก

3.86

มาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของผู้ปกครอง
3.79
ดีมาก
3.78
ดีมาก
3.78
และชุมชน
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่
พึงพอใจและยอมรับโดยผู้ปกครองและชุมชน
3.79
ดีมาก
3.72
ดีมาก
3.72
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้  ไม่ได้

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้มาตรฐาน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ มีค่าเฉลีย่
ของผลประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน ( 90.80 / 24 ) = 3.79 ซึ่งมาก กว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 2.75

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
2. ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ .6....../ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน / ปฏิรูปการศึกษา
เป้าประสงค์ท.ี่ .....6......./ ประชาชนมีการศึกษา
3.หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่งในโครงการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
นางจินตนา เจริญชีวะกุล
หัวหน้าโครงการ
( สานักการศึกษา )
นางสุธาสินี แม้นญาติ
ผู้ช่วยโครงการ
นางสุพัตรา ตาลดี
ผู้ช่วยโครงการ
นางบงกร ศรีอ่อน
ผู้ช่วยโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบรอง
ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่งในโครงการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
นายสุพัฒน์ เหล่าชัย
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
นายชัยมงคล อรรถพลไพศาล ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
นายทวีศักดิ์ พรหมรัตน์
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ นายจุมพล สวัสดิผล
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
นายประดิษฐ์ สะเดา
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม นายเจริญ ช่วงชิต
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลโนนหนองวัด
นายบัญชา นามปาน
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นายประยุทธ อริย์ธัช
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
นายนิกร นวโชติรส
ผู้ช่วยโครงการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ผู้ช่วยโครงการ
4.ปัญหาที่สาคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546หมวด 6
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 -51 และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาสาหรับสถานศึกษา ไว้ 26 มาตรฐาน 110 ตัวบ่งชี้ในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 108 ตัวบ่งชี้ ในระดับปฐมวัย สถานศึกษามีการจัดเตรียมการประกัน
คุณภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักการศึกษาและคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้กาหนดให้มีกิจกรรมร่วมกันดังนี้
4.1 กิจกรรมประชุมเสวนากาหนดแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน จานวน 2 วัน
4.2 กิจกรรมประชุมเสวนาแนวทางการประเมินภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการประเมิน
ภายในสถานศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทางการประกันคุณภาพการศึกษาว่าด้วย
เรื่องการกาหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน 2 วัน
4.3 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 5 วัน
4.4 พิมพ์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
5.วัตถุประสงค์ที่ต้องการของโครงการ
5.1.เพื่อพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5.2.เพื่อพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5.3.เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ผลสัมฤทธิ์( Results )
ค่าเป้าหมาย( Target )
1) KPI หลัก (ผลลัพธ์)
ผ่านเกณฑ์ ฯระดับ 3 ขึ้นไป
1.1 ครูผ่านเกณฑ์คุณภาพการประเมินทั้งภายในและภายนอก ทุกมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์( Results
2) ผลผลิต ( KPI รอง )
2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นผ่าน
เกณฑ์การประเมินภายในและภายนอก
6.งบประมาณ รวมทั้งโครงการ 100,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณแยกตามหมวดค่าใช้จ่าย :
หมวดค่าใช้จ่าย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าวิทยากร

เป็นเงิน
เป็นเงิน

13,000.10,800.-

ค่าเป้าหมาย( Target )
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไปทุก
มาตรฐาน

แหล่งที่มาของงบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ งบบริจาค อื่น ๆ
บาท เทศบาล
บาท

3.ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง
เป็นเงิน
45,000.4.ค่าจ้างพิมพ์รายงานเป็นเงิน
30,000.รวมเป็นเงิน
100,000.รวมแหล่งที่มาของงบประมาณ (เทศบาล )
รวมทั้งหมด

บาท
บาท
บาท
100,000
100,000

7. ระยะเวลาดาเนินการของปีงบประมาณปัจจุบัน
เริ่มต้น (ว/ด/ป). ....1...../..ตุลาคม..../...2554... สิ้นสุด(ว/ด/ป).......31..../.กรกฎาคม./.2555..
รวมระยะเวลาดาเนินการประมาณ..........8.........เดือน
8.ผลกระทบ ( Impact) ที่คาดว่าจะได้จากโครงการ
8.1 .สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีระบบประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
8.2. บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
8.3. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดาเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น
8.4. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครขอนแก่น
1. สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 1,3404 ตารางกิโลเมตร
หรือ 7.47 % ของพื้นที่ภาคอีสาน โดยตั้งอยู่บนแอ่งโคราชลุ่มน้้าชีตอนบนค่อนไปทางเหนือของภาค เป็น
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่เมื่อ 5,500ปีและได้รับการจัดตั้งให้เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญเทียบเท่าเมือง
ใหญ่ ๆ หรื อ เมื อ งหลั ก อื่ น ๆ ของประเทศ ตั้ ง แต่ นั้ น มาขอนแก่ น มี ส ถานศึ ก ษามากมายตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้ท้าการจัดการศึกษาขึ้นใน
จังหวัด ทั้งที่เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่สังกัดอื่น เช่น สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด
การดู แ ลส่ ง เสริ ม ของหน่ ว ยงานบริ ห ารส่ ว ยท้ อ งถิ่ น หรื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย
2. ผู้บริหารการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
2.1 ผู้บริหารเทศบาล
1 ) นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
2 ) นายชัชวาล พรอมรธรรม
2.2 ผู้บริหารการศึกษา
1 ) นายยุทธ วงษ์ศิริ
2) นายจรูญ
โชติประดับ
3) นางสาวธรรณกมล แก้วบ่อ

ผู้อ้านวยการส้านักการศึกษา
รองผู้อ้านวยการส้านักการศึกษา
รองผู้อ้านวยการส้านักการศึกษา

2.3 ศึกษานิเทศก์
1 ) นางจินตนา เจริญชีวะกุล
2) นางสุธาสินี แม้นญาติ
3) นางสุพัตรา ตาลดี

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นฝ่ายการศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อ วันที่
20 สิงหาคม 2478 นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระยาเสนาราชภักดี และตั้งที่ท้าการอยู่ ณ ที่ราชพัสดุ
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แปลงอันเป็นที่ตั้งศาลากลางในปัจจุบัน จนกระทั่งปี 2492 ได้ย้ายที่ท้าการไปอยู่ ณ บริเวณตรงข้าม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่ในศาลากลางจังหวัดอีก ในวันที่ 22
ตุลาคม 2547 จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ท้าการปัจจุบัน
เทศบาลเมืองขอนแก่นได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2538 มีเนื้อที่ 46
ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 128,774 คน เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลรับผิดชอบ ให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตามมาตรา 50 ( 6 ) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดย จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 11โรงเรียน จัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับก่อนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. วิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษา
กรอบแนวคิด
นายกเทศมนตรีในฐานะผู้น้าการบริหารงานขอนแก่น ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานส้าคัญที่สุดในการพัฒนา ถือว่าการพัฒนาการศึกษาจะน้าไปสู่การพัฒนา
ชีวิตเป็นทุนอันยิ่งใหญ่ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ คือ จะต้องมีการปฎิรูปการศึกษา การศึกษาได้ยึ ดหลักที่
มีศักยภาพมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน จึงได้ก้าหนดจุดเน้นที่ส้าคัญในการจัดการศึกษา เน้นการจัดการศึกษา
ที่สามารถจะท้าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมละ
ท้องถิ่นจึงได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา และก้าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการด้าเนินงาน คือ
“ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในท้องถิ่น ให้เกิดความส้านึกรักท้องถิ่นคุณลักษณะที่
สามารถบูรณการวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการของสังคม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น”
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจด้านการศึกษาที่เป็น
หลักส้าคัญไว้ 6 ประการ คือ
1. เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- ให้ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐานในแต่ละสถานศึกษา
สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้ร่วมคิดจัดท้าแผนและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
รวมถึงการบริหารจัดการภายในโรงเรียน เช่น การใช้ผังที่ดินโรงเรียน
- ให้กรรมการฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการสรรหาปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
- สนับสนุนให้โรงเรียนจัดบริหารโรงเรียนแบบ SBM
- สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนเป็นรายหัวเพื่อสนองตอบการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ
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2. เน้นความแตกต่างของศักยภาพแต่ละบุคคล จัดสถานีการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจของนักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก
- เน้นการพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพของโรงเรียน จัดสถานีตามกลุ่มความสนใจของนักเรียน
สนับสนุนการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้กลุ่มทางเลือก
จัดให้มีการเรียนการสอนเรียนร่วมเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและชุมชนมุสลิม
พัฒนาขวัญและก้าลังใจให้กับบุคลกรทางการศึกษา เช่น ส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการสอน การปลูกจิตส้านึกในวิชาชีพครู เป็นต้น
จัดโครงการโรงเรียน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3. เน้ น การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการสอดคล้ อ งกั บ
ชีวิตประจ้าวัน
จัดโครงการโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่น( วิถีพุทธ )โดยมีโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร เป็น
โรงเรียนแม่แบบ
- จัดโครงการโรงเรียนหงายกะลา โดยมีโรงเรียนล้าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
โรงเรียนแม่แบบ
จัดสัมมนาการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้กลุ่มการเรียนรู้
กิจกรรมการประกวดการสอนแบบบูรณาการ
ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง สังคมเอื้ออาทรของชุมชนและการจัดการ ศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน
4. เน้นคุณธรรมและปลูกจิตส้านึกรักท้องถิ่น สร้างจิตส้านึกรักท้องถิ่น หวงแหนและเห็นคุณค่าขนม
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของถิ่น
จัดท้าหลักสูตรท้องถิ่น
จัดสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เน้นจั ดหาแหล่งเรีย นรู้ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้า งองค์ความรู้ เน้นการเรียนรู้ ที่หลากหลายทั้ง
วิธีการและแหกล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น สร้างจัดหา
ให้ และปรับ ปรุ งสิ่ งที่มีอยู่ แล้ ว โฮงมูน มัง บึงแก่นนคร บึงทุ่งสร้าง พิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สวนสนุกเพื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยไทบ้าน สวนพฤกษศาสตร์ ตลาดสด โรงพยาบาล
- จัดหาพาหนะรับส่งในการไปเรียนรู้นอกห้องเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน/ อาคารสถานที่และการจัดสวน ปรับปรุงเรือนเพาะช้าให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
6. เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสม
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จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบในกระบวนการเรียนการสอน
ส่งเสริมการใช้ soft ware โปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน

1. ผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง

จานวน

โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่า
อายุ
กว่า
ป. ป. เฉลี่ย ประสบการณ์
รวม ชาย หญิง ป.ตรี ป.ตรี โท เอก ( ปี ) เฉลี่ย ( ปี )
5
3
1
0
1
3 1 51
30
4
3
1
4 49
12
3
3
3 48
24
3
2
1
3 40
18.6
3
2
1
3 41
20
1
1
1 52
23
3
1
2
3 57
36
4
1
3
4 42
17
1

1

-

-

-

1

-

46

-

2

1

1

-

-

2

-

58

31

2

1

1

-

-

2

-

52

30.50

31

15

15

0

1

29

1

24.21
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2. ครูประจาการ *
จานวน
โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

รวม ชาย หญิง
119 29 90

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่า
อายุ ประสบการณ์
กว่า ป. ป. ป. เฉลี่ย
เฉลี่ย
ป.ตรี ตรี โท เอก ( ปี )
( ปี )
87 31 1 44.94
28

132
18

29
4

103
14

-

117
13

27
5

-

39
47

21
25

22

2

20

-

19

3

-

46

26

44
12
33
52

11
2
24
18

33
10
9
34

1

39 5
11 1
25 8
41 10

-

42
47
47
43

16
20
23
26

13

3

10

-

13

-

-

42

22

21
16
360

-

23

3

-

43

16

-

18

6

-

47

20.71

1

406

99 1

44.35

22.15

26 5
23 7
494 134

3. ครูอัตราจ้าง / วิทยากรสอนศาสนา
โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

จานวน

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่า ป. ป. ป.
รวม ชาย หญิง ป.ตรี ตรี โท เอก
33 12 21
1
28 4 0

อายุ
เฉลี่ย
( ปี )
36

ประสบการณ์
เฉลี่ย ( ปี )
3

13
7

6
-

7
7

-

5
7

-

-

24
30

5
5

4

-

4

-

4

-

-

28

5

7
-

2
-

5
-

2
-

7
-

-

-

32
-

2
-
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โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม
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3
9

2
2

1
7

-

3
9

-

-

36
28

5
2

3

-

3

1

2

-

-

35

5

4
83

1
25

3
58

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

27

2.5

5

68

4

0

30.66

3.83

4. นักการ / ภารโรง

โรงเรียน
จานวน

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

รวม ชาย หญิง
10 10
0

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่า ป. ป. ป.
ป.ตรี ตรี โท เอก
9
1 0 0

อายุ
เฉลี่ย
( ปี )
45

ประสบการณ์
เฉลี่ย
( ปี )

15

8
2

7
2

1
-

8
2

-

-

-

45
49

9
12

6

5

1

6

-

-

-

45

17

5
3
3
7

2
2
3
5

3
1
2

5
3
2
6

1
1

-

-

43
38
39
45

8
11
13
20

4

3

1

4

-

-

-

40

10

2

1

1

2

-

-

-

45

5

2

2

-

1

1

-

-

50

17.50

52

42

10

48

4

0

0

44

12.5
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน
4 3
262 94
52 24
9

5

18
18
7
31
13
7
6
16
439

10
24
6
30
30
7
18
21
269

2
25
16

1
2
9

13

12

6 6
25 7
4 6
22 28 8
6 5
10 16
13 3
168 74

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

0 4 3 2
- 152 134 83
- 56 58 24

1
28
24

0
-

-

16

9

15

7

3

1
8
0

39
36
16
52
11
21
16
3
418

11
19
9
15
40
8
21
17
341

3
6
5
29
2
7
21
195

1
6
3
5
14
88

3
6

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
23
48
26
4
20
121

4
6
-

3
38
-

2
32
-

1
40
-

0
35
-

-

-

-

-

-

6

38

32

40

15

3
42
56
24
27
10
5
164

2
48
65
14
34
6
2
169

1 0
157 51 44
8 11 9 10 246 44
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5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
183
67
3
20
13
3
20
18
8
4
20
359

4
100
19
4
22
8
8
14
14
189

4 3
14 28
13 56
7 20
5 18
1 9
15 10
55 141

4
56
56

3
134
46
8
17
38
5
33
33
11
17
20
362

2
56
24
15
3
22
11
19
22
3
15
7
197

1
11
2
8
1
5
11
6
3
14
6
67

0
5
0

3
104
38
9
4
33
7
26
7
4
10
11
253

2
94
61
12
12
6
11
19
29
6
32
5
287

1
100
44
19
38
8
19
47
7
7
25
314

0
5
5

2
86
180
22
24
10
2
324

1
143
15
23
19
5
10
215

0
0

3
36
36

2
27
27

1
16
16

0
17
17
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5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
262
46
13
57
1
14
21
9
9
23
455

4
71
27
19
39
7
51
3
15
12
15
259

4
59
13
8
4
1
3
88

4
77
77

3
113
30
9
11
15
7
42
41
12
14
22
316

2
8
30
13
13
1
12
27
17
4
18
5
148

1
1
19
13
3
1
3
9
3
52

0
4
1
0

3
135
59
2
17
17
15
13
15
7
22
13
315

2
117
37
13
14
5
9
8
21
7
10
21
262

1 0
73 39 25 10
4 3 34 2 5 6 191 10

3
36
46
29
21
11
8
151

2
86
69
25
2
7
10
199

1 0
89 84 52
10
17 6 16 222 52

3
38
38

2
20
20

1
8
8

0
7
7

~ 10 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน
4
274
106
4
18
46
7
8
27
8
6
13
517

3
98
35
18
14
16
12
3
35
11
15
22
279

2 1
12 1 19 1
6 2
8 4
5 3 25
14 3
5 1
21 8
12 6
106 50

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

0 4 3
- 302 55
- 6 46
- 2 7
- 14 18
- 14 12
- 6
27 34 22
- 7 21
- 15 5
- 11 17
- 10 8
0 415 217

2
25
65
6
18
3
16
8
28
8
12
19
208

1
16
45
35
4
2
8
8
26
1
9
18
172

0
0

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
36
7
8
1
17
69

4
69
69

3 2 1
27 24 58
84 - 19 26 20
21 16 17
8 9 7
11 8 1
170 83 103

0
4
4

3
38
38

2
22
22

1
17
17

0
5
5
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5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
352
93
2
22
33
3
62
24
7
14
41
653

4
367
59
13
48
44
11
43
18
16
18
39
676

4
168
44
22
7
9
2
252

3
32
30
4
18
23
11
14
25
14
14
12
197

2 1
17 16 14
11 7
10 7 31 9
4 13 9
109 39

0
0

3
29
70
14
6
12
17
17
20
8
21
16
230

2 1
29 4
23 5 6 9 3
44 5 2
7 1
128 10

0
0

3
27
31
18
32
5
24
137

2
46
54
14
16
6
5
141

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

1 0 4 3
29 56 76 122 21
18 -- 10 1 5 6 124 77 122 21

2
0

1
1
1

0
8
8

~ 12 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
279
107
1
16
46
6
54
63
8
14
32
626

4
288
53
2
41
49
4
49
23
12
14
22
557

4
120
89
24
8
2
24
267

3
74
31
15
10
11
28
11
13
8
21
222

2 1
30 1
2 12 26
9 11 7
5 2
1 5 3 1
24 4
102 41

0
0

3
108
72
5
13
10
18
15
29
7
17
28
322

2 1
1 55 14 24
2 3 6 2
28 13
7 5
18 5 139 44

0
5
5

3
37
43
15
32
5
9
141

2
70
32
13
25
8
1
149

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

1 0 4
43 29 97 21
20 - 4 10 3 105 101 21

3
49
49

2
55
55

1
26
-26

0
-0

~ 13 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
288
75
14
12
26
3
52
23
8
17
7
525

4
207
19
1
38
38
12
41
38
14
21
20
449

4
68
54
7
16
2
21
168

3
78
55
14
20
31
7
31
22
14
14
18
304

2 1
13 4
9 1
6 5
4 4
14 3
13 1
21 3
2 1
18 1
17 11
117 34

0
-

3
113
19
10
10
19
16
22
29
7
20
15
280

2
121
36
13
2
4
6
9
15
7
8
17
238

1
27
85
26
4
1
3
3
149

0
0

3
143
64
24
19
3
8
261

2
139
56
28
17
7
8
255

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

1 0 4
55 37 53 133
13 6 8 13 124 61 133

3
6
6

2
0

1
0

0
0

~ 14 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
รวม

จานวนนักเรียนชั้น ป.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ป.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.3
จาแนกตามระดับผลการเรียน

จานวนนักเรียนชั้น ม.6
จาแนกตามระดับผลการเรียน

4
197
66
18
13
40
10
29
6
10
14
25
428

4
122
40
12
16
10
9
21
12
10
7
15
274

4 3
7 29
17 74
5 21
12 18
5 6
7 20
53 168

4
1
1

3
112
36
14
13
27
11
45
23
10
16
18
325

2 1
61 14
30 8
5 2
9 5
4 3
3 9 36 14
1 4
14 6
10 182 56

0
-

3
87
42
13
27
12
9
28
30
9
16
19
292

2
94
43
14
11
11
11
18
34
2
23
20
281

1
95
37
11
28
5
5
7
7
3
1
199

0
1
3
4

2
43
103
23
19
6
10
204

1
56
55
23
13
8
155

0
37
4
41

3
37
37

2
55
55

1
11
11

0
2
2

6. โครงสร้างในการจัดหลักสูตรในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเทศบาล
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/ ร้อย ชั่วโมง/
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
ละ
ปี
1. สวนสนุก
280 23.33 200 16.67 120 10.00
2. วัดกลาง
200 16.67 200 16.67 200 16.67 80
6.67
3. คุ้มหนองคู
240
20
240
20
4. บ้านโนนทัน
280 23.33 200 16.67
5. บ้านหนองใหญ่
200
17
200
17
160
13
6. บ้านโนนหนองวัด
200
20
160
16
7. บ้านโนนชัย
280 23.33 160 13.33 120
10
8. บ้านสามเหลี่ยม
200
20
160
16
120
10
9.บ้านหนองแวง
240
20
240
20
10.บ้านตูม
280 23.33 160 13.33 120
10
11.บ้านศรีฐาน
280 23.33 200 16.67
80
6.67
6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล
1. สวนสนุก
2. วัดกลาง
3. คุ้มหนองคู
4. บ้านโนนทัน
5. บ้านหนองใหญ่
6. บ้านโนนหนองวัด
7. บ้านโนนชัย

เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
ชั่วโมง/ ร้อย ชั่วโมง/
ชั่วโมง/ ร้อย ชั่วโมง/
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ละ
ปี
ปี
ละ
ปี
200 16.67 200
16.67
200 16.67
200 16.67 200
16.67
200 16.67 200 16.67
240
20
240
16.6
240
20
200
16.67
200
17
200
17
160
13
200
20
160
16
240
20
160
13.33
120
10
-

8. บ้านสามเหลี่ยม
9. บ้านหนองแวง
10.บ้านตูม
11.บ้านศรีฐาน

200
240
240
240

20
20
20
20

160
240
160
240

16
16.6
13.33
16.6

120
120
80

10
10
6.67

-

-

6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเทศบาล
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/ ร้อย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
ปี
ละ
1. สวนสนุก
120 10.00 120
10.00
160 13.33
2. วัดกลาง
120
10
120
10
120
10
400 33.33
3. คุ้มหนองคู
80
6.67
80
6.67
4. บ้านโนนทัน
80
6.67
80
6.67
5. บ้านหนองใหญ่
120
10
120
10
120
10
6. บ้านโนนหนองวัด
80
8
80
8
7. บ้านโนนชัย
80
6.67
120
10
120
10
8. บ้านสามเหลี่ยม
80
8
80
8
120
10
9. บ้านหนองแวง
80
8
80
8
10.บ้านตูม
80
6.67
120
10
120
10
11.บ้านศรีฐาน
80
6.67
80
6.67
80
6.67
-

6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนเทศบาล
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
ปี
1. สวนสนุก
120 10.00 120 10.00 120 10.00
2. วัดกลาง
160 13.33 160 13.33 160 13.33 120
10
3. คุ้มหนองคู
80
6.67
80
6.67
4. บ้านโนนทัน
80
6.67
80
6.67
5. บ้านหนองใหญ่
160
13
160
13
160
13
6. บ้านโนนหนองวัด
120
12
120
12
7. บ้านโนนชัย
80
6.67
120
10
140 11.67
8. บ้านสามเหลี่ยม
80
8
80
8
120
10
9. บ้านหนองแวง
120
12
120
12
10.บ้านตูม
80
6.67
120
10
140 11.67
11.บ้านศรีฐาน
80
6.67
80
6.67
80
6.67
6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
1. สวนสนุก
2. วัดกลาง
3. คุ้มหนองคู
4. บ้านโนนทัน
5. บ้านหนองใหญ่
6. บ้านโนนหนองวัด
7. บ้านโนนชัย

เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่1
ช่วงชั้นที่2
ช่วงชั้นที่3
ช่วงชั้นที่4
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/ ร้อย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
ปี
ละ
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
7
80
7
80
7
80
8
80
8
80
6.67
40
3.33
80
6.67
-

8. บ้านสามเหลี่ยม
9. บ้านหนองแวง
10.บ้านตูม
11.บ้านศรีฐาน

80
80
80
80

8
6.67
6.67
6.67

80
80
40
80

8
6.67
3.33
6.67

80

6.67

80
80

6.67
6.67

-

-

6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนเทศบาล
1. สวนสนุก
2. วัดกลาง
3. คุ้มหนองคู
4. บ้านโนนทัน
5. บ้านหนองใหญ่
6. บ้านโนนหนองวัด
7. บ้านโนนชัย
8. บ้านสามเหลี่ยม
9. บ้านหนองแวง
10.บ้านตูม
11.บ้านศรีฐาน

เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่1
ช่วงชั้นที่2
ช่วงชั้นที่3
ช่วงชั้นที่4
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
ปี
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
40
3.33
40
3.33
80
6.67
80
6.67
80
6.67
120
10
80
7
80
7
80
7
80
8
80
8
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
8
80
8
80
6.67
80
6.67
120
10
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
80
6.67
-

6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพ
เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่1
ช่วงชั้นที่2
ช่วงชั้นที่3
ช่วงชั้นที่4
โรงเรียนเทศบาล
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
ปี
1. สวนสนุก
80
6.67
160 13.33 160 13.33
2. วัดกลาง
80
6.67
80
6.67
120
10
160 13.33
3. คุ้มหนองคู
80
6.67
80
6.67
4. บ้านโนนทัน
120
10
160 13.33
5. บ้านหนองใหญ่
120
10
120
10
200
17
6. บ้านโนนหนองวัด
40
4
80
8
7. บ้านโนนชัย
40
3.33
120
10
120
10
8. บ้านสามเหลี่ยม
40
4
80
8
80
6.67
9. บ้านหนองแวง
80
6.67
80
6.67
10.บ้านตูม
40
3.33
120
10
120
10
11.บ้านศรีฐาน
40
4
80
8
80
6.67
6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทศบาล
1. สวนสนุก
2. วัดกลาง
3. คุ้มหนองคู
4. บ้านโนนทัน
5. บ้านหนองใหญ่
6. บ้านโนนหนองวัด
7. บ้านโนนชัย

ช่วงชั้นที่1
ชั่วโมง/
ร้อยละ
ปี
160 13.33
160 13.33
160 13.33
40
3.33
120
10
40
4
80
6.67

เวลาเรียนแต่ละช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่2
ช่วงชั้นที่3
ช่วงชั้นที่4
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ชั่วโมง/
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
160 13.33 160 13.33
160 13.33 160 13.33 160 13.33
160 13.33
80
6.67
120
10
120
10
80
8
120
10
120
10
-

8. บ้านสามเหลี่ยม
9. บ้านหนองแวง
10.บ้านตูม
11.บ้านศรีฐาน

40
40
80
40

4
3.33
6.67
4

80
80
120
80

8
6.67
10
8

120
120
120

7. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ้านวยความสะดวก
7.1) จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ้านวน
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จ้านวน
ใช้ในงานบริหาร
จ้านวน
เล่นอินเตอร์เน็ต
จ้านวน
7.2 ) จ้านวนเครื่องถ่ายเอกสาร
จ้านวน
7.3 ) จ้านวนเครื่องเล่นวีดีโอ / ซีดี
จ้านวน
7.4 ) จ้านวนเครื่องโทรสาร
จ้านวน
7.5 ) จ้านวนเครื่องโทรทัศน์
จ้านวน
7.6 ) จ้านวนเครื่องวิทยุ
จ้านวน
8. ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
8.1 ) จ้านวนหนังสือในห้องสมุด
จ้านวน
8.2 ) หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดประชาชน
8.3 ) มีแหล่งเรียนรู้ที่สืบค้นทาง Internet ได้ 548
9. ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
1. พระพุทธในโรงเรียน
2. ห้องสมุด
3. ห้องคอมพิวเตอร์
4. ห้องวิทยาศาสตร์
5. ห้องจริยธรรม
6. ห้องโสต
7. ห้องดนตรี

1,560
699
130
731
21
123
11
178
102

10
10
10

-

-

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

84,117 เล่ม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
เครื่อง

สถิติจานวนใช้ / แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
จานวนครั้ง
200 วัน
1. ตลาดสด
200 วัน
2. บึงแก่นนคร
875
3. ห้องสมุดสวนดอกคูณ
875
4. บึงทุ่งสร้าง
875
5. สวนผักคุณตาสวาท
875
6.ค่ายศรีพัชรินทร์
875
7. สวนผักอินทรีย์คุณตาสวาท

สถิติจานวนใช้ /
จานวนครั้ง
10
5
100
4
10
4
4

แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
8. ห้องฝึกงาน

สถิติจานวนใช้ / แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติจานวนใช้ /
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
875
8.ผักสวนครัวจวนผู้ว่าบึงทุ่งสร้าง
4
9. เจดีย์ 9 ชั้น วัดหนองแวง
50
10.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
4
จืด ขอนแก่น
11. สวนเกษตรอินทรีย์คุณตา
4
สวาท
12 โฮงมูนมัง
150
13. สวนเกษตร
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. สวนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วย
4
ซัน
15. ศูนย์วิจัยพันธ์ไหม
4
16.วัดป่าแสงอรุณ
4
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์บ้านไผ่
4
18. วัวสนวนนารี
4
19. ศูนย์ผ้าไหมชนบท
4
20. โรงงานกระดาษ อ.น้้าพอง
4
21 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
4
22. บริษัทไทยน้้าทิพย์
4
23. พระธาตุขามแก่น
4
24. หมู่บ้านงูจงอาง
10
25. เขื่อนอุบลรัตน์
4

10. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 50 คน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน/ ชุมชน อาทิเช่น
1) นางสังวาล จ้าปาทอง
ภูมิปัญญาด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) นายเสถียร ท้ามือ
ภูมิปัญญาด้าน แพทย์แผนไทย
3) นางหนูเปลื่อง จริยวรกิตติ
ภูมิปัญญาด้าน การท้าพานบายศรีสู่ขวัญ
4) นายสงคราม สีหานนท์
ภูมิปัญญาด้านขยะ
5) นางกฤษณา จ้าปาขาว
ภูมิปัญญาด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า
11. ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
11.1 ค่าใช่จ่ายรวมทั้งสิ้น
1. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
1.5 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
2.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.3 หมวดเงินอุดหนุน
2.4 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม

94,865,990
51,110,400
8,896,120
4,643,520
30,291,580
674,000
1,089,980
43,755,590
113,280
31,570,530
11,905,270
116,510

บาท ที่ส้าคัญมีดังนี้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บทที่ 2
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 การประเมิ นมาตรฐานการศึ กษา โดยยึ ด มาตรฐานการศึ ก ษาและตั ว บ่ ง ชี้ ต าม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่กาหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกั ดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวน 26 มาตรฐาน 110 ตัวบ่งชี้ ระดับ
ปฐมวัยมีจานวน 26 มาตรฐาน 108 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นมาตรฐาน ด้านปัจจัย มาตรฐานด้าน
กระบวนการ และมาตรฐานด้านผลผลิต ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานด้านปัจจัย
จานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้
3. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผู้เรียนและชุมชน) จานวน 13 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานด้านปัจจัย
จานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานด้านกระบวนการ
จานวน 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้
4. มาตรฐานด้านผลผลิต ( ผู้เรียนและชุมชน) จานวน 13 มาตรฐาน 46 ตัวบ่งชี้
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับคุณภาพ ดังนี้
-

ระดับ 4
หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับ 3
หมายถึง ระดับคุณภาพดี
ระดับ 2
หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับ 1
หมายถึง ระดับคุณภาพปรับปรุง
ส่วนที่ 2 การพัฒนาการของผู้เรียน เป็นการประเมินพัฒนาการ 4 ด้านและประเมิน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และประเมินสมรรถนะสาคัญ ประกอบด้วย
ในระดับปฐมวัย
1.1 ด้านร่างกาย
1.2 ด้านอารมณ์
1.3 ด้านสังคม
1.4 ด้านสติปัญญา
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โดยประเมินในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นระถมศึกษาปีที่ 5) ช่วงชั้น
ที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) และ ประเมินสมรรถนะสาคัญ (การสื่อสาร การคิด) ในมัธยมศึกษาปีที่ 5

2.1 เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกั ดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มี 26 มาตรฐาน 110 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ
ชุดที่ 1 ประเมินด้านปัจจัยทางการศึกษา มีจานวน 5 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ (ม.1 – 5)
ชุดที่ 2 ประเมินด้านกระบวนการทางการศึกษา มีจานวน 8 มาตรฐาน40 ตัวบ่งชี้ (ม.6 – 13)
ชุดที่ 3 ประเมินด้านผลผลิต(ผู้เรียนและชุมชน)มีจานวน11 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ (ม.14–26)
ในการดาเนินการประเมินคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึก ษาดังกล่าว ต้อง
ค านึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารและเกณฑ์ ก ารประเมิ น และการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ตามรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

2.2 วิธกี ารและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การจาแนกผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าได้มาตรฐานหรือไม่ พิจารณาจากเกณฑ์
ต่อไปนี้
2.1 การประเมินอิงเกณฑ์ ให้ พิจารณาตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาที่
กาหนด โดยจะมีการสรุปผลการประเมินทั้งในระดับตัวบ่งชี้ และระดับมาตรฐาน
2.1.1 การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ ให้พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาใน
แต่ละตัวบ่งชี้เป็น 4 ระดับ คือ
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เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาต่ากว่าร้อยละ 50
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาระหว่าง ร้อยละ 50 - 74
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณา ระหว่าง ร้อยละ 75 – 89
ร้อยละเฉลี่ยตามเกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

2.1.2 การประเมินในระดับมาตรฐาน ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้
ในแต่ละมาตรฐาน เป็น 4 ระดับ คือ
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 1.74
ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 1.75 – 2.74
พอใช้
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 2.75 – 3.49
ดี
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง 3.50 – 4.00
ดีมาก
2.2 การประเมิ น อิ ง สถานศึ ก ษา ให้ พิ จ ารณาจากการที่ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะและพัฒนาการของสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการดาเนินงานบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมาย
ตามแผนของสถานศึกษา รวมทั้งการมีความตระหนักในความสาคัญและความพยายามในการพัฒนาสู่
มาตรฐานของสถานศึกษา มีวิธีการพิจารณา และการสรุปผลการพิจารณา ดังนี้
2.2.1 มิติในการพิจารณา พัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและ การบรรลุมาตรฐาน /
เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา ดังนี้
บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา
พัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษา
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ดี (3)
มี

ดีมาก (4)

มีความตระหนักและความพยายาม

พอใช้ (2)
มีความตระหนักและความพยายาม
ยังไม่เด่นชัด

ไม่มี

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)
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2.2.2 วิธีการพิจารณา ได้ให้ความหมายของพัฒ นาการ และ การบรรลุมาตรฐาน /
เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา ดังนี้
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาได้ดาเนินการตามข้อเสนอ
แนะของ สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ) สูงกว่าผล
ประเมินรอบแรก หรือ มีผลประเมินทั้งในรอบแรกและรอบที่สองไม่ต่ากว่าระดับดี
ไม่ มี พัฒ นาการของคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การที่ ส ถานศึ ก ษาไม่ ได้ ด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะของ สมศ. และผลการประเมินในรอบที่สอง (เฉพาะผลการประเมินแบบอิง เกณฑ์) ต่า
กว่าผลประเมินรอบแรก หรือผลการประเมินรอบที่สองต่ากว่าระดับดี และ ไม่แตกต่างกัน
บรรลุมาตรฐานหรือเป้ าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษามีความสาเร็จในการปฏิบัติ
สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพั ฒนาผู้เรียน หรือ ครู หรือ
คุณ ภาพการจั ด การศึ กษาในแต่ ล ะมาตรฐาน โดยนาผลประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบแรกไปใช้
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนักในความสาคัญ
และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา
ไม่บรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผน หมายถึง สถานศึกษายังไม่ประสบความสาเร็จใน
การปฏิบัติ ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
หรือ ครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยไม่คานึงถึงความตระหนักในความสาเร็จ
และความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษา
2.2.3 การสรุปผลการประเมินอิงสถานศึกษา มีระดับของมาตรฐาน และคะแนน ดังนี้
คาอธิบาย
ระดับ คะแนน
ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมาย
ปรับปรุง 1 คะแนน
ตามแผน
ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมาย
ตามแผน หรือมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน
พอใช้ 2 คะแนน
/ เป้าหมายตามแผน และหลักฐานแสดงความตระหนักในความสาคัญ
และความพยายามในการปฏิบัติอย่างไม่เด่นชัด
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และมีหลักฐานแสดงความตระหนัก
ในความสาคัญและความพยายามในการปฏิบัติอย่างเด่นชัด แต่ไม่บรรลุ
ดี
3 คะแนน
มาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน / เป้าหมาย
ดีมาก 4 คะแนน
ตามแผน
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2.3 การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน
ให้เฉลี่ยผลประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลี่ยของ
ผลประเมิน  2 .75 จากระบบ 4 คะแนน แสดงว่า สถานศึกษามีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐาน
นั้น ๆ ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จะให้การรับรองคุณภาพการศึกษา
ในมาตรฐานนั้น ๆ ของสถานศึกษา

2.4 การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
ในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ต่ากว่าระดับ ดี (  2.75 ในระบบ
4 คะแนน)
2. สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับ ดีขึ้นไปไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของมาตรฐานที่
ประเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขึ้นไป มีต่ากว่า 20 มาตรฐาน ใน 26 มาตรฐาน
3. สถานศึกษาไม่มีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง

2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังนี้
1.1 ระดับสถานศึกษา
ให้ คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รและวิช าการสถานศึก ษา หรือ คณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง แล้วรายงานผลไปยัง คณะกรรมการประเมินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ประเมินให้การรับรองต่อไป
หน้าที่คณะกรรมการระดับสถานศึกษา
(1) กาหนดแผนการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(2) จัดทาและบริหารการใช้คู่มือ และแบบประเมินชุดต่างๆ ให้เพียงพอ ตามความจาเป็น
(3) ดาเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางการประเมิน
(4) ดาเนินการประเมินตามแผน
(5) ประมวลสรุปและวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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(6) จัดทารายงานประเมินตนเอง เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
1.2 ระดับเทศบาล ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการสานัก / กองการศึกษา
(2) รองผู้อานวยการสานัก / กองการศึกษา
(3) หัวหน้างาน/ฝ่ายโรงเรียน
(4) ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ทาหน้าที่ทุกคน
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(6) ผู้อานวยการสถานศึกษา
(7) รองผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ทาหน้าที่
(8) ศึกษานิเทศก์ / หรือผู้ทาหน้าที่

เป็นประธาน
เป็นรองประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการระดับเทศบาล
(1) กาหนดแผนการประเมินภายในสถานศึกษาในภาพรวมของเทศบาล
(2) อานวยการจัดทาและบริหารการใช้คู่มือและแบบประเมินชุดต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาตาม
ความจาเป็น
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระตุ้ น ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การประเมิ น ตนเองไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(4) ดาเนินการสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาล
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บทที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี
และมีครูพอเพียง
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ 98.37
√
วิชาชีพ
√
1.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
97.98
√
1.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
97.18
√
1.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจา
97.33
1.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
99.91
√
ขึ้นไป
√
1.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด
99.82
√
1.7 มีจานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)
99.88
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
98.64
3.95
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผลการประเมิน ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม จริยธรรม
แฟ้มพัฒนาครู/ID Plan แฟ้มประวัติครู (ก.พ.7) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สนใจ บันทึกการเยี่ยมบ้าน โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน กิจกรรมวันสาและงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม
หยดน้าแห่งการเรียนรู้ แฟ้มพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพ ใบเกยรติบัตร สมุดลง
เวลา แบบประเมินสมรรถนะครู รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม สรุปโครงการ
ค่ายพุทธธรรม แบบสอบถามนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน การร่วมกิจกรรมของชุมชน สมุดลงเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ คาสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูควรได้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ผลการประเมิน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน กิจกรรมครอบครัวเล็ก บันทึกการเยี่ยมบ้าน บันทึกติดตามงาน บันทึก
กิจกรรมโฮมรูม (บั นทึกจิ ตศึกษา) แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒ นาบุคลากร โครงการคนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสนใจ บัญชีลงเวลาปราชญ์ท้องถิ่น โครงการกีฬาสีชุ มชนเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการกีฬาสี ภ ายในโรงเรี ย น (กีฬาสี ครอบครัว เล็ ก ,กีฬาสามพี่น้ อง) โครงการประชุมผู้ ป กครอง คาสั่ ง
มอบหมายงานและการร่วมงานประเพณีวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมหยดน้าแห่งการเรียนรู้ โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและกีฬาสีสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูควรร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมิน : ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : แฟ้มพัฒนาครู/ID Plan สมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน, รายงานการวิจัย
SAR รายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสนใจ
บันทึกการเยี่ยมบ้าน โครงการค่ายคุ ณธรรมจริยธรรม ,ลูกเสือ ยุวะฯ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริม
ทางวิชาการในวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมหยดน้าแห่งการเรียนรู้ แบบประเมินครู โครงการนิเทศภายใน สมุดลง
เวลาปฏิบั ติงาน รายงานวิจั ย ชั้น เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลั งเรียน สมุดสอนแทน บันทึกเวร
ประจาวัน รายงานปฏัติงาน สมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน โครงการประชุมก่อนเปิด -ปิด ภาคเรียน โครงการอ่าน
ออกเขียนได้ บันทึกกิจกรรมโฮมรูม โครงการหงายกะลาพัฒนาผู้เรียน คาสั่งมอบหมายงาน แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู แบบสารวจแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ครูควรศึกษาหาความรู้และเข้ารับการอบรมพัฒนาบ่อยๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจา
ผลการประเมิน : ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจา ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : ทะเบียนการอบรมสัมมนา, แผนการจัดการเรียนรู้ : แฟ้มพัฒนาครู/
ID Plan โครงการพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการ
หยดน้าแห่งการเรียนรู้ แบบประเมินครู รายงานการปฏิบัติงาน เกียรติบัตร/วุฒิบัตร รายงานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อนวัตกรรมต่างๆ รายงานการอบรม สรุปรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร รายงานประจาเดือน ทะเบียน
อบรมสัมมนา บันทึกขออนุญาตศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รายงานการประเมินตนเอง แบบสารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ครูต้องได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองตามโครงการอย่างส่าเสมอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ผลการประเมิน ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดี
มาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แฟ้มประวัติข้อมูลบุคลากร(ก.พ. 7) แฟ้มพัฒนาครู รายงานประจาเดือน
แบบรศ. รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาบุคลากร แฟ้มพัฒนางาน
บุคลากร รายงานประเมินตนเองของครู (SAR) /ID Plan สาเนาปริญญาบัตร สาเนาข้อมูลสารสนเทศ(SIS)
ทะเบียนประวัติ รายงานประจาเดือน แบบรศ./ร.ค.) ใบประกอบวิชาชีพ ใบปริญญาบัตร โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านคุณธรรมจริธรรมและด้านการสอน 60ชั่วโมงต่อปี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูควรได้รับการศึกษาให้สูงขึ้นโดยหน่วยงานต้นสังกัดให้ความ
ช่วยเหลือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด
ผลการประเมิน : ครูสอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : รายงานประเมินตนเองของครู (SAR) /ID Plan คาสั่งแต่งตั้งครูประจา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /ประจาสายชั้น รายงานประจาเดือน แฟ้มประวัติข้อมูลบุคลากร(ก.พ. 7) แฟ้มพัฒนาครู
รายงานประจ าเดือน แบบรศ. รายงานผลการปฏิบัติงาน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
บุคลากร แฟ้มพัฒนางานบุคลากร รายงานประเมินตนเองของครู (SAR) /ID Plan สาเนาปริญญาบัตร สาเนา
ข้อมูลสารสนเทศ(SIS) ทะเบียนประวัติ รายงานประจาเดือน แบบรศ./ร.ค.) ทะเบียนการจัดครูเข้าสอน ใบ
ประกอบวิชาชีพ ใบปริญญาบัตร คาสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติการสอน โครงการจ้างครูวิชาเอกขาดแคลน โครงการ
สัมพันธ์กัลยาณมิตร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ครูควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 มีจานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)
ผลการประเมิน : มีจานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : รายงานประจาเดือน, สถิติจานวนนักเรียน, ทะเบียนนักเรียน สถิติครู
และบุคลากร คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาโรงเรียน แผนการจัดอัตรากาลังครู แฟ้มพัฒนางาน
บุคลากร โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างประเทศ แบบรายงานฐานข้อมูลโรงเรียน(SIS)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : เมื่อมีครูเกษียรก่อนกาหนดควรจัดอัตรากาลังเข้าแทนที่
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
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2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน

คะแนน
3.95
4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย

3.98

ดีมาก

อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
เหตุปัจจัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 1
ข้อเสนอแนะสาคัญ ไม่เกิน 3 ข้อ และกาหนดระยะเวลาที่จะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
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ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4 3 2 1
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 97.84 
ปฐมวัย
2.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
97.89 
2.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.4 มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและของผู้เรียน
2.5 มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมตามวัย
2.6 มีการนาผลการประเมินพัฒนาการ มาปรับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2.7 มีการศึกษา / วิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ร้อยละค่าเฉลี่ย

98.63



98.23



98.18
98.39




97.80



98.14
3.93


ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.84 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.89 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูควรพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้มากขึ้นและประเมินผลพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.63 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและของผู้เรียน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.23 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรสนับสนุนให้ครูได้ใช้สื่อประเภท CAI มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูได้จัดทาบันทึกการใช้สื่อและรายงานการใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.18 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมให้ครูจัดทาเครื่องมือประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
และมีการรายงานผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 มีการนาผลการประเมินพัฒนาการ มาปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.39 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครูควรนาผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 มีการศึกษา / วิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.80 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการจัดอบรมบุคลากร กิจกรรมอบรมการจัดทาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
จัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและเพิ่มพูนความรู้ให้มี
ความเข้าใจลาดับขั้นตอนในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไขของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติ
ตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.93
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.96
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.96
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ระดับการศึกษาขันพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
97.36
มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพการ
97.40
สอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
2.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพการ 97.49
สอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
2.4 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 96.95
มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
2.5 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มี
97.20
ประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
2.6 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอน
97.45
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
2.7 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
97.27
ประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
√
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
97.30
3.89
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ระดับ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้มกิจกรรมหยดน้า ปพ.8 สถิติเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แฟ้มบูรณาการ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่า งประเทศ
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แบบบันทึก ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 แฟ้มผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ รายงานวิจัยชั้นเรียน รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่งเรียนรู้
โครงการจัดนิทรรศการ, โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ กิจกรรม
English Day โครงการสัมพันธ์กัลยาณมิตร(จ้างครูต่างชาติ) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
อ่านออกเขียนได้ โครงการพัฒนาบุค ลากร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล กิจกรรมหยดน้าแห่งการเรียนรู้ รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงาน(หงายกะลา ครอบครัวเล็ก หยดน้าแห่งการเรียนรู้)ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : จัดสอนซ่อมเสริม, จัดค่ายภาษาไทย การจัดกิจกรรมการรู้โยยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติจริง
ตัวบ่งชี้ที่2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้มกิจกรรมหยดน้า ปพ.8 สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แฟ้มบูรณาการ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ แบบบันทึก ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8
แฟ้มผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ รายงานวิจัย
ชั้นเรียน รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่งเรียนรู้ โครงการจัดนิทรรศการ, โครงการเข้าค่าย
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสนุกคิดกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โครงการพัฒ นาบุคลากร โครงการปรับปรุงหลักสู ตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมหยดน้าแห่งการเรียนรู้ รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน(หงาย
กะลา ครอบครัวเล็ก หยดน้าแห่งการเรียนรู้)ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ โครงการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเชาว์ปัญญา
โครงการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่นแบบบูณาการ โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะลา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : จัดสอนซ่อมเสริม, จัดค่ายคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญเช่น( แบบบูณาการ โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะลา )
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ระดับ ดีมาก
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กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้มกิจกรรมหยดน้า ปพ.8 สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แฟ้มบูรณาการ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ แบบบันทึก ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8
แฟ้มผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ รายงานวิจัย
ชั้นเรียน รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่งเรียนรู้ โครงการจัดนิทรรศการ, โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
หยดน้าแห่งการเรียนรู้ รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน(หงายกะลา
ครอบครัวเล็ก หยดน้าแห่งการเรียนรู้)ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ โครงการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเชาว์ปัญญา โครงการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่นแบบบูณาการ โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะลา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : จัดสอนซ่อมเสริม, จัดค่ายวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่2.4 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพการสอนและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ระดับ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการ
เรี ย นการสอน การประเมิน ผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้มกิ จกรรมหยดน้า สถิ ติเปรีย บเทีย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แฟ้มบูรณาการ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม แบบบันทึก ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 แฟ้มผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒ นาหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสั กราช 2551 ตารางวิเคราะห์ ห ลั กสู ตร
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ รายงานวิจัยชั้นเรียน รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่ง
เรี ย นรู้ โครงการจั ดนิ ทรรศการ, โครงการทัศนศึก ษาโบราณสถาน ภาพถ่ายกิ จกรรมวั นส าคัญทางศาสนา
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แบบ
วิเ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล กิจ กรรมหยดน้ าแห่ งการเรี ยนรู้ รายงานการแข่ ง ขั นทั ก ษะทางวิ ช าการ
โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน(หงายกะลา ครอบครัวเล็ก หยดน้าแห่งการเรียนรู้ )ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
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โครงการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเชาว์ปัญญา โครงการจัดการเรียนรู้โ ดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นแบบบูณาการ
โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะลา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : จัดสอนซ่อมเสริม, จัดค่ายสังคมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ระดับ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้มกิจกรรมหยดน้า สถิติเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียน แฟ้มบูรณาการ แบบสอบถาม แบบประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศิลปะ แบบบันทึก ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 แฟ้ม
ผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัยและนวั ตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ รายงานวิจัยชั้นเรียน
รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่งเรียนรู้ โครงการจัดนิทรรศการ, โครงการปลอดลูกน้ายุงลาย
ค่ายนักกีฬา กีฬาสีภายในโรงเรียน ภาพถ่ายกิจกรรมวันสาคัญ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
หยดน้าแห่งการเรียนรู้ รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน(หงายกะลา
ครอบครัวเล็ก หยดน้าแห่งการเรียนรู้)ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ โครงการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเชาว์ปัญญา โครงการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่นแบบบูณาการ โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะล
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : จัดสอนเสริมนักกีฬาตามความถนัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ระดับ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม โครงการมหัศจรรย์ดนตรี ค่ายจินตนาการ สร้างสรรค์
ศิลปะ รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้ม
กิจกรรมหยดน้า สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แฟ้มบูรณาการ แบบสอบถาม แบบประเมิน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะ แบบบันทึก ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 แฟ้มผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 ตารางวิเคราะห์หลักสูต ร
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ รายงานวิจัยชั้นเรียน รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่ง
เรียนรู้ โครงการจัดนิทรรศการ, ภาพถ่ายกิจกรรมวันสาคัญ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เ รียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
หยดน้าแห่งการเรียนรู้ รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน(หงายกะลา
ครอบครัวเล็ก หยดน้าแห่งการเรียนรู้)ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ โครงการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเชาว์ปัญญา โครงการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่นแบบบูณาการ โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะลา แนว ทางการ
พัฒนาและแก้ไข : จัดสอนเสริมนักกีฬาตามความถนัด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็ก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : โครงการประกวดการแกะสลัก ,ร้อยมาลัย,การแข่งขันคอมพิวเตอร์
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ /หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กาหนดการสอน การสอนซ่อมเสริม แข่งขันคอมพิวเตอร์ รายงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง แฟ้มกิจกรรมหยดน้า สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แฟ้ ม บู ร ณาการ แบบสอบถาม แบบประเมิ น หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โครงการส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบบันทึก ปพ.5
ปพ.6 ปพ.8 แฟ้มผลงานนักเรียน บันทึกนิเทศภายใน โครงการจัดทาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2551 ตารางวิเคราะห์หลักสู ตร แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
รายงานวิจั ย ชั้น เรี ย น รายการการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตารางแหล่ งเรียนรู้ โครงการจัดนิทรรศการ ,
ภาพถ่ายกิจกรรมวันสาคัญ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมหยดน้าแห่งการเรียนรู้ รายงานการ
แข่งขัน ทักษะทางวิช าการ โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน(หงายกะลา ครอบครัวเล็ ก หยดน้าแห่งการ
เรียนรู้)ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ โครงการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเชาว์ปัญญา โครงการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญเช่นแบบบูณาการ โครงงาน มอนเตสซอรี่ หงายกะลา แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : จัดสอนเสริม
นักกีฬาตามความถนัด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน

คะแนน
3.89
4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย

3.95

ดีมาก

อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.95
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
เหตุปัจจัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 1
ข้อเสนอแนะสาคัญ ไม่เกิน 3 ข้อ และกาหนดระยะเวลาที่จะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 3
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
100
วิชาชีพบริหารการศึกษา
√
3.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
100
√
3.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
99.84
√

1
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99.82
√
99.91

4.00

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก4
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : โครงการต่างๆที่ทาในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โครงการ
พัฒนาบุคลากร แฟ้มพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร โล่ เกียรติบัตร บันทึกประชุมประจาเดือน ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่ง โครงการต่าง ๆ ภาพ
กิ จ กรรม โครงการคนขอนแก่ น ไม่ ท อดทิ้ ง กั น แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี รายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา แบบประเมิน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประจาปี แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครอง บัญชี
ลงเวลาปฏิบัติราชการ บันทึกการประชุม แบบสารวจข้อมูล แบบประเมินการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร
ภาพกิจกรรมของชุมชน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ตัวบ่งชี้ที่3.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : โครงการพัฒนาบุคลากร แฟ้มพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร
โล่ เกียรติบัตร บันทึกประชุมประจาเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่ง โครงการต่าง ๆ ภาพกิจกรรม โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบประเมิน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประจาปี
แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครอง บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ บันทึกการประชุม แบบสารวจข้อมูล
แบบประเมินการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร ภาพกิจกรรมของชุมชน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : การประชุมประจาเดือน, การอบรมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 2
โครงการพัฒนาบุคลากร แฟ้มพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร โล่ เกียรติบัตร บันทึกประชุมประจาเดือน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่ง โครงการต่าง
ๆ ภาพกิจกรรม โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา แบบประเมิน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประจาปี แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครอง บัญชี
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ลงเวลาปฏิบัติราชการ บันทึกการประชุม แบบสารวจข้อมูล แบบประเมิ นการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร
ภาพกิจกรรมของชุมชน โครงการนิเทศภายใน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น โครงการปราชญ์ชาวบ้าน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปประเมินผู้บริหาร คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา
รายงานโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ตัวบ่งชี้ที่3.4 การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ สาคัญ
ผลการประเมิน: ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน: ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม , สรุปประเมินทุกกิจกรรม.โครงการพัฒ นา
บุคลากร
แฟ้มพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างการบริหาร โล่ เกียรติบัตร บันทึกประชุมประจาเดือน ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คาสั่ง โครงการต่าง ๆ ภาพ
กิ จ กรรม โครงการคนขอนแก่ น ไม่ ท อดทิ้ ง กั น แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี รายงานการปร ะเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา แบบประเมิน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาประจาปี แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครอง บัญชี
ลงเวลาปฏิบัติราชการ บันทึกการประชุม แบบสารวจข้อมูล แบบประเมินการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร
ภาพกิจกรรมของชุมชน โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วอุดมศึกษา รางวัลในระดับต่าง ๆ แผนพัฒนาการศึกษา
3 ปี แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปี บันทึกขออนุญาตศึกษาต่อ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาแลเครือข่ายผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 3 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 3 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน

คะแนน
4
4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

เฉลี่ย

4

ดีมาก

อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
เหตุปัจจัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 3
ข้อเสนอแนะสาคัญ ไม่เกิน 3 ข้อ และกาหนดระยะเวลาที่จะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้
4.1 มีอัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.2 ผู้เรียนมีอายุตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ร้อยละเฉลี่ย

ผลสาเร็จ
90.83
100
95.41
3.82

4




ระดับคุณภาพ
3
2

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 อัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการประเมิน
ร้อยละ 90.83 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
แผนการรับนักเรียน สถิติจานวนนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
การจัดชั้นเรียนให้มีจานวนพอเหมาะแก่การบริหาร

ดีมาก

1
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีอายุตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
แผนการรับนักเรียน หลักฐานการมอบตัวนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ/หลักฐานให้ถูกต้องตามขั้นตอนรับสมัคร
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไขของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.82
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.91
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และ
อิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.91
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ
4

ระดับคุณภาพ
3
2
√

4.1 มีอัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
77.76
4.2 ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
97.89
√
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
87.83
3.51
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีอัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่
ผลการประเมิน: ระดับคุณภาพ ดี
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน: รายงานประจาเดือน สถิติข้อมูลนักเรียน ทะเบียนนักเรียน ปพ. 6
แผนภูมิแสดงข้อมูลนักเรียน รศ. รค. ระบบสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข: ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมิน: ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน: ทะเบียนนักเรียน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
จังหวัดขอนแก่น ประกาศการรับนักเรียนของเทศบาลนครขอนแก่น แผนการรับนักเรียนประจาปี ทะเบียน
ประวัตินักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข: ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา
2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา
2555 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 4 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน

1
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 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน

อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน

ระดับคุณภาพ

3.51
4
3.76

ดีมาก
ดีมาก
ดี

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.76
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
เหตุปัจจัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 4
ข้อเสนอแนะสาคัญ ไม่เกิน 3 ข้อ และกาหนดระยะเวลาที่จะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 5
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
5.1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ
100
ครุภัณฑ์ เพียงพอ
√
5.2 มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
100
√
5.3 มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ
97.73
การจัดการศึกษา
√
5.4 มีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
100
จัดการศึกษา
√
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.43
3.98

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : การก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ,ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา, ห้องโสตทัศนูปกรณ์ แผนผังบริเวณโรงเรียน แผนผังการจัดห้องเรียน/ห้องพิเศษ แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ รายงานประจาเดือน ทะเบียนครุภัณฑ์ สมุดเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
ภาพถ่ายอาคารสถานที่ โครงการปรับภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี บันทึกการใช้ห้องพิเศษต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ควรมีห้องสมุดที่กว้างขวางเพียงพอกับจานวนนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่5.2 มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : งบประมาณในการจัดโครงการต่างๆ, การจัดซื้อจัดจ้างในเทศบัญญัติ
แผนสามปี แผนยุทธศาสตร์ แบบสารวจความต้องการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บัญชีทุนการศึกษา บัญชีเงิน
บริจาค กองทุนต่าง ๆ มูลนิธิ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ควรหาทางระดมทุนจากภาคเอกชนมาเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้มากกว่าเดิม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจ กรรม/โครงการ/หลั กฐาน : ห้ อง E-Learning, ห้ อ งอิน เตอร์เ น็ต ,ห้ อ งสารสนเทศ รายงาน
การศึกษานอกสถานที่ โครงการพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน สถิติการใช้ห้อง
พิเศษต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : ควรมีคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ตทุกห้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 มีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน : ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน : การผลิตไบโอดีเซล, โซล่าเซล, สวนสมุนไพร,แหล่งเรียนรู้ต่างภายใน
โรงเรียน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการเส้นทางสายรุ้ง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข : พื้นที่ของโรงเรียนมีน้อยควรจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 5 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา
2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา
2555 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 5 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.98
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.99
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.99
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
เหตุปัจจัยที่ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองในมาตรฐานที่ 5
ข้อเสนอแนะสาคัญ ไม่เกิน 3 ข้อ และกาหนดระยะเวลาที่จะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
-
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 6
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4
3
2
1
6.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่
100

เหมาะสม
6.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อ
98.18

การใช้งาน
6.3 มีการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุน)
100

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.42
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน , คาสั่งแต่งตั้งการ
ปฏิบัติงาน แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ,แผนภูมิการปฏิบัติการ , แผนยุทธศาสตร์ ,ทาเนียบบุคลากร ,
คาสั่งแต่งตั้งคณะบริหารหลักสูตรและวิชาการ ,คาสั่งแต่งตั้งฝ่ายต่างๆ , แผนงบประมาณประจาปี , แผนผัง
โรงเรียน, แฟ้มสภานักเรียน, สมุดบันทึกการนิเทศภายใน , ตารางการนิเทศ , KPI โรงเรียน, คาสั่งนิเทศภายใน,
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR), สรุปโครงการต่างๆ, บันทึกการประชุม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้มีวางแผนการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่
เหมาะสมมีการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ระบบจัดเก็บข้อมูล ,เว็บไซต์โรงเรียน, ระบบจัดทาเกรดเฉลี่ยนักเรียน,
ระบบเงินเดือน , ฝ่ายทะเบียนและวัดผล , แบบสารวจข้อมูลการใช้สารสนเทศ , , รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) , แผนปฏิบัติการประจาปี, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, รายงานสารสนเทศของ
โรงเรียน, ฐานข้อมูล โปรแกรม SIS, GPA local school
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน ควรมีการปรับปรุงสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 มีการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุน) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบสารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการของบุคลากร,
แผนปฏิบัติการประจาปี ,คาสั่งเข้ารับการอบรม , รายงานผลการเข้าอบรม , รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) , แฟ้มพัฒนางานครู , ID Plan ,ใบเกียรติบัตร , โครงการพัฒนาบุคลากร , ข้อมูล
สารสนเทศ , รายงานประจาเดือน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงกับ
สายงานที่ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมตามความต้องการอย่างเป็นระบบและมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 6 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 6 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
4.00
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
4.00
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร
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 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้
7.1 มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา
7.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วน
ร่วม
7.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา
โรงเรียน
7.4 บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
เป้าหมายชัดเจน
7.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหาร
สถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็จ
100

4


100



100



100



100



100

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานการบริหารให้รองผู้บริหารสถานศึกษา,
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของโรงเรียน , คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, คาสั่งแต่งตั้งครู
ประจาชั้น อ.1- ม.3, คาสั่งแต่งตั้งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ , รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) , คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ,
บันทึกการประชุม การปฏิบัติงานของฝ่าย/สายชั้น , แผนปฏิบัติงาน , รายงานผลการปฏิบัติงาน , ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการบริหารงานแบบกระจายอานาจอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ระบบสารสนเทศของโรงเรียน , เว็บไซต์ของโรงเรียน
(http:2//www.nonchai.ac.th) ,วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน , แผนปฏิบัติการประจาปี/โครงการ , KPI
ของโรงเรียน , ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี,แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ,แผนกลยุทธของโรงเรียน, แผน
ยุทธศาสตร์ , คาสั่งนิเทศภายในโรงเรียน, สรุปโครงการต่างๆ,แบบประเมินผลการนิเทศทางการศึกษา, บันทึก
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา , ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , หนังสือเชิญ
ประชุม , บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา , รูปภาพการประชุม , แผนพัฒนาประจาปี ,
แผนปฏิบัติ การประจาปี, แผนยุทธศาสตร์ , คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา , รายงานประจา เดือน , หลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความตระหนักและเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4 บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งครูประจาชั้น , คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,
บันทึกการประชุมฝ่าย ,บันทึกการประชุมสายชั้น , บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน, แนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ, ปฏิทินการปฏิบัติงาน , โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้ , แฟ้มกิจกรรมหยดน้าแห่ง
การเรียนรู้, รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) , คาสั่งนิเทศติดตามงาน ,โครงการในโรงเรียน
,แบบประเมินผลการนิเทศการสอนทางการศึกษา, ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน , คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ,เอกสาร
งานการเงินและพัสดุ, รายงานประจาเดือน , คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ใบเบิกพัสดุ ,
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ , รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) , คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา , คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน, โครงสร้างการบริหารงาน
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการเผยแพร่ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเรื่อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 7 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 7 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
4.00
4.00
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -
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ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ

8.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
8.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความ
สนใจ
8.3 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8.4 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.5 มีการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ
8.6 มีการนิเทศการเรี ยนการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
8.7 นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
8.8 ส่งเสริมการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผล
และใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ร้อยละเฉลี่ย

97.64
97.64

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1



99.00
99.00




100



97.64



99.00
97.64




98.44
3.94


ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การพัฒ นาหลั กสู ต รการศึก ษา การศึ กษาดูง านการจัด การสอน
ปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้หลากหลาย และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น ในการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรท้องถิ่น
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลายตามความสนใจ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การใช้สื่อการสอนกระตุ้นความคิด สร้างจินตนาการ มีการส่งเสริม
การแสดงออก นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตัวเองได้เหมาะสมตามวัย การจัด
บรรยากาศในห้องเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูควรจัดสิ่งแวดล้อมและใช้สื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนานักเรียนไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลในท้องถิ่นแล้ว
นาเสนอข้อมูลโดยทบทวนความรู้ร่วมกันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 99.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การนิเทศภายใน การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ใบงาน
สื่อการเรียนรู้ รายงานนิเทศการสอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยควรสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการให้มีความหลากหลาย มีการรายงานการประเมินและ
สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 99.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครู ชิ้นงานสื่อการเรียน
การสอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
จัดทาบัญชีควบคุมการใช้สื่อการเรียนการสอน จัดทาโครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอและส่งเสริมให้ครูร่วมการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ในระดับโรงเรียนและเทศบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 มีการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การจัดทาสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อ.๐๒) และสมุด
รายงานประจาตัวนักเรียน (อ.๐๑) เป็นปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
การบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ทาให้ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่รับเด็กต่อนั้นได้รับทราบพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลจะเข้าใจตัวเด็กมาก
ขึ้นและดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในรูปแบบที่หลากหลายโดยคานึงถึง
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 มีการนิเทศการเรียนการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การนิเทศภายใน สมุดบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรมีการบันทึกแนวทางการพัฒนาและแก้ไข เพื่อให้ครูผู้สอนได้
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 นาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
ผลการประเมิน
ร้อยละ 99.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
จัดหาแหล่งความรู้ในชุมชนให้นักเรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ส่งเสริมการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ติดตามผลและใช้ผล เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การทาวิจัยในชั้นเรียน ใบงาน แบบบันทึกการสังเกต
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ส่งเสริมการนาผลการวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 8 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษา
บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.94
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดี
เฉลี่ย
3.97
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.97
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 8
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
8.1 มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ 98.18

ท้องถิ่น
8.2 มีรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจอย่าง
100

หลากหลาย
8.3 ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
100

เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8.4 มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่
100

เอื้อต่อการเรียนรู้
8.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อ
100

ข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
8.6 มีการนิเทศการเรียนการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอน
100

อยู่เสมอ
8.7 มีการนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
100

เรียนการสอน
8.8 ดาเนินการส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
99.00

ประสบการณ์ ติดตามผลและใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.64
ดีมาก

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน หลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตรสาระการเรียนรู้ , หลักสูตรท้องถิ่น ,
แผนการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นต่างๆ , ตารางแหล่งเรียนรู้ , โครงการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ, โครงการหยดน้า
แห่งการเรียนรู้ , ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ , โครงการปรับปรุงหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการจัดทาหลักสูตร การประเมินผลทบทวนหลักสูตร และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีรายวิชาเลือกเรียนตามความสนใจที่หลากหลาย
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ/ ชุมนุม , แบบสารวจความสนใจ,คาสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกลุ่มสนใจ / ชุมนุม, , แบบสารวจการเลือกวิชาเรียน , ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ , โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน,โครงการห้องสมุดมีชีวิต , โครงการส่งเสริมรักการอ่าน , แผนการเรียนรู้
บูรณาการ , ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจ
และเหมาะสมตามวัย , นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ในชุมชนแล้วนามา
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบสารวจความถนัดและความสามารถของผู้เรียน , โครงการเรียนรู้
ตามกลุ่มสนใจ/ ชุมนุม , แบบสารวจ,บัญชีเข้าเรียนกลุ่มสนใจ , ใบเบิกวัสดุอุปกรณ์ในการขัดทาแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ , โครงการพัฒนาบุคลากร , โครงการนิเทศการเรียนการสอน , กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ,
กิจกรรมสภานักเรียน , แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล , แผนการเรียนรู้แบบบูรณการ , บันทึกหลังการสอน
, ใบงานใบกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดการอบรมพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียน , รายงานประเมินผลการพัฒนาหลังการจัดการเรียนการสอนนามาปรับปรุงการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ตารางแหล่งเรียนรู้ในชุมชน , การเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ , โครงการ
ปราชญ์ชาวบ้าน/สมุดลงเวลาปราชญ์ , โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ , แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ,
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่นทุ่งนา สวนผัก ศูนย์สาธิตปุ๋ย สระน้า , รายงานผลการเข้าอบรม , โครงการ
นาร่องวิถีชุมชน , ทะเบียนสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ , โครงการจิตปัญญา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้การอบรมพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีการนาเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การประกวดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 มีการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบ ปพ. ต่าง ๆ , ฐานข้อมูล GPA , ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เว็บไซต์, แฟ้มโครงการเยี่ยมบ้าน , สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , สมุดบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ , แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล , แบบบันทึกผู้เรียนรายบุคคล
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการจัดทาบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
อย่างถูกต้องเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นเอกสาร หลักฐานสารสนเทศที่
ชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการนิเทศภายใน , แบบประเมินผลการนิเทศการสอนแต่ละสาย
ชั้น , คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ,ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี ,แบบสรุปโครงการต่างๆ ,
สมุดนิเทศ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข วางแผนการนิเทศการเรียนการสอนที่เป็นระบบและนาผลไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ควรพัฒนาระบบนิเทศติดตามให้มีความต่อเนื่องและสร้าง
บรรยากาศ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร และนาผลการนิเทศมาใช้ให้บรรลุตามที่สถานศึกษากาหนด และจัดทา
เป็นรายงานประจาปี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 มีการนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการวิถีชุมชนท้องถิ่น , ตารางแหล่งเรียนรู้นอกในชุน , แผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น , แฟ้มบูรณาการแต่ละสายชั้น ปราชญ์ชาวบ้าน ,หลักสูตรท้องถิ่น เช่น
การทอเสื่อ ดนตรีพื้นเมือง , โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
วางแผนการนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น , มีการติดตามประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ดาเนินการส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผลและใช้ผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 99.00
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน , กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการ
อ่านออกเขียนได้ ,การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ,สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,
แผนการจัดการเรียนรู้ , บันทึกหลังการสอน, โครงการพัฒนาบุคลากร , โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร (PLC)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมสนับการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตาม
ผลและใช้ผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ จัดการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน จัดให้มีเวทีการแสดง
ผลงานทางวิชาการ และการวิจัย ควรจัดศูนย์การเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาครูในการทาวิจัย
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 8 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 8 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
4.00
4.00
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 9
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
9.1 มีการจัดและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
100

เข้มแข็งและทั่วถึง
9.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทาง
98.18

วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
9.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ 98.18

และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
9.4 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
100

9.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี / ศิลปะ / กีฬาและ
100

นันทนาการ
9.6 จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
100

และภูมิปัญญาไทย
9.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
100

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.48
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 จัดและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน แบบสารวจนักเรียนรายบุคคล / แบบ ปพ. ต่างๆ/ฐานข้อมูล GPA
คาสั่งแต่งตั้งครูประจาชั้น โครงการเยี่ยมบ้าน/แบบกรอกคะแนนการคัดกรองเด็ก/วิจัยในชั้นเรียน
ทุนการศึกษาและรายชื่อเด็กรับทุน/ภาพถ่าย โครงการอาหารกลางวัน โครงการระบบดูแลนักเรียน โครงการ
สอนซ่อมเสริม โครงการอาหารกลางวัน โครงการพี่สอนน้อง โครงการศิษย์ลูก โครงการหนึ่งโรงเรียนสอง
ระบบ แบบประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินโครงการ
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดการอบรมให้ความรู้ การจัดและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง นาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาอย่างจริงจัง
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 98.18
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการกลุ่มสนใจ/ใบสมัครกลุ่มสนใจ แผนการจัดการเรียนรู้/การ
สอนตามกลุ่มสนใจ /การแข่งขันคนเก่งและผลการแข่งขันในสังกัดเทศบาล / โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม /
โครงการห้องสมุดมีชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน /รายงานการไปเรียนรู้นอกห้องเรียน คาสั่งแต่งตั้งครู
รับผิดชอบกลุ่มสนใจ/ประเมินโครงการกลุ่มสนใจ แฟ้มกิจกรรมหยดน้าแห่งการเรียนรู้ /การประเมินกิจกรรม/
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการค่าย
คณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมชุมนุม ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้ครอบคลุม หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
มีการติดตามประเมินผลและนาผลนั้นไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน มีแบบสารวจความสามารถพิเศษ/ความถนัด /กลุ่มสนใจ การแข่งขัน
กีฬาภายใน / กีฬากลุ่มเทศบาล/โครงการห้องสมุดมีชีวิต/โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน/แบบรายงานไปเรียนรู้นอกห้องเรียน แฟ้มบูรณาการแต่ละสายชั้น แฟ้มกิจกรรมหยดน้าแห่งการ
เรียนรู้ คาสั่งแต่งตั้งครูกลุ่มสนใจ แบบสรุปโครงการกลุ่มสนใจ โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือเนตรนารี โครงการ English Camp โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการห้องเรียนขอบ
ฟ้ากว้าง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ให้ครอบคลุม หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตามความถนัด ความสามารถ ควรมีแบบสารวจความสามารถของผู้เรียนและจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้ครบทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบสารวจค่านิยมที่ดีงาม แฟ้มกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ วันแม่ วันพ่อ
วันไหว้ครู โครงการหล่อพระหล่อใจ โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการตัก
บาตรเติมบุญ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการมโนธรรมนาจิตสานึก โครงการจิต
ศึกษา โครงการค่ายลูกเสือยุวกาชาด กิจกรรมวันเด็ก วันออกพรรษา เทศกาลดอกคูนเสียงแคน กิจกรรม
ตามกลุ่มสนใจ คาสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบ แบบรายงานสรุปโครงการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนและจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
ให้ครอบคลุม หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ให้
ผู้เรียนได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี / ศิลปะ / กีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน รายชื่อกลุ่มสนใจศิลปะ กีฬา ดนตรี โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬากลุ่มเทศบาล การประกวดวาดภาพ โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการแข่งขันกีฬาภายใน โครงการกลุ่ม
สนใจ โครงการเข้าค่ายศิลปะ คาสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบ แบบสรุปโครงการกลุ่มสนใจ สมุดลงเวลาปราชญ์
ชาวบ้าน แฟ้มหยดน้าแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและ
นันทนาการ ให้ครอบคลุม หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม เช่น อุปกรณ์กีฬาสี ชุดแต่งกาย เครื่องดนตรี ฯลฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบสารวจเกี่ยวกับประเพณีในท้องถิ่น กิจกรรมวันสาคัญ วันออก
พรรษา วันเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ การสอนตามกลุ่มสนใจ ภาพถ่ายกิจกรรม การร่วมกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา การทาบุญทอดกฐิน ผ้าป่า ภาพกิจกรรม คาสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบกลุ่มสนใจ แบบ
สรุปโครงการกลุ่มสนใจ แฟ้มกิจกรรมหยดน้า โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น โครงการฮีตสิบสอง คลองสิบ
สี่ โครงการตักบาตรเติมบุญ แบบประเมินกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ให้ครอบคลุม หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ควรมีการส่งเสริมสอดแทรกสร้างค่านิยมความเป็นไทยทุกกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ระเบียบสภานักเรียน โครงการสภานักเรียน /การเลือกตั้งสภา
นักเรียน สมุดบันทึกกิจกรรมกลุ่มสี คาสั่งเวรประจาวัน คาสั่งแต่งตั้งเวรและผู้ตรวจเวร แบบประเมิน
โครงการสภานักเรียน แฟ้มสภานักเรียน แฟ้มกิจกรรมหยดน้า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ให้ครอบคลุม หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในเวทีแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่ ควรนานักเรียนศึกษาดู
งานกิจการนักเรียนที่อื่นๆ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 9 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 9 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
4.00
4.00
4.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -
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มาตรฐานที1่ 0 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 10
ผลสาเร็จ
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
10.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
100

เรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
10.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอด
100

ภัยของผู้เรียน
10.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
96.36

เรียนรู้แบบมีส่วนรวม
10.4 มีการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
พื้นที่สีเขียว และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
98.18

และอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี
10.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
100

สถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
98.91
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โครงการธนาคารขยะ โครงการปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อม ภาพถ่าย
กิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้ง
กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องและนาผลมาพัฒนาอย่างจริงจัง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการประกันอุบัติเหตุ หลักสูตร
อาหารปลอดภัย หลักสูตรสร้างป้องกันและทาลายยุงลาย กิจกรรมอย.น้อย กิจกรรมฝึกกายบริหารนักเรียน
กิจกรรมสารวัตรนักเรียน กิจกรรมสวัสดิภาพจราจร
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียน เผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพอย่างอย่างต่อเนื่อง และชุมชนควรเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่ น ร่วม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.36 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ภาพถ่าย
กิจกรรม บันทึกการใช้ห้องพิเศษต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการวางแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัย กาหนดปฏิทินการใช้
ห้องพิเศษ มีการติดตามและประเมินการใช้ห้อง และนาผลนั้นมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 มีการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอและ
อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องพิเศษต่างๆ บันทึกการใช้ห้องพิเศษ ทะเบียนพัสดุ ภาพถ่ายกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการวางแผนการจัดการ การใช้ห้องพิเศษต่างๆ รวมทั้งพื้นที่สีเขียว
ให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งนาผลประเมินการใช้มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน ปฏิทินการไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน โครงการเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการรถสายรุ้ง รายงานการเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพถ่ายกิจกรรม แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการวางแผนจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และควรมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 10 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
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 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 10 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.96
4
3.98

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สพฐ.17.1)
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 11
ตัวบ่งชี้
11.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.2 มีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรระดับการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็จ
4
100



98.18



99.09

ระดับคุณภาพ
3
2

ดีมาก

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น โครงการ
ปราชญ์ชาวบ้าน โครงการรถสายรุ้ง สรุปรายงานการศึกษานอกสถานที่ ภาพการศึกษานอกสถานที่ แบบ
ประเมินผลการศึกษานอกสถานที่
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดทาการประเมินผลการดาเนินงานและนาผลมาปรับปรุงแผนพัฒนา
ประจาปีอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 มีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรระดับ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน หลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การประเมินหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการจัดทาแบบสารวจความต้องการในการเรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อสนับสนุนการใช้แห่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งประเมินผลการเรียนการสอนของปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 11 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 11 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.96
4.00
3.98

2555

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาและสถาบันทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 12
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ
4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

12.1 มีการจัดเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้
98.18

และบริการชุมชน
12.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
100

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
99.09
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการจัดเป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ โครงการวันสาคัญ โครงการ
เครือข่ายผู้ปกครองและกีฬาสีสัมพันธ์ โครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการสารสัมพันธ์ชุมชนหลักฐานขอใช้
สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ ให้
ความรู้และบริการชุมชนอย่างเหมาะสม เช่น จัดสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน ให้บริการอินเตอร์เน็ต การ
ให้บริการใช้ห้องสมุด และมีการประเมินการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งนาผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการวันสาคัญ โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน โครงการจัดแสดง
ผลงานทางวิชาการ โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง โครงการเครือข่ายผู้ปกครองและกีฬาสีสัมพันธ์
หลักฐานชุมชนบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียน บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 12 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 12 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
3.96
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.98
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 13
ตัวบ่งชี้
13.1 มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
13.2 มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
13.3 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13.4 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
13.5 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
13.6 มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
13.7 มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
13.8 มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็จ
96.97
98.18
100
98.18
100
100
100
98.18
98.94

4









ระดับคุณภาพ
3
2

1

ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.97 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรจัดระบบบริหารและสารสนเทศให้มีการพัฒนาเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และสามารถตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ
ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา รายงานการปฏิบัติงานตนเองประจาปี ( SAR) หลักสูตรสถานศึกษา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข มีการวางแผนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร
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ตัวบ่งชี้ที่ 13.3 มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน บันทึกการ
ประชุม รายงานการปฏิบัติงานตนเองประจาปี ( SAR) คาสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดวางแผนกระบวนการในการประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.4 มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษา ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิชาการ บันทึกการนิเทศการสอน รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ บันทึกการประชุมกากับติดตามงาน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการนาการประเมินไปปรับปรุงเพื่อให้การทางานเป็นทีมมากขึ้น
ควรจัดวางแผนกระบวนการในการประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.5 มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบประเมินโครงการพัฒนาการศึกษา แบบประเมินกิจกรรม ปฏิทิน
ปฏิบัติงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติงานตนเองประจาปี ( SAR) ผลสรุปการรายงานโครงการต่าง ๆ บันทึก
การประชุม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีแผนงานการตรวจสอบการทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
แจ้งผลการตรวจสอบติดตามประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.6 มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สมุดคาสั่ง สมุด
บันทึกการประชุม สรุปประเมินโครงการตามแผน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานตนเองประจาปี ( SAR) ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการวางแผนนาผลการประเมินการดาเนินงานไปปรับปรุงพัฒนา
การศึกษาต่อเนื่องเป็นรูปธรรมชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 13.7 มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน รายงานประจาเดือน รายงานการปฏิบัติงานตนเองประจาปี (SAR)
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาภายในสถานศึกษา สรุปโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13.8 มีการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 98.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา สมุดบันทึกการประชุม คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รายงานการปฏิบัติงานตนเองประจาปี
(SAR)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะข้อบกพร่องและนาไปพัฒนา
วางแผนปรับปุงพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 13 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 13 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
3.96
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.98
ดีมาก
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.98
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านผลผลิตทางการศึกษา (ผู้เรียนและชุมชน)
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 14
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1





14.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้น
95.31
14.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
95.51
14.3 มีความกตัญญูกตเวที
96.44
14.4 มีเมตตา กรุ ณา เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ และเสี ยสละ มีความรู้สึ กที่ดีต่อ 95.84
ตนเองและผู้อื่น
14.5 ประหยัด ใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
95.27 
14.6 มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
94.71 
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
95.58 
ร้อยละเฉลี่ย
3.82
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้น
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.31 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมเข้าแถวและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง บันทึกการสังเกต
ของครู แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน สมุดบันทึกพัฒนาการของผู้เรียน แบบประเมินความคิดเห็นโดยผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครูทุกคน ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาเด็กร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
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มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.51 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมอบรมก่อนเข้าห้องเรียน สมุดบันทึกการทาความดี
แบบประเมินพฤติกรรมด้านผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรจั ดโครงการที่ ส่ งเสริมให้ นัก เรีย นเป็ นผู้ มีค วามซื่อสั ตย์ และ
สังเกตพฤติกรรมจากสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.44 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมอบรมก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
งานวันไหว้ครู บันทึกการสังเกตของครู การสอบถาม การสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครูทุกคนควรปลูกฝังนักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.84 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมอบรมก่อนเข้าห้องเรียน สมุดบันทึกการทาความดี ภาพ
กิจกรรม ใบงานแบบฝึกความพร้อม พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครู ทุ ก คนควรอบรมและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ
นักเรียนโดย ดูแลและคอยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ทั้งในด้ านการปฏิบัติ การให้กาลังใจ
การยกย่องผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และสังเกตพฤติกรรมเด็กจากสภาพจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 14.5 ผู้เรียนมีความประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.27 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมหนูรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกการตระหนักและเห็นคุณค่าในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในเรื่องการใช้น้าดื่ม – น้าใช้
และไฟฟ้า
ตัวบ่งชี้ที่ 14.6 ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 94.71 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
ส่งเสริมการสวมชุดพื้นบ้านในวันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญและงานประเพณีในชุมชน ภาพถ่าย และป้ายนิเทศ
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรจั ด ให้ มี การเรี ยนการสอนศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ในระดั บ
อนุบาลโดยครูหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยในแต่
ละสัปดาห์ ให้ครูผู้สอนนาฏศิลป์หรือผู้ที่มีความถนัดมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 14 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.82
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.91
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.91
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มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1


15.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 95.41
สิ่งแวดล้อม
15.2 เข้า ร่ ว มหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรม / โครงการอนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นา 96.64 
สิ่งแวดล้อม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
96.03 
ร้อยละเฉลี่ย
3.84
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.41 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมหนูรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายกิจกรรม การรู้จักรักษาและ
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมหนูรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุบาล BIG CLEANING
DAY ภาพถ่ายกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 15 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.84
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.92
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.92
มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 16
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4
3
2
1
16.1 สนใจและกระตือรือร้นในการทางาน
94.49

16.2 ทางานจนสาเร็จและภูมิใจในผลงาน
87.24

16.3 เล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
95.66

16.4 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
95.88

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
93.32

ร้อยละเฉลี่ย
3.73
ดีมาก
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 สนใจและกระตือรือร้นในการทางาน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 94.49 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม สมุดบันทึกพัฒนาการของผู้เรียน และผลงานนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรส่งเสริมให้นักเรียน เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานของตนเองและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ทางานจนสาเร็จและภูมิใจในผลงาน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 87.24 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การจัดแสดงผลงานของนักเรียน การให้คาชมเชยและเสริมแรง
เมื่อนักเรียนทางานสาเร็จ สมุดบันทึกพัฒนาการของผู้เรียน และผลงานนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรส่งเสริมให้นักเรียน เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานของตนเองและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ชื่นชมผลงานของผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้เรียนสามารถเล่นและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.66 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมวงกลม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมการเล่ า
นิทาน แผนการจัดประสบการณ์ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรมีการส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ของเด็กได้
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.88 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิ จ กรรมการเล่ า เรื่ อ งอาชี พ ของคนในครอบครั ว และอาชี พ ที่
นักเรียน อยากเป็น แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรเชิญผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ เข้ามาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 16 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 25545
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
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2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.73
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.87
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.87
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 17
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4
3
2 1
17.1 สามารถสรุปเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
94.42

17.2 แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
94.75

17.3 มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
94.89

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
94.74

ร้อยละเฉลี่ย
3.79
ดีมาก
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 17.1 สามารถสรุปความเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 94.42 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา กิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน นวัตกรรมนิทานหรรษา
ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน การสัมภาษณ์ การ
สอบถาม และการทดสอบ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรมีกิจกรรมการแข่งขันงานทางวิชาการภายในโรงเรียนและร่วมงาน
กับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและมีความกระตือรือร้น
ตัวบ่งชี้ที่ 17.2 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 94.75 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมุติ การสอบถาม การทดสอบ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 17.3 ผู้เรียนมีจิตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลการประเมิน
ร้อยละ 94.89 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเล่านิทาน การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ การแสดงบทบาท
สมมุติ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การทดสอบและการสัมภาษณ์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการของนักเรียน ในรูปแบบการทาโครงงาน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 17 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไขของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 17 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 17 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.79
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.89
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.89
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 18
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1






18.1 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
97.31
18.2 มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
95.74
18.3 มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย
95.66
18.4 มีทักษะในการสังเกตและสารวจ
95.22
18.5 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณ สามารถเชื่อมโยง 93.97
ความรู้และทักษะต่าง ๆ
18.6 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ 95.47 
รอบตัว
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
95.56 
ร้อยละเฉลี่ย
3.82
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ – กล้ามเนื้อเล็ก
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.31 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวกลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะ การปั้น,
แบบสังเกตทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-กล้ามเนื้อเล็ก
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อเล็ก ให้เพียงพอกับนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.74 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการบูรณาการ การปั้นแป้ง กิจกรรมการทาข้าวจี่ การ
ร้ อ ยมาลั ย การร้ อ ยลู ก ปั ด ผลงาน/ ชิ้ น งานของผู้ เ รี ย น แฟ้ ม สะสมงานของผู้ เ รี ย น แบบสั ม ภาษณ์
แบบสอบถาม แบบทดสอบผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ผ่านการ
เล่น และกระตุ้นให้รู้จักการเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ตัวบ่งชี้ที่ 18.3 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารที่เหมาะสมตามวัย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.66 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเล่านิทาน การเล่าเรื่องประสบการณ์ของผู้เรียน
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา วาดภาพประกอบ
การเล่าเรื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 18.4 ผู้เรียนมีทักษะในการสังเกตและสารวจ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.22 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นหา
คาตอบด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 18.5 ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะ ประมาณสามารถเชื่อมโยงความรู้ และทักษะ
ต่าง ๆ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 93.97 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา กิ จ กรรมศิ ล ปะ การเคลื่ อ นไหวและ
จังหวะ, แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
เพิ่มการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 18.6 ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.47 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเล่าเรื่องคนในครอบครัว การเรียนรู้ส่วนประกอบของ
ร่างกาย การเล่านิทาน การทัศนศึกษานอกสถานที่
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
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ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 18 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 18 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 18 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.82
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.91
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.91
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 19
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4 3 2 1
19.1 มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จักตั้งคาถาม
94.48 
19.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสนุก 96.13 
กับการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
95.13 
ร้อยละเฉลี่ย
3.91
ดีมาก
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 19.1 มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จักตั้งคาถาม
ผลการประเมิน
ร้อยละ 94.48 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมส่ งเสริมพัฒ นาการด้านภาษา การเล่ านิทาน การทัศน
ศึกษานอกสถานที่ แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน ภาพกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การใฝ่รู้ โดยการอ่านนิทาน แล
ถามคาถาม ให้นักเรียนฝึกคิดและ ถาม-ตอบ ในเรื่องที่ไม่เข้าใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 19.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.13 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่น สถิติ
การมาเรียนของผู้เรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้น
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 19 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 19 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่ มี พั ฒ นาของคุ ณ ภาพ
การศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 19 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน

~ 86 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.81
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.91
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.91
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่20
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4 3 2 1
20.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย
95.64 
20.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
98.21 
20.3 รู้จักสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมึนเมา
97.75 
20.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
96.61 
20.5 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู ผู้อื่นและชอบ
98.15 
มาโรงเรียน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
97.27 
ร้อยละเฉลี่ย
3.89
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 20.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการแปรงฟัน ล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร การดื่มนม การอบรมเรื่องปฏิบัติตัวเพื่อการ ป้องกันอุบัติเหตุ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ครูประจาชั้นควรให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพ
สุขอนามัย บันทึกการตรวจสุขภพเด็กให้เป็นปัจจุบันและส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัย อุบัติเหตุ แก่ผู้เรียน โดย
การแนะนาผู้ปกครองให้ทาประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 20.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.21 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) ป้ายนิเทศ
รายการอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน สมุดรายงานประจาตัวผู้เรียน
สถิติน้าหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ การตรวจสุขภาพปากและฟัน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรส่งเสริม ให้คาแนะนาผู้ปกครองได้ดูแลผู้เรียนด้านสุขภาพ
อนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับทางโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 20.3 รู้จักสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมึนเมา
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.75 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดและโทษของสิ่งเสพติด สื่อการ
เรียนการสอนเรื่องยาเสพติด ภาพถ่ายสิ่งเสพติด
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
สถานศึกษาควรจัดโครงการเพื่อให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษแก่
ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 20.4 ความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.61 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงของนักเรียนอนุบาลเนื่องในงานวันสาคัญ
ต่าง ๆ ทั้งด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะ และกีฬา ในระดับโรงเรียน เทศบาล และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ,
ใบเกียรติบัตรและภาพถ่ายกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจอย่างทั่วถึง
ตัวบ่งชี้ที่ 20.5 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่นและชอบมาโรงเรียน
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.15 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมโอบ
กอดให้ความรัก การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สมุดบันทึกสถิติการมาเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรจัดมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนได้เลือก
เล่นตามความถนัดมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนและบุคคลอื่นตามความเหมาะสม
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 20 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
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2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 20 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 20 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.89
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.95
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.95
มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 21
ผลสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ)
21.1 สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
96.77
21.2 สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว
98.29
21.3 สนใจและร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
97.58
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
97.55
ร้อยละเฉลี่ย
3.90
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1




ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 21.1 สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.77 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการวาดภาพตามจินตนาการ การเล่าเรื่องประกอบภาพ
ใบงานและแฟ้มผลงานของนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรม
บูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มประสบการณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 21.2 ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว
ผลการประเมิน
ร้อยละ 98.29 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมร้องเพลง การเต้น
ประกอบจังหวะ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรให้มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 21.3 ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.58 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาล การเล่นฮูลาฮูป กิจกรรมออก
กาลังกายตอนเช้า
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 21 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 21 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 21 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.90
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.95
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.95
มาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 22
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ผลสาเร็จ
4 3 2 1
22.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
97.44 
22.2 เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และ 96.34 
มีความเป็นประชาธิปไตย
22.3 เคารพและปฏิบัติตามคาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อแม่ ครู ญาติและ 96.85 
ผู้ใหญ่
22.4 รู้จักท้องถิ่น และรักท้องถิ่น
95.34 
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
96.49 
ร้อยละเฉลี่ย
3.86
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการประเมิน
ร้อยละ 97.44 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ภาพถ่ายกิจกรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 22.2 เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเองและมีความเป็น
ประชาธิปไตย
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.34 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน การเลือกหัวหน้าชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 22.3 เคารพและปฏิบัติตามคาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อ แม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่
ผลการประเมิน
ร้อยละ 96.85 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
การอบรมสั่งสอนหน้าเสาธง การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
นักเรียนระดับอนุบาลมีความรัก ความเคารพและปฏิบัติตามคาสั่ง
สอนของครูด้วยดี ครูจึงควรสั่งสอนนักเรียนด้วยความรัก ความอบอุ่นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 22.4 รู้จักท้องถิ่น และรักท้องถิ่น
ผลการประเมิน
ร้อยละ 95.34 ระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับรถสายรุ้ง ณ วัดหนองแวงพระ
อารามหลวง ณ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น ประมงน้าจืด จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์บ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น และภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีและเกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 22 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาและแก้ไข ของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 22 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 22 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.86
4
3.93

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.93
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 14
ผลสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
14.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
14.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
14.3 มีความกตัญญูกตเวที
14.4 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
14.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า
14.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
สรุปผลการประเมิน

4

ระดับคุณภาพ
3
2

94.59
94.80
96.83
95.30






93.36



95.49



95.06

3.80
ดีมาก

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 94.59 มีมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โครงการส่งเสริมวันสาคัญและอบรมธรรมะ กิจกรรมโฮมรูม ปพ.5 โครงการวันสาคัญทางศาสนา
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการจิตศึกษา โครงการสอนบูรณาการ โครงการกินอยู่เป็น โครงการ
เยี่ยมบ้าน โครงการกลุ่มสนใจ โครงการวันแม่แห่งชาติ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการครู
พระสอนศีลธรรม โครงการสภานักเรียน โครงธนาคารความดี โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการเข้าค่าย
วิชาการ
โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการนิทรรศการทาง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายยึดตามความ
รับผิดชอบ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่อย่างสุภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 94.80 มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โครงการเข้าค่ายจริยธรรม กิจกรรมบันทึกความดี โครงการครูพระสอนศีลธรรมใน โครงการ
ระเบียบวินัย, โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงธนาคารความดี โครงสภานักเรียน โครงการสารวัตร
นักเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการนิทรรศการ
ทางวิชาการ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ฝึกระเบียบการทางาน , การดูแลทรัพย์สินของสาธารณะ , ฝึกมารยาท
ในการพูด , การประหยัด
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 มีความกตัญญูกตเวที
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.83 มีความกตัญญูกตเวทีอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวันกตัญญู โครงการเข้าค่ายจริยธรรม โครงการวันพ่อ
โครงการวันแม่ โครงการวันสาคัญต่างๆ โครงการเข้าค่ายครอบครัวเล็ก โครงการเข้าค่ายจริยธรรม
โครงการสืบสานวันสาคัญ โครงการคุณธรรมนาชีวิต(จิตศึกษา) โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม โครงการเข้าค่ายธรรมดายาตรา โครงการวันสาคัญ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการระเบียบวินัย โครงธนาคารความดี โครงสภานักเรียน , โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการเข้าค่าย
วิชาการ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการนิทรรศการ
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ทางวิชาการ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการครอบครัวเล็ก โครงการเยี่ยมบ้าน โครงการวันอาลา
โครงการประเมินนักเรียนโดยผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง , แสดงออกการ
ตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม , เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 มีมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.30 มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการตักบาตรเติมบุญ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการBig Cleaning Day โครงการสิ่งแวดล้อมในโนโรงเรียน
โครงการแข่งขันกีฬาสี โครงการธนาคารความดี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โครงการกินอยู่
เป็น โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการค่ายมวลชนสัมพันธ์ โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรม โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการค่ายมโนธรรมนาจิตสานึก โครงการระเบียบวินัย
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงธนาคารความดี
กิจกรรมเล่านิทานอ่านหนังสือ โครงสภานักเรียน
โครงการสารวัตรนักเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม
โครงการนิทรรศการทางวิชาการ โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรนักเรียน
( สภานักเรียน)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการให้ และเสียสละแสดงออกถึงการมีน้าใจ
แบ่งปันทรัพย์สินสิ่งของและเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 14.5 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 93.36 ประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการประหยัดน้าประหยัดไฟ โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการธนาคารขยะโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ )
โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารขยะ โครงการประหยัดน้าประหยัดไฟ โครงการขยะดีมีราคา
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการกินอยู่เป็น โครงการมีของใช้ไร้ของเสีย โครงการพลังงานหารสอง
โครงการธนาคารขยะ โครงการระเบียบวินัย โครงธนาคารความดี โครงสภานักเรียน โครงการสารวัตร
นักเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่าย
สิ่งแวดล้อม โครงการนิทรรศการทางวิชาการ โครงการออมทรัพย์วันละบาท
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่ามี
กิจกรรมรีไซเคิล รณรงค์ประหยัดพลังงานน้าและไฟฟ้า
ตัวบ่งชี้ที่ 14.6 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.49 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการตักบาตรเติมบุญ โครงการวันรักษ์ไทย โครงการเรียนรู้
นอกสถานที่ โครงการสานึกรักษ์ชมพูเหลือง โครงการสืบสานประเพณี โครงการส่งเสริมคุณธรรม โครงการ
ปราชญ์ ช าวบ้ าน โครงการผู้ ป กครองอาสา โครงการสื บ สานวัน ส าคั ญ โครงการเรี ย นรู้ต ามกลุ่ มสนใจ
โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการกินอยู่เป็น โครงการคุณธรรมน้าชีวิต โครงการวันสาคัญ โครงการ
กิจกรรมร่วมชุมชน โครงธนาคารความดี โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการ
นิทรรศการทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมาเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สนใจที่จะแสดงออกถึงความนิยมไทย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทยเป็นแหล่งเรียนรู้
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 14 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 14 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

2555

คะแนน
3.80
4.00
3.90

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย  2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.90
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 15
ผลสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
15.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
15.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
สรุปผลการประเมิน

96.00

97.06
96.53

4


ระดับคุณภาพ
3
2

1


3.86
ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.00 รู้คณ
ุ ค่าสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการ Big Cleaning day โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการหลักสูตรพลังงานทดแทน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการธรรมดายาตรา
โครงการขยะดีมีราคา โครงการประกวด โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้ โครงการอบรมค่ายผู้นามวลชน
สัมพันธ์ โครงการธนาคารขยะ โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โครงการร่วมกิจกรรมชุมชน
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2555

จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเกิดจิตสานึกในการรักษาและอนุรักษ์

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อย 97.06 เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โครงการ 5R พาสะอาด
โครงการค่ายการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรพลังงานทดแทน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการธรรมดายาตรา โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลท้องถิ่น โครงการค่ายสายน้าสายชีวิต
โครงการ Big cleaning day โครงการประกวด โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้
โครงการอบรมค่าย
ผู้นามวลชนสัมพันธ์
โครงการธนาคารขยะ โครงการร่วมกิจกรรมชุมชน โครงการธนาคารขยะ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูควรจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วมทุกคน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 15 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 15 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน

~ 98 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

2555

คะแนน
3.86
4.00
3.93

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย  2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.93
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 16

ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 16
ตัวบ่งชี้
16.1 มีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ
16.2 พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการทางาน
16.3 ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
16.4 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
16.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
สรุปผลการประเมิน

ผลสาเร็จ
92.13
92.73

4



92.59



94.17
95.77




ระดับคุณภาพ
3
2

93.48

3.74
ดีมาก

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 มีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.13 มีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการสภานักเรียน โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ โครงการนิทรรศการโครงงาน โครงการส่งเสริม สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา,
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารีและยุวกาชาด โครงการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการหงายกะลาพัฒนาผู้เรียน โครงการกิน อยู่ เป็น โครงการจัดการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสนใจ โครงการขยะดีมีค่าราคาดี โครงการพัฒนาการเรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ, Mind
Mapping โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแข่งขันคนเก่ง โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้า
ค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่าย
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการทางานตามขั้นตอน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.73 พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบใน
การทางาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการอาสาสมัครลูกเสือจราจร,แผนการจัดการเรียนรู้
โครงการนิทรรศการโครงงาน โครงการลูกเสือ – เนตรนารี โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียน โครงการผู้ปกครองอาสา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานหงายกะลา โครงการกิน อยู่ เป็น โครงการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ โครงการ
ธนาคารขยะ โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้ โครงงานจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ, โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ, Mind Mapping โครงการรีไซเคิล โครงการเข้าค่ายวิทย์-คณิต
โครงการ English Camp โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ,
โครงการค่ายพุทธธรรม
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการทางานที่เป็นระเบียบ ถูกต้อง มีคุณภาพ ความ
พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการอาชีพอิสระ โครงการนิทรรศการโครงงาน
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
โครงการผู้ปกครองอาสา (กิจกรรมชุมนุมทาพานบายศรีปากชาม,ทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร,ทาขนม, ทาน้าสมุนไพร)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน โครงงานของนักเรียน โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี และ ยุวกาชาด โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการกิน อยู่ เป็น โครงการ
จัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ โครงการขยะมีค่าราคาดี โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ, Mind Mapping) โครงการรีไซเคิล โครงการเข้าค่ายวิทย์-คณิต
โครงการ English Camp โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการ
เข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการนิทรรศการทางวิชาการ โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ โครงการค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรมส่งเสริมการทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 การทางานร่วมกับผู้อื่น
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 94.17 การทางานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการชุมนุมกลุ่มสนใจ โครงการอบรมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยโครงงาน โครงการนิทรรศการโครงงาน โครงการส่งเสริมภาวะผู้นา โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน โครงการเข้าค่าย พักแรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด โครงการผู้ปกครองอาสา โครงการหงายกะลาพัฒนาผู้เรียน โครงงานของนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
โครงการกิน อยู่ เป็น สนใจ โครงการขยะมีค่าราคาดี โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ, Mind Mapping) โครงการเข้าค่ายวิทย์-คณิต โครงการ English
Camp โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการ
เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ฝึกความรับผิดชอบ ใช้กระบวนการกลุ่มทางานเป็นทีม การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 16.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 95.77 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการอาชีพอิสระ โครงการชุมนุมกลุ่มสนใจ โครงการ
นิทรรศการโครงงาน โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการปราชญ์ชาวบ้าน โครงการผู้ปกครองอาสา
โครงงานของนักเรียน โครงการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ โครงการแนะแนว โครงการสภานักเรียน
โครงการเข้าค่ายวิทย์-คณิต โครงการ English Camp โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการ
นิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการเข้าค่ายวิชาการ
โครงการเข้าค่ายศิลปะ
โครงการเข้าค่าย
สิ่งแวดล้อม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน โครงการค่ายจินตนาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ฝึกความรับผิดชอบ ใช้กระบวนการกลุ่มทางานเป็นทีม
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 16 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 16 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.74
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.87
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย  2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.87
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 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 17

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์

ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 17
ตัวบ่งชี้
17.1 สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
เป็นความคิดรวบยอด
17.2 สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้
17.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ
17.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ
และมีจินตนาการ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
สรุปผลการประเมิน

ผลสาเร็จ
4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

89.77

91.10

89.84

91.71

90.60

3.62
ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 17.1 สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.77 สามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวันรักษ์ไทย โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน โครงการนิทรรศการโครงงาน โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตใน ร.ร. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โครงการหงายกะลาพัฒนาผู้เรียน โครงการกิน อยู่ เป็น
โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ และMind Mapping)
โครงการเข้าค่ายอังกฤษ โครงการแข่งขันคนเก่ง โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการ
เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โครงการการเรียนรู้แบบWalk Rally
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกทักษะความสามารถให้นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นความคิดรวบยอด
ตัวบ่งชี้ที่ 17.2 สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.10 สามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน, หลักฐาน โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน โครงการนิทรรศการโครงงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตใน ร.ร. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โครงการหงายกะลาพัฒนาผู้เรียน โครงการกิน อยู่ เป็น โครงการหยด
น้าแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ และMind Mapping) โครงการ
เข้าค่ายอังกฤษ โครงการแข่งขันคนเก่ง โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ โครงการเข้าค่าย
สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โครงการการเรียนรู้แบบWalk Rally
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกทักษะความสามารถให้นักเรียนสามารถ
คาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
ตัวบ่งชี้ที่ 17.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 89.84 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา
อย่างมีสติ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการอบรมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยโครงงาน โครงการนิทรรศการโครงงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
ส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตใน ร.ร. โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ โครงการหงายกะลาพัฒนาผู้เรียน โครงการกิน อยู่ เป็น โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน(โครงงาน, บูรณาการ และMind Mapping) โครงการค่ายคณิตศาสตร์
โครงการเข้าค่ายอังกฤษ โครงการแข่งขันคนเก่ง โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการเข้าค่ายศิลปะ
โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โครงการการเรียนรู้แบบWalk Rally
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกทักษะความสามารถให้นักเรียนสามารถ
ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 17.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.71 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมี
จินตนาการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการกิน อยู่ เป็น แผน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการหยดน้าแห่งการเรียนรู้แผนผังความคิด ชิ้นงานนักเรียน โครงงาน นิทานหน้าเดียว ภาพกิจกรรม
แบบประเมิน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกทักษะความสามารถให้นักเรียนสามารถมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีจินตนาการ
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 17 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 17 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา  ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 17 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.62
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.81
ดีมาก
 สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย  2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย 3.81
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์
และอิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -
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มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 18
ตัวบ่งชี้
18.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
18.2 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนา
เสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
18.3 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ตามช่วงชั้นที่เหมาะสม
18.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็จ
4
60.47
92.32



92.08



94.45



84.83

ระดับคุณภาพ
3
2


1

ดี

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 60.47 อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (QA)
ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (QA)
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาผู้เรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการพัฒนา
บุคลากร จัดอบรม สัมมนา เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชิงปฏิบัติ การเรียนการสอนแบบโครงงาน
จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.32 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การสอบวัดผลปลายภาคเรียนประจาปีการศึกษา แบบบันทึกการอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียนและพูด การนาเสนองานของนักเรีย น กิจกรรมยอดนักพูด กิจกรรมรักการอ่าน โครงการ
วางทุกงานอ่านทุกคน โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรม
ด้านภาษา เช่น การประกวดเรียงความ การแข่งขันโต้วาที อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 18.3 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศตามช่วงชั้นที่เหมาะสม
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 92.08 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างชาติ
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการนาเสนอภาษาไทย ภาษาอีสาน ภาษาอังกฤษ วันละคา กิจกรรมการนาเสนอ
ข่าว เรื่องเล่าวันนี้ในอดีต หน้าเสาธง โครงการเสียงตามสาย กิจกรรมรักการอ่าน โครงการแข่งขันคนเก่ง
โครงการ English camp
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดให้การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเรียนรู้
จากเจ้าของภาษา ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 18.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 94.45 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบบันทึกการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตของนักเรียน โครงการพัฒนา
เว็บไซด์โรงเรียน โครงการปรับปรุงและขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน แบบ
ประเมิน โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริม
สนับสนุนอย่างทั่วถึง และได้ฝึกปฏิบัติจริง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเพียงพอต่อผู้เรียน และจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูลกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 18 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดี
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดี
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา
ดาเนินการ

2555

 ไม่ดาเนินการ

สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 18 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 18 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.39
3.00
3.19

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.19
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -
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มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 19
ตัวบ่งชี้
19.1 มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบตัว
19.2 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองสามารถเรียนรู้ร่วม
กับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้
19.3 สามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ
4
93.33



91.64



95.25



93.42

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 19.1 มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
รอบตัว
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ บันทึกการอ่านนักเรียน
ทุกระดับชั้น บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด แบบบันทึกการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตของนักเรียน โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน และสร้างจิตสานึก
ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่นการสื บค้น ข้อมูล ในการทารายงานต่าง ๆครูควรใส่ ใจการอ่านของนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องโดยสนับสนุนการเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งเช็คสถิติการเข้าห้องสมุด
ของแต่ละห้องแต่ละคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 19.2 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และสนุกกับการเรียนรู้
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.64 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจ กรรม/โครงการ/หลักฐาน กิ จกรรมเข้า ค่ายเข้า ค่า ยพัก แรม โครงการการสอนแบบโครงงาน
โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน สถิติการใช้ห้องสมุด แบบบันทึกการยืมหนังสือ
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แนวทางการพัฒนาและแก้ ไข ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน และสร้างจิตสานึก
ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่นการสื บค้น ข้อมูล ในการทารายงานต่าง ๆครูควรใส่ ใจการอ่านของนักเรียนอย่ างจริงจังและ
ต่อเนื่องโดยสนับสนุนการเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งเช็คสถิติการเข้าห้องสมุด
ของแต่ละห้องแต่ละคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 19.3 สามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน บันทึกการใช้ห้องสมุด โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ บันทึกการอ่านรายบุคคล สถิติการใช้ห้องสมุด แบบ
สรุปโครงการวางทุกงานอ่านทุกคน รายงานการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ บันทึกการใช้อมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตของนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา กาหนด
นโยบายการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการรายงานงานผลการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนา
และแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 19 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 19 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 19 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตาม
แผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
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ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.74
4.00
3.87

2555

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.87
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และ
อิงสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 20
ตัวบ่งชี้
20.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
20.2 มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
20.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย
และอุบัติเหตุ
20.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
20.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและชอบ
มาโรงเรียน
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็จ
4
95.82



96.67



97.69



96.55



97.71



96.89

ระดับคุณภาพ
3
2

ดีมาก

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 20.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.82 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการสวมนิรภัย โครงการอบรม
การป้องกันอัคคีภัย สาธารณภัย โครงการสรรหานักกีฬาดีเด่น โครงการวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน
โครงการสารวัตรยุงลาย โครงการสวัสดิภาพจราจรในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ครูผู้สอนควรสอดแทรกเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการป้องกันอุบัติ
ในขณะทาการสอน ร่ว มกั บการทางานของครูประจาชั้น สถานศึกษาส่ งเสริมให้ความสาคัญในด้านสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีวิทยากรมาอบรม อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 20.2 มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.67 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน แบบบันทึกการพัฒนาด้านร่างกายนักเรียน (น้าหนักส่วนสูง) กระทรวง
สาธารณสุข แบบบันทึกสุขภาพตนเอง / บัตรสุขภาพ แบบบันทึกการวัดสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการวัดสมรรถภาพทางกายนักเรียน แบบบันทึกสุขภาพ ปพ.6 ปพ.8 สรุปแบบบันทึกน้าหนักส่วนสูง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรมีการวัดน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพเป็นประจาสม่าเสมอ และ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อดูสุขภาพของนักเรียนทุกคน
ตัวบ่งชี้ที่ 20.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและ
อุบัติเหตุ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 97.69 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรม
ตรวจปั ส สาวะหาสิ่ งเสพติดในสถานศึก ษา กิจ กรรมรณรงค์ ป้องกัน และต่อ ต้า นยาเสพติ ด ระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดการป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ ควรมีการดาเนินการระบบ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ครบทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 20.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.55 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน กิจกรรมป้องกัน
และต่อต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน กิจกรรมดนตรี
พื้นเมือง กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมกีฬาสีภายใน
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แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อฝึก
ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นา-ผู้ตามที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 20.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและชอบมาโรงเรียน
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 97.71 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน สถิติจานวนนักเรียนที่มาเรียน กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมมจิตศึกษา โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ครู และกระตุ้นให้นักเรียนชอบมาโรงเรียน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 20 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 20 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 20 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
3.88
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.94
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.94
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย -
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มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 21
ตัวบ่งชี้
21.1 ชื่น ชม ร่ ว มกิจ กรรม และมีผ ลงานด้าน
ศิลปะ
21.2 ชื่น ชม ร่ ว มกิจ กรรม และมีผ ลงานด้าน
ดนตรี / นาฏศิลป์
21.3 ชื่น ชม ร่ ว มกิจ กรรม และมีผ ลงานด้าน
กีฬา / นันทนาการ
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลสาเร็จ
4
96.39



95.56



97.25



96.40

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 21.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 96.39 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวันรักษ์ไทย ผลงานนักเรียน ชิ้นงาน กิจกรรมเรียนรู้นอก
ห้องเรียน กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ดนตรี โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน โครงการ
เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม โครงเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนากิจกรรมด้านศิลปะ โดยครูต้องจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และเสรีในทุกวัน ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในกิจกรรมงานต่างๆ ทาให้ผู้เรียนได้
รางวัลในการแข่งขัน เกิดความภูมิใจในตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 21.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.56 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ โครงการเรียนรู้ตามกลุ่มสนใจ
กิจกรรมการแสดงดนตรีนาฎศิลป์ กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มีความ
พอใจและมีความสุขเมื่อได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ เมื่อ
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เข้าร่วมกิจกรรมมีผลงานที่เด่นชัด ปรากฏให้เห็นนักเรียนเองมีความชื่นชมต่อผลงานของตนเองและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ตัวบ่งชี้ที่ 21.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ
ผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 97.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน กีฬากลุ่ม
เทศบาล โครงการกีฬาสีภายใน โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ กิจกรรมชุมนุมกีฬา กิจกรรมวันสปอตเดย์
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยครูต้องจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และเสรีให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมงานต่างๆ ทาให้ผู้เรียนได้รางวัล
ในการแข่งขัน เกิดความภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจในด้านกีฬา
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 21 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 21 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 21 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยอิงเกณฑ์
3.86
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยอิงสถานศึกษา
4.00
ดีมาก
เฉลี่ย
3.93
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.93
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 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย มาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 22
ระดับคุณภาพ
ผลสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
22.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
96.54 
22.2 เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของ
96.66 
ตนเอง และมีความเป็นประชาธิปไตย
22.3 รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
95.69 
ความสุข
22.4 เคารพและปฏิบัติตามคาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อแม่ ครู
95.61 
ญาติและผู้ใหญ่
22.5 รู้จักท้องถิ่น รักและร่วมพัฒนาท้องถิ่น
96.93 
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย
96.29
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
3.85
ระดับคุณภาพ
4
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 22.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.54 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการวันกตัญญู,กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง,สมุดลงนามถวาย
พระพร,การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน,กิจกรรมหน้าเสาธง แผนการจัดการเรียนรู้,หลักสูตรสถานศึกษา โครงการ
วันแม่แห่งชาติ โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22.2 เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเอง และมีความเป็น
ประชาธิปไตย
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.66 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
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โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการสภานักเรียน,กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้,หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนทุก
ชั้นเรียนได้ฝึกแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนรวมและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 22.3 รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 95.69 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการพี่รับน้อง,บันทึกการเข้าแถวเคารพธงชาติ,โครงการลูกเสือ
อาสาจราจร แผนการจัดการเรียนรู้,หลักสูตรสถานศึกษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
สวัสดิภาพจราจรกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้นักเรียนได้นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมสร้างวินัยต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 22.4 เคารพและปฏิบัติตามคาสั่งสอน คาแนะนาของพ่อแม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 95.61 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน กิจกรรมโฮมรูม โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน,แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครอง,โครงการสานสายใยน้องพี่มัธยม แผนการจัดการเรียนรู้,หลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างนิสัยที่ดีแก่นักเรียนจัดทาแบบสอบถาม
พฤติกรรมนักเรียนกับผู้ปกครองเกี่ยวกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเคารพและปฏิบัติตามคาสั่งสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 22.5 รู้จักท้องถิ่น รักและร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.93 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญ,โครงการส่งเสริม
สนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน แผนการจัดการเรียนรู้,หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น
โครงการมหกรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ กิจกรรมคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองสม่าเสมอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 22 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
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2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 22 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 22 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.85
4
3.93

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.93
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
มาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 23
ระดับคุณภาพ
ผลสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
23.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้
ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาการ การกีฬา ความมีวินัย
96.28

คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
23.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ
การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
95.87

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

1
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23.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ในการให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนการ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่ชุมชนและส่วนรวม
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

95.38
95.84
3.83
4
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ดีมาก

ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 23.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ยอมรับความรู้ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาการ
การกีฬา ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.28 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่าย
ผู้ปกครอง,รายงานการประชุมผู้ปกครอง , ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม เช่น กีฬา
สัมพันธ์ หรือ ปฏิบัติธรรมผู้ปกครองร่วมกับบุตรหลาน , การประชุมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โรงเรียนสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 23.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 95.87 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่าย
ผู้ปกครอง,รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของครูทั้งด้านความรู้
การปฏิบัติงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น แบบสอบถามความพึงพอใจ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดทาแบบสอบถามผู้ปกครอง แล้วนาความคิดเห็นมาปรับ
แก้ไขอย่างจริงจัง จัดการประชาสัมพันธ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างโรงเรียนและบ้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 23.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการให้คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่ชุมชนและส่วนรวม
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 95.38 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน,รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
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รายงานการประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้ความร่วมมือของ
โรงเรียนและชุมชน ในกิจกรรมงานวันสงกรานต์ งานออกพรรษา ฯลฯ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดทาแบบสอบถามผู้ปกครอง ชุมชน แล้วนามาแก้ไขปรับปรุง
โรงเรียนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน การประชาสัมพันธ์และการอุทิศเวลาในการเยี่ยมบ้านและ
เสริมสร้างสัมพันธภาพกับผู้ปกครองและชุมชนมากขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 23 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 23 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุ ป ผลการประเมิ น ความส าเร็ จ บรรลุ ม าตรฐานหรื อ เป้ า หมายตามแผนในมาตรฐานที่ 21 ของ
สถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.83
4
3.92

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.92
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................

~ 120 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ และยอมรับ โดยผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 24
ระดับคุณภาพ
ผลสาเร็จ
ตัวบ่งชี้
4
3
2
1
24.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุ
96.19

อุปกรณ์ วิชาการและอื่นๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน
24.2 ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ ใน
96.37

การจัดและพัฒนาการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย
96.28
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
3.85
ระดับคุณภาพ
4
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 24.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ให้บริการด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการและอื่นๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.19
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่าย
ผู้ปกครอง,รายงานการประชุมผู้ปกครอง โครงการ BIG CLEANING DAY การใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมชุมชน
การให้บริการยืมเครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และการให้ บริการวงดนตรีลูกทุ่ง วงโยธวาทิต
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดทาแบบสอบถามผู้ปกครองด้านมาตรฐานวิชาการ กฎระเบียบ
ของโรงเรียน เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป ให้มีการบันทึกผลการให้บริการเป็นข้อมูลสถิติ และการประเมินผลการ
ให้บริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 24.2 ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และให้การสนับสนุนทรัพยากร
ปัจจัยต่างๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.37 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่าย
ผู้ปกครอง,รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,โครงการอบรมธรรมะสัญจร บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนปัจจัยและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
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ภาพประกอบกฐินโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จัดประชุมผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และนาคาแนะนามาใช้ให้เป็นรูปธรรม การสนับสนุน เชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมดาเนิน
กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาให้มากขึ้น
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 24 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 24 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 24 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
อิงสถานศึกษา
เฉลี่ย

คะแนน
3.85
4
3.93

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ และยอมรับ โดยผู้ปกครองและชุมชนให้
การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
3.93
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
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มาตรฐานที่ 25 มาตรฐานกลุ่มอัตลักษณ์
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 25
ตัวบ่งชี้

ผลสาเร็จ
4

ระดับคุณภาพ
3
2

1

ตัวบ่งชี้ที่ 25.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
99.24

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 25.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
98.74

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย
98.99
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
3.96
ระดับคุณภาพ
4
ดีมาก
ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 25.1ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 99.24 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการ
ประเมินตนเอง(SAR) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน โครงการห้องเรียนสองภาษา
บันทึกหลังสอน
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ตัวบ่งชี้ที่ 25.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 98.74 ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการ
ประเมินตนเอง(SAR) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญงินและเหรียญทองแดงจากการ
แข่งขันคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโครงการอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 25 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2554
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 25 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 25 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.96
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
3.98
ดีมาก
สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 25 มาตรฐานกลุ่มอัตลักษณ์
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
มาตรฐานที่ 26 มาตรฐานกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 26
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 26.1 ผลการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 26.2 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ / ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ผลสาเร็จ
4
99.93



99.76



99.85
3.99
4

ระดับคุณภาพ
3
2

ดีมาก

1
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ผลการดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 26.1 ผลการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
โครงการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
รายงานโครงการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ตัวบ่งชี้ที่ 26.2 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 100
ได้ระดับคุณภาพ
ดีมาก
โครงการ/กิจกรรม/หลักฐาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษา
การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานที่ 26 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2554 ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2555
ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
2. สถานศึกษาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ดาเนินการ
 ไม่ดาเนินการ
สรุปว่า ผลการประเมินมาตรฐานที่ 25 ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555
 มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีพัฒนาของคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินความสาเร็จบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในมาตรฐานที่ 26 ของสถานศึกษา
 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน แต่มคี วามตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติตามแผน
 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน
ผลการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
อิงเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย
3.99
ดีมาก
อิงสถานศึกษา
4
ดีมาก
เฉลี่ย
4.00
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สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 26 มาตรฐานกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
 ได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ≥ 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย
4.00
 ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ ผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์ และอิง
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย < 2.75 คือ มีค่าเฉลี่ย.................
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บทที่ 4
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนารายมาตรฐาน
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขัน้ พื้นฐาน
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาและสอนตรงตามวิชาเอก – โทหรือ
ตรงตามความถนัด
จุดที่ควรพัฒนา จัดทาโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจครูอย่างต่อเนื่องและ
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพของตนสม่าเสมอ และการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับขั้นปฐมวัย
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น

มาตรฐานที่ 2 ครู
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของ
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แผนและจัดกิจกรรมประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เต็มศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการติดตามและประเมินผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาบุคลาการทางการศึกษา เรื่อง กระบวนการวัด, การประเมินผลตามสภาพจริง
ตลอดจนการวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น

มาตรฐานที่ 2
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีความพยามยามและมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
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สาคัญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติงานสอนเยี่ยงครูมืออาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมในเรื่องเทคนิควิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์
และเขียนได้ เช่น พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอน
แบบบูรณาการ และการสอนแบบโครงงาน
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหาร
การศึกษาและมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา ควรพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับขั้นปฐมวัย
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
มีนักเรียนในระดับอนุบาลมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา อัตราส่วนผู้เรียนต่อห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ด้านปัจจัยทางการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรั พยากรและสภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่อการจัดการศึกษาอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา อาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องพิเศษ วัสดุครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ
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จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาและสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ด้านกระบวนการระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบ
และครบวงจร
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
บุคลากรพัฒนาตนด้านบริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้าน ICT ในการจัดการ
ความรู้ทุกระบบมากยิ่งขึ้น โดยการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
การบริหารแบบกระจายอานาจ และการจัดการศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์และ
ใช้หลักการมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพัฒนาโรงเรียนมี
รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
จุดที่ควรพัฒนา การมีส่วนร่วมของไตรภาคี ของโรงเรียนในการพัฒนาองค์กร การตรวจสอบและ
ถ่วงดุล
ด้านกระบวนการระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนท้องถิ่นและโครงการต้นกล้าแห่งปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้มี
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเหมาะกับวัย
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษามีการดาเนินการส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้
ผลพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
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ด้านกระบวนการระดับขั้นพื้นฐาน
8 สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

มาตรฐานที่
สาคัญ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและการติดตามผลการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และการอบรมให้ความรู้สาหรับครู
ด้านกระบวนการระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย กิจกรรมค่ายพัฒนา
ศักยภาพและอัจฉริยภาพนักเรียนต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬาและนันทนาการ กิจกรรม
สืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
จุดที่ควรพัฒนา ควรพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการควบคุมระเบียบ วินัยนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกากับอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารสถานที่เหมาะสม การให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียน และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ เหมาะสม
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
มีการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา การสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรการศึกษามากขึ้น
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับองค์กรทางศาสนา
และสถาบันทางวิชาการ มีการส่งบุคลากรเป็นวิทยากรให้ชุมชนและสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรทางศาสนาอย่างเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดมีการบริการวิทยากรในการให้ความรู้และบริการชุมชนมากขึ้น
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษามีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงขึ้น และสร้างความ
ตระหนักให้ครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม กากับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
ด้านผลผลิต (ผู้เรียนและชุมชน) ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความ
ซื่อสัตย์ เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักประหยัด และ
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
จุดที่ควรพัฒนา จัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความอดทน ความมีวินัยมีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ส่วนรวม
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มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน อยูใ่ น ดี
จุดเด่น
ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคมที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา ควรส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วยการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเอง
และสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ต่ออาชีพที่ตนสนใจ ทางาน
ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข พัฒนาแฟ้มผลงานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร่วมชื่นชมผลงานของผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
จุดที่ควรพัฒนา ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยความสุข เอื้อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เหมาะกับวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
จินตนาการ และรักการอ่าน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ภาษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา จัดกิจกรรมแบบบูรราการกับดนตรี กีฬาและศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ ได้เหมาะสมกับวัยอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่จาเป็นตามหลักสูตร
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
จุดเด่น
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน อยูใ่ นระดับ ดีมาก
จุดเด่น
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนโดยรถสายรุ้งอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งคาถามเพื่อค้นหาเหตุผล สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนมีสุขนิสัยดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย มีน้าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ รู้จักโทษของยาเสพติดและสิ่งมึนเมา มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีบุคลิกภาพที่ร่าเริงแจ่มใส
จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก การดูแลรักษา
ความสะอาดร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
นักเรียนร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว นักเรียนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
มาตรฐานที่ 22 ผู้เรี ยนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครั ว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเคารพใน
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติตามคาสั่งสอน
คาแนะนาของพ่อแม่ ครู ญาติผู้ใหญ่และมีความรักชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน สร้างความตระหนักให้ทุกคนใน
ครอบครัวมีความรักและอบอุ่นเป็นแบบอย่างที่ดี
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ด้านผลผลิต (ผู้เรียนและชุมชน)ระดับขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลการประเมิน อยู่ใน ระดับ ดีมาก
จุดเด่น
นักเรียนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิใจในความเป็นไทย มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา แต่งกายเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มี
มารยาทเรียบร้อยและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์
กตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเสียสละรู้จักใช้ทรัพย์สินส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
จุดที่ควรพัฒนา การสอนสอดแทรกคุณธรรมด้านวินัยและความซื่อสัตย์ และปลูกฝังมารยาทไทย
ให้กับนักเรียนด้วยวิธีบูรณาการในเนื้อหาการสอน
มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและรักษาสาธารณสมบัติ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
จุดที่ควรพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักและหวงแหนในทรัพย์สินของโรงเรียน
การรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและแหล่งชุมชน
มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน พากเพียรพยายาม ขยัน อดทน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
จุดที่ควรพัฒนา การเสริมสร้างทักษะการทางานที่ใช้ความเพียร อดทน รอบคอบมากขึ้น ส่งเสริม
การเรียนรู้แบบโครงงานและการทางานร่วมกัน
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรี ยนมีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณาญาณ มี
ความคิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดีตามวัย
จุดที่ควรพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมี
วิสัยทัศน์ มากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน
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ผลการประเมิน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
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ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
อยู่ในระดับ ดีมาก
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยมากขึ้นตาม KPI เทศบาล โดยการ
กระตุ้นและพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดให้
สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนหรือนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ การใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศตามช่วงชั้นที่เหมาะสม
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้วิธีและเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มนิสัยรักการอ่าน และจัดกิจกรรมเสริมเรื่องการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนมากขึ้น การพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนที่ทันสมัย ทั่วถึงและเพียงพอ
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มทักษะชีวิตด้านการรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในการดารงชีวิต
ประจาวัน
มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนรู้จักชื่นชมและสนใจร่วมกิจกรรมด้านดนตรี-กีฬาอย่างมาก ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะการแสดงออกด้านศิลปะ การแสดงบนเวที
จุดที่ควรพัฒนา เพิ่มการสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และงานฝีมือให้ผู้เรียนมากขึ้น ได้แก่
จัดโครงการประกวดความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
มาตรฐานที่ 22 ผู้เ รี ยนเป็น สมาชิกที่ดีของครอบครั ว ชุมชน สังคมและปฏิบัติต นตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้เรียนเป็นผู้เคารพเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมใจ
ร่วมกิจกรรมแสดงออกด้านประชาธิปไตยด้วยความยินดีและเต็มใจ รู้และปฏิบัติตาม
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กฎหมายสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมและปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและควร
สอดแทรกความรู้เรื่องการ ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และ
ชุมชน
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้ปกครองและชุมชนและคณะครู ผู้บริหารมีความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ ผู้บริหารและครู ยอมรับความรู้ ความสามารถ
ทักษะในด้านต่างๆ ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ การปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารและครู การให้คาปรึกษา
แนะนา ตลอดจนการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ชุมชนและส่วนรวม
จุดที่ควรพัฒนา ควรทาแบบประเมิน มาสรุปผลและนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
และควรให้ทุกฝ่าย ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและยอมรับ โดยผู้ปกครองและชุมชนให้
การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและให้การสนับสนุน
ทรัพยากรปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการจัดและพัฒนาการศึกษาด้วยดี
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งานบริการด้าน
วิชาการ และการให้บริการวิทยาการแก่ชุมชนมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 25 มาตรฐานกลุ่มอัตลักษณ์
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน โครงการห้องเรียนสองภาษา
บันทึกหลังสอน บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการ
ประเมินตนเอง(SAR) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง เหรียญงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันคนเก่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและโครงการอื่น ๆ
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-

มาตรฐานที่ 26 มาตรฐานกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก
จุดเด่น
โครงการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รายงานโครงการ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
-
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บทที่ 5
การประเมินพัฒนาการและความสามารถทางการเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
การประเมินในระดับปฐมวัย เป็นการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ด้านร่างกาย
1.2 ด้านอารมณ์
1.3 ด้านสังคม
1.4 ด้านสติปัญญา
โดยประเมินในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
ลักษณะเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน)
1. แบบประเมินพัฒนาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)
1.1 ด้านร่างกาย
มีจานวน 27 ข้อ เป็นแบบสังเกตจานวน 1 ชุด แบบเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต
จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต
จานวน 7 ข้อ
1.2 ด้านอารมณ์และจิตใจ
มีจานวน53 ข้อ เป็นแบบสังเกตจานวน 4 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสังเกต
จานวน 11 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต
จานวน 6 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต
จานวน 18 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
แบบทดลอง จานวน 4 ข้อ
แบบสัมภาษณ์ จานวน 4 ข้อ
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1.3 ด้านสังคม
มีจานวน 16 ข้อ 1 ชุด
1. แบบสังเกต
จานวน 15 ข้อ
2. แบบสัมภาษณ์
จานวน 1 ข้อ
1.4 ด้านสติปัญญา
มีจานวน 41 ข้อ เป็นแบบสังเกตจานวน 2 ชุด แบ่งเป็น 6 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสังเกต จานวน 7 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต จานวน 8 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 6 แบบสังเกต จานวน 3 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 3 ข้อ
2. แบบประเมินพัฒนาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 5 ปี)
2.1 ด้านร่างกาย
มีจานวน 24 ข้อ เป็นแบบสังเกตจานวน 1 ชุด แบบเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต
จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต
จานวน 4 ข้อ
2.2 ด้านอารมณ์และจิตใจ
มีจานวน53 ข้อ เป็นแบบสังเกตจานวน 4 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสังเกต
จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต
จานวน 6 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต
จานวน 18 ข้อ
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ตอนที่ 4 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
แบบทดลอง จานวน 4 ข้อ
แบบสัมภาษณ์
จานวน 4 ข้อ
2.3 ด้านสังคม
มีจานวน 16 ข้อ 1 ชุด
1. แบบสังเกต
จานวน 15 ข้อ
2. แบบสัมภาษณ์
จานวน 1 ข้อ
2.4 ด้านสติปัญญา
มีจานวน 44 ข้อ เป็นแบบสังเกตจานวน 2 ชุด แบ่งเป็น 6 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสังเกต จานวน 7 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต จานวน 7 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต จานวน 1 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสังเกต จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 6 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
3. แบบประเมินพัฒนาการ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 6 ปี)
1.1ด้านร่างกาย
เครื่องมือประเมิน มีจานวน 1 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน รวมมี 27 ข้อ
ตอนที่ 1 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต
จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต
จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต
จานวน 4 ข้อ
1.2ด้านอารมณ์และจิตใจ
เครื่องมือประเมิน มีจานวน 24 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน รวมมี 53 ข้อ
ตอนที่ 1 แบบสังเกต จานวน 11 ข้อ
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ตอนที่ 2 แบบสังเกต
แบบทดสอบ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต
ตอนที่ 4 แบบสังเกต
แบบทดสอบ
แบบสัมภาษณ์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
2
9
8
4
4

2555

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

1.3ด้านสังคม
เครื่องมือประเมิน มีจานวน 1 ชุด รวมมี 11 ข้อ
1.แบบสังเกต
จานวน 9 ข้อ
2 แบบสังเกต
จานวน 1 ข้อ
3.แบบสังเกต
จานวน 1 ข้อ
1.4ด้านสติปัญญา
เครื่องมือประเมิน มีจานวน 4 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน รวมมี 53 ข้อ
ตอนที่ 1 แบบสังเกต จานวน 7 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสังเกต จานวน 8 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสังเกต จานวน 2 ข้อ
แบบทดสอบ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสังเกต จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 6 แบบสังเกต จานวน 3 ข้อ
วิธีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (พัฒนาการด้านร่างกาย)
1.การประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต(ผู้เรียน) พัฒนาด้านร่างกายแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ระดับ
1.ชั้นปฐมวัย ปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)
2.ชั้นปฐมวัย ปีที่ 2 (อายุ 5 ปี)
3.ชั้นปฐมวัย ปีที่ 3 (อายุ 6 ปี)
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ประกอบการณ์สาคัญ พัฒนาการด้านร่างกาย ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย ประสบการณ์สาคัญ 4 เรื่อง ดังนี้
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 2 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 3 การรักษาสุขภาพ
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 4 การรักษาความปลอดภัย
กรอบโครงสร้างการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ตอนที่ 1 การทรงและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
ประสบการณ์สาคัญ ด้านร่างกาย
ลาดับที่ 1.การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่
1
การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
2
การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ – อุปกรณ์
3
การเล่นเครื่องเล่นสนาม
รวม
ตอนที่ 2 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ประสบการณ์สาคัญ ด้านร่างกาย
ลาดับที่
2.การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
1
การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส
2
การเขียนภาพและการเล่นกับสี
3
การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
4
การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้น
รวม

จานวนข้อ

ข้อที่

6
1
1
8

1-6
7
8
-

จานวนข้อ

ข้อที่

2
2
2
2
8

1-2
3-4
5-6
7-8
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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ตอนที่ 3 การรักษาสุขภาพ
ประสบการณ์สาคัญ ด้านร่างกาย
ลาดับที่
3.การรักษาสุขภาพ
1
การปฏิบัติตามสุขภาพ
รวม
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จานวนข้อ

ข้อที่

7
7

1-7
-

หมายเหตุ

ตอนที่ 4 การรักษาความปลอดภัย
ประสบการณ์สาคัญ ด้านร่างกาย
จานวนข้อ
ข้อที่
หมายเหตุ
ลาดับที่
4.การรักษาความปลอดภัย
1
การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นใจ
กิจวัตรประจาวัน
7
1-7
รวม
7
2. การประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านร่างกาย ประเมินโดย
ครูประจาชั้น หรือ ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน
3.ระยะเวลาการประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านร่างกาย ประเมินปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
4. แบบกรอกสรุปผลการประเมิน
4.1 คาอธิบายแบบกรอกสรุปผลการประเมิน
ปฐ.
หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฐ.1
หมายถึง แบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ปฐ.1/1 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านร่างกาย
ประสบการณ์สาคัญที่ 1 เรื่องการทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่
ปฐ.1/2 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านร่างกาย
ประสบการณ์สาคัญที่ 2 เรื่อง การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ปฐ.1/3 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านร่างกาย
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ประสบการณ์สาคัญที่ 3 เรื่องการรักษาสุขภาพ
ปฐ.1/4 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านร่างกาย
ประสบการณ์สาคัญที่ 4 เรื่องการรักษาความปลอดภัย
4.2วิธีการกรอกผลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.2.1นาผลรวมการประเมินของประสบการณ์สาคัญด้านร่างกาย คือ
-การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ (ปฐ.1/1)
-การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก (ปฐ.1/2)
-การรักษาสุขภาพ (ปฐ.1/3)
-การรักษาความปลอดภัย (ปฐ.1/4) บันทึกลงในช่องรวม
4.2.2นาผลรวมในแต่ละประสบการณ์สาคัญ หารด้วย4 (จานวนข้อของแต่ละประสบการณ์สาคัญ) นาผลที่
ได้บันทึกลงในช่องเฉลี่ย โดยใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
4.2.3นาผลช่องเฉลี่ยของ ปฐ.1/1,ปฐ.1/2,ปฐ.1/3,ปฐ.1/4 บันทึกในแบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย (ปฐ.1 นาผลรวมทั้งประสบการณ์สาคัญ หารด้วย 4 (จานวนประสบการณ์สาคัญ) นาผลที่ได้บันทึกในช่อง
เฉลี่ยนาค่าเฉลี่ยบันทึกในช่องสรุประดับคุณภาพการประเมินพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ)
5.การกาหนดเกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
5.1 เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 ดี
หมายถึง
ระดับ 2 ปานกลาง
หมายถึง
ระดับ 1 ควรส่งเสริม
หมายถึง
5.2 ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.00
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49

ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นคง
ปฏิบัติได้ แต่ยังไม่คล่องแคล่ว
ปฏิบัติได้ แต่ช้า ครูต้องให้ความช่วยเหลือ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

วิธีการดาเนิน การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ)
1. การประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
แบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ
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1.1ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)
1.2ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 5 ปี)
1.3ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 6 ปี)
ประสบการณ์สาคัญ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วยประสบการณ์สาคัญ 4 เรื่อง
ประสบการณ์เรื่องที่ 1 เรื่องดนตรี
ประสบการณ์เรื่องที่ 2 เรื่องสุนทรียภาพ
ประสบการณ์เรื่องที่ 3 เรื่องการเล่น
ประสบการณ์เรื่องที่ 4 เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เครื่องมือ องค์ประกอบของเครื่องมือมี 4 ตอน
ตอนที่ 1 เครื่องมือประเมินประสบการณ์ด้านดนตรี
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 11 ข้อ
ตอนที่ 2 เครื่องมือประเมินประสบการณ์ด้านสุนทรีภาพ
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 6 ข้อ
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 2 ข้อ
แบบบันทึกพฤติกรรม
ตอนที่ 3 เครื่องมือประเมินประสบการณ์ด้านการเล่น
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 เครื่องมือประเมินประสบการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 8 ข้อ
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 4 ข้อ
แบบสัมภาษณ์ มีจานวนรายการประเมิน 4 ข้อ
กรอบโครงสร้างแบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ตอนที่ 1 ดนตรี (ปฐ.2/1)
ลาดับที่
1
2
3

ประสบการณ์ที่สาคัญ
ดนตรี
การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
การเล่นเครื่องดนตรีง่าย ๆ
การร้องเพลง

จานวนข้อ

ข้อที่

4
3
4

1–4
1–3
1-4

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 สุนทรียภาพ (ปฐ.2/2)
ประสบการณ์ที่สาคัญ
ลาดับที่
สุนทรียภาพ
1 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
2 การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก
ขบขันและเรื่องราวเหตุการณ์ที่สนุกสนาน
ต่างๆ
ตอนที่ 3 การเล่น (ปฐ.2/3)
ประสบการณ์ที่สาคัญ
ลาดับที่
การเล่น
1 การเล่นอิสระ
2 การเล่นรายบุคคล
3 การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

จานวนข้อ

ข้อที่

6
2

1-6
1-2

จานวนข้อ

ข้อที่

3
3
3

1-3
1-3
1-3
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

ตอนที่ 4 คุณธรรม จริยธรรม
ประสบการณ์ที่สาคัญ
ลาดับที่
จานวนข้อ
ข้อที่ หมายเหตุ
คุณธรรม จริยธรรม
1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
3
1-3
2.ผู้ประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ประเมินโดยครูประจาชั้น หรือในรูปแบบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน
3.ระยะเวลาการประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ประเมินปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
4. แบบกรอกสรุปผลการประเมิน
4.1 คาอธิบายแบบกรอกสรุปผลการประเมิน
ปฐ. หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฐ.2 หมายถึง แบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
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ปฐ.2/1 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ประสบการณ์สาคัญที่ 1 เรื่องดนตรี
ปฐ.2/2 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ประสบการณ์สาคัญที่ 2 เรื่อง สุนทรียภาพ
ปฐ.2/3 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ประสบการณ์สาคัญที่ 3 เรื่องการเล่น
ปฐ.2/4 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ประสบการณ์สาคัญที่ 4 เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ขั้นตอนการประเมิน
1.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/1.1 ให้จัดกิจกรรมที่ 1 “หนูร้อยเริงระบา” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
2.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/1.2 ให้จัดกิจกรรมที่ 2 “ตัวโน๊ตน้อย” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
3.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/1.3 ให้จัดกิจกรรมที่ 3 “หนูน้อยเสียงทอง” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
4.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/2.1 ให้จัดกิจกรรมที่ 4 “จิตรกรน้อย” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
5.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/2.2 ให้จัดกิจกรรมที่ 5 “หนูน้อยแปลงร่าง” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
6.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/3.1 ให้จัดกิจกรรมที่ 6 “แสนสุขสนุกจัง” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
7.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/3.2 ให้จัดกิจกรรมที่ 7 “ปติมากรน้อย” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
8.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/3.3 ให้จัดกิจกรรมที่ 8 “การละเล่นไทย” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
9.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/4.1 ให้จัดกิจกรรมที่ 9 “หลักธรรมนาชีวิต” โดยผู้ประเมินสังเกต
พฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
10.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/4.2 ให้จัดกิจกรรมที่ 10 “หลักธรรมนาชีวิต” โดยผู้ประเมิน
สังเกตพฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
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11.แบบบันทึกการสังเกตใน ปฐ.2/4.3 ให้จัดกิจกรรมที่ 11 “หลักธรรมนาชีวิต” โดยผู้ประเมิน
สังเกตพฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม
4.2 วิธีกรอกผลการประเมินที่ได้ให้คงจุดทศนิยมไว้
4.2.1นาผลรวมการประเมินประสบการณ์สาคัญด้านอารมณ์และจิตใจ คือ
-ดนตรี(ปฐ.2/1)
-สุนทรียภาพ(ปฐ.2/2)
-การเล่น(ปฐ.2/3)
-คุณธรรม จริยธรรม(ปฐ.2/4)
หมายเหตุ สรุปผลการประเมินที่ได้ให้คงจุดทศนิยมไว้
4.2.2นาผลรวมในแต่ละประสบการณ์สาคัญ หารด้วย4 (จานวนข้อของแต่ละประสบการณ์สาคัญ) นาผลที่
ได้บันทึกลงในช่องเฉลี่ย โดยใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
4.2.3นาผลช่องเฉลี่ยของ ปฐ.2/1,ปฐ.2/2,ปฐ.2/3,ปฐ.2/4 บันทึกในแบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย (ปฐ.1 นาผลรวมทั้งประสบการณ์สาคัญ หารด้วย 4 (จานวนประสบการณ์สาคัญ) นาผลที่ได้บันทึกในช่อง
เฉลี่ยนาค่าเฉลี่ยบันทึกในช่องสรุประดับคุณภาพการประเมินพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ)
5.การกาหนดเกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ
5.1เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 3 ดี
หมายถึงการแสดงพฤติกรรมบ่อย ๆ สม่าเสมอ เป็นประจา
ระดับ 2 ปานกลาง
หมายถึง แสดงพฤติกรรม เป็นบางครั้ง
ระดับ 1 ควรส่งเสริม หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม ต้องชี้นา
5.2ระดับคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.50 – 3.00 ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.50 – 2.49 ระดับ 2
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 1.49 ระดับ 1
วิธีการดาเนิน การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (พัฒนาการด้านด้านสังคม)
1.การประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาด้านร่างกาย แบ่งการประเมินเป็น
3 ระดับ
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1.ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)
2.ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 5 ปี)
3.ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 6 ปี)
ประสบการณ์สาคัญ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2546 ประกอบด้วยประสบการณ์สาคัญ เรื่องการเรียนรู้ทางสังคม
องค์ประกอบของเครื่องมือ
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 4 ปี ) มี 1 ชุด แบ่งเป็น
1.แบบสังเกต
จานวน 7 ฉบับ 15 ข้อ
2.แบบสัมภาษณ์
จานวน 1 ฉบับ 1 ข้อ
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 5 ปี) มี 1 ชุด แบ่งเป็น
1.แบบสังเกต
จานวน 7 ฉบับ 15 ข้อ
2.แบบสัมภาษณ์
จานวน 1 ฉบับ 1ข้อ
ชัน้ ปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 6 ปี) มี 1 ชุด แบ่งเป็น
1.แบบสังเกต
จานวน 7 ฉบับ 15 ข้อ
2.แบบทดสอบ
จานวน 1 ฉบับ 6 ข้อ
3.แบบสัมภาษณ์
จานวน 1 ฉบับ 1 ข้อ
กรอบโครงสร้างการประเมินพัฒนาการด้านสังคมการเรียนรู้ทางสังคม
ลาดับ
ประสบการณ์ที่สาคัญ
จานวนข้อ
ข้อที่ หมายเหตุ
ที่
1 การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตนเอง
6
1-6
2 การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น
2
7-8
3 การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ
1
9
4 การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจและความต้องการ
2
10 - 11
ของตนเองและผู้อื่น
5 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
1
12 - 13
6 การแก้ปัญหาในการเล่น
1
14
7 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย
2
15 - 16
รวม
16
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2.ผู้ประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านสังคม ประเมินโดยครู
ประจาชั้น หรือในรูปแบบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน
3.ระยะเวลาการประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านสังคม ประเมินปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
4. แบบกรอกสรุปผลการประเมิน
4.1 คาอธิบายแบบกรอกสรุปผลการประเมิน
ปฐ.
หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฐ.3
หมายถึง แบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้านสังคม
ปฐ.3/1 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม
ประสบการณ์สาคัญ การเรียนรูท้ างสังคม เรื่องการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตนเอง
ปฐ.3/2 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม
ประสบการณ์สาคัญ การเรียนรู้ทางสังคม เรื่องการเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
ปฐ.3/3 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม
ประสบการณ์สาคัญการเรียนรู้ทางสังคม เรื่องวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ
ปฐ.3/4 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม ประสบการณ์สาคัญ
การเรียนรู้ทางสังคม เรื่อง การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ
และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
ปฐ.3/5
หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม
ประสบการณ์สาคัญการเรียนรู้ทางสังคม เรื่อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
ปฐ.3/6 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม ประสบการณ์
สาคัญการเรียนรู้ทางสังคม เรื่องการแก้ปัญหาในการเล่น
ปฐ.3/7 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสังคม ประสบการณ์
สาคัญการเรียนรู้ทางสังคม เรื่องการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และ
ความเป็นไทย
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4.2 วิธีการกรอกผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม
4.2.1นาผลรวมการประเมินของประสบการณ์สาคัญด้านสังคม คือ
-การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตนเอง(ปฐ.3/1)
-การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อื่น(ปฐ.3/2)
-การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ (ปฐ.3/3)
-การมีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น(ปฐ.3/4)
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นละเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น(ปฐ.3/5)
-การแก้ปัญหาในการเล่น(ปฐ.3/6)
-การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และความเป็นไทย(ปฐ.3/7)
นาผลช่องเฉลี่ยของแต่ละประสบการณ์ (ปฐ.3/1), (ปฐ.3/2), (ปฐ.3/3), (ปฐ.3/4), (ปฐ.3/5), (ปฐ.3/6), (ปฐ.
3/7) บันทึกลงในแบบสรุปการประเมิน พัฒนาการด้านสังคม (ปฐ.3)นาผลรวมทั้ง 7 ประสบการณ์สาคัญ หาร
ด้วย 4 นาผลที่ได้บันทึกลงในช่องเฉลี่ยนาค่าเฉลี่ยเทียบระดับคุณภาพบันทึกลงในช่องสรุประดับคุณภาพการ
ประเมินพัฒนาการด้านสังคม
วิธีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (พัฒนาการด้านสติปัญญา)
1.การประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านร่างกาย แบ่งการประเมิน
เป็น 3 ระดับ
1.ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 4 ปี)
2.ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 5 ปี)
3.ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 6 ปี)
ประสบการณ์สาคัญ พัฒนาการด้านสติปัญญา ตามโครงสร้างสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ประกอบด้วยประสบการณ์สาคัญ 6 เรื่อง
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 1 การคิด
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 2 การใช้ภาษา
ประสบการณ์สาคัญ เรื่องที่ 3 การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ สาคัญเรื่องที่ 4 จานวน
ประสบการณ์ สาคัญเรื่องที่ 5 มิติสัมพันธ์
ประสบการณ์ สาคัญเรื่องที่ 6 เวลา
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องค์ประกอบของเครื่องมือ มี 6 ตอน
ตอนที่ 1 เครื่องมือประเมินประสบการณ์สาคัญด้านการคิด
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 7 ข้อ
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 เครื่องมือประเมินประสบการณ์สาคัญด้านการใช้ภาษา
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 8 ข้อ
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 2 ข้อ
ตอนที่ 3 เครื่องมือประเมินประสบการณ์สาคัญด้านการสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 2 ข้อ
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 เครื่องมือประเมินประสบการณ์สาคัญด้านการจานวน
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 2 ข้อ
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 2 ข้อ
ตอนที่ 5 เครื่องมือประเมินประสบการณ์สาคัญด้านการมิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ)
แบบสังเกต มีจานวนรายการประเมิน 3 ข้อ
ตอนที่ 6 เครื่องมือประเมินประสบการณ์สาคัญด้านการเวลา
แบบทดสอบ มีจานวนรายการประเมิน 3 ข้อ
กรอบโครงสร้างการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตอนที่ 1 การคิด (ปฐ.4/1)
ประสบการณ์สาคัญ
ลาดับ
ที่
การคิด
1
การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
2
การเลียนแบบการกระทา และเสียงต่าง ๆ
3
การเชื่อโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของ
หรือสถานที่จริง
4
การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ผลงาน
5
การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ
รวม

จานวน
ข้อ
5
2

1-5
6-7

1

8

1

9

1
10

10
10

ข้อที่

หมายเหตุ
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ตอนที่ 2 การใช้ภาษา (ปฐ.4/2)
ประสบการณ์สาคัญ
ลาดับ
ที่
การใช้ภาษา
1 การแสดงความรู้สึกด้วยคาพูด การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของตนเอง การอธิบายกับสิ่งของ เหตุการณ์
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
2 การฟังเรื่องราวนิทาน คาคล้องจอง คากลอน
3 การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อ
ความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้าย
อักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนชื่อตัวเอง
4 การอ่านใยหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ที่สื่อ
ความหมายต่อเด็ก อ่าภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือ
นิทาน เรื่องราวที่สนใจ
รวม

2555

จานวน
ข้อ
4

1-4

2
2

5-6
7-8

2

9 - 10

10

10

ข้อที่

หมายเหตุ

ตอนที่ 3 การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ (ปฐ.4/3)
ประสบการณ์สาคัญ
ลาดับ
ที่
การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ
1 การสารวจ และอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่าง ๆ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2 การจับคู่ การจาแนก และการจัดกลุ่ม
3 การเปรียบเทียบและการเรียงลาดับสิ่งต่าง ๆ
4 การคาดคะเนการตั้งสมมุติฐาน การทดลอง และการสืบค้น
รวม

จานวน
ข้อ
2

1-2

3
2
4
11

3-5
6-7
8 - 11
11

ข้อที่

หมาย
เหตุ
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ตอนที่ 4
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

2555

จานวน (ปฐ.4/4)
ประสบการณ์สาคัญ
จานวน
การเปรียบเทียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน
การนับสิ่งต่าง ๆ
การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
การเพิ่มขึ้น หรือลดลง ของจานวน หรือปริมาณ
รวม

จานวนข้อ

ข้อที่

1
1
1
1
4

1
2
3
4
4

ตอนที่ 5 มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ) (ปฐ.4/5)
ประสบการณ์สาคัญ
ลาดับ
จานวนข้อ
ที่
มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ)
1 การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุ และการเทออก
3
2 การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
3 การอธิบายในเรื่องในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่าง
ๆ
4 การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่าง ๆ
5 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่ายและ
รูปภาพ
รวม
3
ตอนที่ 6 เวลา (ปฐ.4/6)
ประสบการณ์สาคัญ
ลาดับ
ที่
เวลา
1 การเริ่มต้นและการหยุด การกระทาโดยสัญญาณ
2 การเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้
ฯลฯ
3 การอธิบายในเรื่องในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่าง ๆ
4 การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่าง ๆ

จานวน
ข้อ
3
-

หมายเหตุ

ข้อที่

หมายเหตุ

1-3
3

ข้อที่
1-3
-

หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่ ประสบการณ์สาคัญ
5 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่ายและ
รูปภาพ
รวม

2555

จานวน
ข้อ

ข้อที่

3

3

หมายเหตุ

2. ผู้ประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านสติปัญญา ประเมิน
โดยครูประจาชั้น หรือ ในรูปแบบของคณะกรรมการไม่น้อย 2 คน
3. ระยะเวลาการประเมิน
การประเมินคุณธรรมการศึกษาปฐมวัย ด้านผลผลิต (ผู้เรียน) พัฒนาการด้านสติปัญญาประเมินปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
4. แบบกรอกสรุปผลการประเมิน
4.1 คาอธิบายแบบกรอกสรุปผลการประเมิน
ปฐ.
หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฐ. 4 หมายถึง แบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
ปฐ. 4/1 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญาประสบการณ์
สาคัญ การเรียนรู้ทางสังคม เรื่องการคิด
ปฐ. 4/2 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญาประสบการณ์
สาคัญที่ 2 เรื่องการใช้ภาษา
ปฐ. 4/3 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญาประสบการณ์
สาคัญที่ 3 เรื่อง การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ
ปฐ. 4/4 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญาประสบการณ์
สาคัญที่ 4 เรื่อง จานวน
ปฐ. 4/5 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญา
ประสบการณ์สาคัญที่ 5 เรื่อง มิติสัมพันธ์ (พื้นที/่ ระยะ)
ปฐ. 4/6 หมายถึง แบบประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญา
ประสบการณ์สาคัญที่ 6 เรื่อง เวลา
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4.2 วิธีการกรอกผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม
4.2.1 นาผลรวมการประเมินของประสบการณ์สาคัญด้านสติปัญญา คือ
- การคิด
(ปฐ. 4/1)
- การใช้ภาษา
(ปฐ. 4/2)
- การสังเกต กาจาแนก และการเปรียบเทียบ
(ปฐ. 4/3)
- จานวน
(ปฐ. 4/4)
- มิติสัมพันธ์ (พื้นที/่ ระยะ)
(ปฐ. 4/5)
- เวลา
(ปฐ. 4/6)
4.2.2 นาผลรวมในแต่ละประสบการณ์สาคัญ หารด้วย 4 (จานวนของแต่ละประสบการณ์
สาคัญ) นาผลที่ได้บันทึกลงในช่องเฉลี่ย นาค่าเฉลี่ยบันทึกลงในช่องสรุปพัฒนาการ โดยเทียบระดับ
คุณภาพดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.00 ระดับ 3
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 ระดับ 2
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 ระดับ 1
4.2.3 นาผลช่องสรุปพัฒนาการของ (ปฐ. 4/1), (ปฐ. 4/2), (ปฐ. 4/3), (ปฐ. 4/4)
(ปฐ. 4/5), (ปฐ. 4/6) บันทึกลงในแบบสรุปการประเมินพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา (ปฐ.4)นาผลรวมทั้ง 6 ประสบการณ์สาคัญ หารด้วย 6 (จานวน
ประสบการณ์สาคัญ) นาผลที่ได้บันทึกลงในช่องเฉลี่ย นาค่าเฉลี่ยบันทึกลงใน
ช่องสรุประดับคุณภาพการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
ผลการประเมินพัฒนาการชั้นปฐมวัยปีที่ 1
ด้านร่างกาย
ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้านร่างกาย คือ
การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555
จานวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กมีความพร้อมในการทรงตัว สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ ระบายสีภาพได้ ฉีก ปะ
ติด ภาพ ปั้นดินน้ามันเป็นรูปทรงต่างๆ
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แนวทางพัฒนา ด้านอารมณ์และจิตใจ
ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้าน
อารมณ์และจิตใจ คือด้านดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นปฐมวัย
ปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส ร้องเพลงและทาท่าทางประกอบเพลงได้
แนวทางพัฒนา ด้านสังคม
ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้านสังคม คือ
การเรียนรู้ทางสังคม ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียน
ทั้งหมด 140 คน ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กสามารถทางานรวมกลุ่มกับเพื่อนได้ ไม่รังแกเพื่อน รู้จักแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนเล่นด้วย
แนวทางพัฒนา ด้านสติปัญญา
ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้าน
สติปัญญา คือ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 อยู่เกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับครู และเพื่อนๆ ได้
แนวทางพัฒนา ผลการประเมินพัฒนาการชั้นปฐมวัยปีที่ 2
ด้านร่างกาย
ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้านร่างกาย คือ
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การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย
ของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน ระดับคุณภาพ
เฉลี่ย 3.00 อยู่เกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กมีความสามารถในการระบายสี ตามจินตนาการ สามารถปั้นดินน้ามันเป็นทรงต่างๆได้
แนวทางพัฒนา ด้านอารมณ์และจิตใจ
ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้าน
อารมณ์และจิตใจ คือ ด้านดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม ของปฐมวัยปีที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 อยู่เกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กมีจิตใจร่าเริง เบิกบานสามารถร้องเพลง และทาท่าประกอบได้อย่างสนุกสนาน
แนวทางพัฒนา ด้านสังคม
ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้านสังคม คือ
การเรียนรู้ทางสังคม ของปฐมวัยปีที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 อยู่เกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กสามารถเล่นกับเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนๆ
แนวทางพัฒนา ด้นสติปัญญา
ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้านสติปัญญา
คือ การคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ ด้านจานวน มิติสัมพันธ์
เวลา ของปฐมวัยปีที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน ระดับคุณภาพเฉลี่ย
3.00 อยู่เกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
แนวทางพัฒนา -
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ผลการประเมินพัฒนาการชั้นปฐมวัยปีที่ 3
ด้านร่างกาย
ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย โดยประเมินจากประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้าน
ร่างกาย คือ การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ การประสานสัมพันธ์ของกล้าม
เนื้อใหญ่ การรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจาปี
การศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 799 คน ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กๆ มีพัฒนาการด้านร่างกาย มีการทรงตัว และการประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ รู้จักการรักษาสุขภาพ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยของตนเองได้ดีทุกคน
แนวทางพัฒนา ด้านอารมณ์และจิตใจ
ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้าน
อารมณ์และจิตใจ คือ ด้านดนตรี สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 799 คน ระดับ
คุณภาพเฉลี่ย 3.00 ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กๆ มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส ร้องเพลง และทาท่าประกอบเพลงได้ดี สามารถเป็นผู้นาและ
ผู้ตามได้ดี เล่นและปฏิบัติตามกฎกติกาได้ดี
แนวทางพัฒนา ด้านสังคม
ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม โดยประเมินจากประสบการณ์สาคัญด้านสังคม คือ
การเรียนรู้ทางสังคม ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 799 คน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กๆ ทางานเป็นกลุ่มได้ดี ไม่มีการทะเลาะกับเพื่อน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางพัฒนา -
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ด้านสติปัญญา
ผลการประเมินพัฒนากาดรด้านสติปัญญา โดยประเมินจากประเมินจากประสบการณ์สาคัญ
ด้านสติปัญญา คือ การคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ ด้านจานวน
มิติสัมพันธ์ เวลา ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2555 จานวนนักเรียนทั้งหมด 799 คน
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.00 ในเกณฑ์ ดี
สรุปผลข้อเสนอแนะ
เด็กสามารถใช้ภาษาในการใช้ภาษาในการสื่อสารกับครู เพื่อนๆ ได้ดี สามารถสังเกตเปรียบ
เทียบสิ่งต่างๆ ได้ดี
แนวทางพัฒนา -
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
การประเมินความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติการสอน จัดทาขึ้นเพื่อให้
สถานศึกษานามาใช้ประเมินในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 5
การประเมินในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
แต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3) จึงออกแบบเครื่องมือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ส่วนการประเมินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กาหนดตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6) จึงออกแบบเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อวัดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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การประเมินนี้ เพื่อให้สถานศึกษานาผลการประเมิน มาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มิได้มีเจตนาให้
นาผลการประเมินไปใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาด้วยกันโดยมีรายละเอียดโครงสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
ลักษณะของเครื่องมือประเมิน
เครื่องมือประเมินที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จับคู่ และเติมคา โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในแต่ละชั้นมีเครื่องมือ
ประเมิน จานวน 8 ฉบับ ดังนี้
1.1 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.2 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.3 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.4 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1.7 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 แบบประเมินคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเครื่องมือประเมินจานวน 1 ฉบับ โดยจาแนกเป็นสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียนจานวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย
2.1 ความสามารถในการสื่อสาร
2.2 ความสามารถในการคิด
2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รายละเอียดของวิธีการประเมิน มีดังนี้
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และดาเนินการประเมินให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษานั้นๆ
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดเตรียมแบบประเมิน กระดาษคาตอบ และแบบกรอกคะแนนต่างๆ ให้
พร้อมและเพียงพอ
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3. คณะกรรมการการประเมินแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการประเมิน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม
4. ดาเนินการประเมินผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด โดยทาการประเมินผู้เรียนให้ครบทุกคน
(กรณีผู้เรียนไม่สามารถเข้ารับการประเมินในวันที่กาหนดได้ ให้ดาเนินการประเมินภายหลังจนครบทุกคน)
5. คณะกรรมการประเมินตรวจกระดาษคาตอบให้คะแนนตามเกณฑ์ และกรอกคะแนนในแบบ
กรอกคะแนนที่กาหนด พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
6. ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสรุปผลการประเมิน และรวบรวมส่งต้นสังกัด
7. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นต่างๆ โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 ปรากฏดังนี้

~ - 163 - ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

~ - 164 - ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดย
ส่วนมากนักเรียนมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี (ร้อยละเฉลี่ย72.41) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละเฉลี่ย 63.17)
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนา
นักเรียนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการเรียนรู้นอกสถานที่ หรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในท้องถิ่น ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จัดกิจกรรมเสริมทักษะที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทาโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงการ เป็นต้น
ควรพัฒ นาครู โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และโรงเรียนควรมีแผนพัฒนาครู ให้มีทักษะในด้านต่างๆ เช่น การ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทาวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการจัดการเรียนการรู้ใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นผล เป็นต้น โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ต้องเน้นคือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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สรุปผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดย
ส่วนมากนักเรียนมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต่า - ปานกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(ร้อยละเฉลี่ย 65.18) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ร้อยละเฉลี่ย 58.78)
แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรี ย นควรมีแผนการพัฒ นาครู ที่เน้นพัฒ นาทักษะในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทาวิจัยใน
ชั้นเรียน เป็นต้น โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการนาไปใช้จริงในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ครูควรมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนหรือ ซ่ อม
เสริมให้กับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศได้มีกิจกรรม ฝึกทักษะ ได้แสดง
ศั ก ยภาพตามความรู้ ค วามสามารถ และความถนั ด มากขึ้ น โดยมี ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ค วรเน้ น คื อ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

~ - 167 - ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

~ - 168 - ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

สรุปผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดย
ส่วนมากนักเรียนมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละเฉลี่ย 58.78) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีและเทคโนโลยี (ร้อยละเฉลี่ย 49.65)
แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า ควรมีแผนพัฒนาครูให้มีทักษะ กระบวนการในด้าน
ต่างๆ เช่น การจั ดการเรีย นรู้ ที่เน้นผู้ เรี ยนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ความรู้
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น และโรงเรียนควรจัดระบบนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ครูควรมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลการเรียนที่
ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการค้น
ความด้วยตนเองจากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น
นักเรียนควรมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และรู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องเน้นคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีและ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
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สรุปผลการประเมิน
จากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยส่วนมากนักเรียนมี
คะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกสมรรถนะอยู่ในระดับต่า สมรรถนะที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือการใช้ทักษะ
ชีวิต (ร้อยละเฉลี่ย 68.54) และสมรรถนะที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือ การคิด (ร้อยละเฉลี่ย 57.36)
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยจัดให้มีพื้นที่ ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
อิสระภายใต้กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้าห้องสมุด สื่อ
ต่างๆ และอินเตอร์เน็ต ควรมีแผนพัฒนาครู ให้มีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้
แบบทาแผนผังความคิด เป็นต้น ควรเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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2555

~ 172 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2555
จานวนนักเรียน
สถานศึกษา

ที่เข้าสอบ

ผลการประเมิน
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

382

59.29

65.11

56.75

59.79

54.89

40.32

57.90

51.85

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

137

74.36

66.08

67.52

68.25

65.77

52.73

81.31

65.67

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

43

60.78

59.53

61.55

58.06

62.56

53.41

63.95

67.05

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

36

44.00

55.28

49.07

51.85

44.44

54.54

45.93

33.52

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

20

71.00

73.00

61.83

76.50

58.83

60.50

80.17

69.67

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

78

51.60

47.54

67.23

51.25

50.56

53.11

51.33

48.35

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

83

87.79

84.38

48.92

95.70

86.83

82.37

83.33

65.50

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

81

65.76

70.14

64.80

78.89

58.71

87.62

69.60

47.43

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

60

65.89

60.42

65.09

69.45

72.70

53.78

63.13

59.47

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

22

74.09

68.33

72.20

71.44

74.32

78.18

72.95

70.45

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

45

66.96

66.96

73.11

72.59

76.30

60.67

77.85

74.00

65.59

65.16

62.55

68.52

64.17

61.57

67.95

59.36

ร้อยละเฉลี่ย

~ 173 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดย
ส่วนมากนักเรียนมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี (ร้อยละเฉลี่ย72.41) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละเฉลี่ย 63.17)
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนา
นักเรียนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการเรียนรู้นอกสถานที่ หรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้
ต่างๆในท้องถิ่น ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จัดกิจกรรมเสริมทักษะที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทาโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงการ เป็นต้น
ควรพัฒ นาครู โดยการจัดอบรมเพื่ อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และโรงเรียนควรมีแผนพัฒนาครู ให้มีทักษะในด้านต่างๆ เช่น การ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทาวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการจัดการเรียนการรู้ใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็นผล เป็นต้น โดยมีสาระการเรียนรู้ที่ต้องเน้นคือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

~ 174 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2555
จานวนนักเรียน
สถานศึกษา

ที่เข้าสอบ

ผลการประเมิน
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

392

61.01

52.20

50.81

58.59

56.96

51.21

47.78

44.86

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

166

49.04

53.80

46.78

50.60

50.59

52.31

37.53

48.52

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

54

52.93

47.67

51.44

52.37

70.63

65.52

61.04

58.26

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

54

75.26

70.00

70.26

73.96

72.89

72.26

79.93

76.93

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

37

73.68

66.32

67.68

68.27

77.89

61.78

69.68

65.84

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

75

40.67

53.66

43.23

50.23

44.12

43.53

37.37

44.56

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

67

53.22

58.06

71.46

63.25

56.24

92.36

76.78

60.66

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

79

80.85

41.25

72.91

61.62

69.14

71.95

68.99

58.61

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

45

65.89

32.07

40.69

53.18

66.90

51.85

41.13

28.50

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

29

79.03

72.00

73.90

76.62

71.45

76.97

80.28

75.52

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

41

51.46

54.49

40.68

50.24

58.98

57.95

52.68

54.06

62.09

54.68

57.26

59.90

63.25

63.43

59.38

56.03

ร้อยละเฉลี่ย
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

~ 176 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

สรุปผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดย
ส่วนมากนักเรียนมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต่า - ปานกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ร้อยละเฉลี่ย 63.43) และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละเฉลี่ย 54.68)
แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรี ย นควรมี แผนการพัฒ นาครู ที่เน้นพัฒ นาทักษะในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทาวิจัยใน
ชั้นเรียน เป็นต้น โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการนาไปใช้จริงในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ครูควรมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ พัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนหรือ ซ่อม
เสริมให้กับนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศได้มีกิจกรรม ฝึกทักษะ ได้แสดง
ศั ก ยภาพตามความรู้ ค วามสามรถ และความถนั ด มากขึ้ น โดยมี ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ค วรเน้ นคื อ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

~ 177 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2555
จานวนนักเรียน
สถานศึกษา

ที่เข้าสอบ

ผลการประเมิน
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

139

44.95

33.22

43.19

47.91

59.01

29.45

42.04

37.47

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

323

40.34

30.38

38.14

39.49

49.68

33.53

39.18

30.39

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

102

52.79

48.32

52.02

49.87

53.26

50.29

49.87

43.98

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

25

72.80

45.28

65.44

59.36

70.40

59.36

79.36

52.32

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

103

65.10

52.45

48.68

62.35

68.76

60.12

62.45

54.44

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

29

67.72

42.62

56.62

61.17

52.69

42.90

48.80

47.95

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

33

56.24

55.70

54.24

56.42

63.27

53.58

56.12

54.06

57.13

44.00

51.19

53.80

59.58

47.03

53.97

45.80

ร้อยละเฉลี่ย
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

~ 179 ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

สรุปผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดย
ส่วนมากนักเรียนมีคะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา (ร้อยละเฉลี่ย 59.58) และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละเฉลี่ย 44.00)
แนวทางการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่า ควรมีแผนพัฒนาครูให้มีทักษะ กระบวนการในด้าน
ต่างๆ เช่น การจั ด การเรีย นรู้ ที่เน้นผู้ เรี ยนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ความรู้
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การทาวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น และโรงเรียนควรจัดระบบนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ครูควรมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลการเรียนที่
ดี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการค้น
ความด้วยตนเองจากห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น
นักเรียนควรมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้จักนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และรู้จัก
เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองเพิ่ม มากขึ้ น โดยมีกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่ต้อ งเน้ นคือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัด สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2555
จานวนนักเรียน
สถานศึกษา

ที่เข้าสอบ

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
การสื่อสาร

การคิด

การแก้ปัญหา

การใช้ทักษะชีวิต

การใช้เทคโนโลยี

รวม

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

159

47.08

40.13

49.21

49.21

43.62

45.85

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

21

68.58

65.20

62.85

59.46

63.86

63.99

57.83

52.67

56.03

54.34

53.74

54.92

ร้อยละเฉลี่ย
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~ 183 ~
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สรุปผลการประเมิน
จากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยส่วนมากนักเรียนมี
คะแนนร้อยละเฉลี่ยในทุกสมรรถนะอยู่ในระดับต่า สมรรถนะที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุดคือการสื่อสาร
(ร้อยละเฉลี่ย 57.83) และสมรรถนะที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยต่าสุดคือ การคิด (ร้อยละเฉลี่ย 52.67)
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยจัดให้มีพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
อิสระภายใต้กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้าห้องสมุด สื่อ
ต่างๆ และอินเตอร์เน็ต ควรมีแผนพัฒนาครู ให้มีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้
แบบทาแผนผังความคิด เป็นต้น ควรเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แบบกรอกคะแนนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555
อปท.เทศบำลนครขอนแก่ น
ระดับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จำแนกรำยสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

จำนวนนักเรียน
ที่เข้ ำสอบ

โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง
โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน

420
136
39
51

ภำษำไทย
ร้ อยละ
61.90
73.88
32.56
74.65

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

26
64
57
91

75.00
78.65
83.92
71.03

78.33
64.84
78.13
71.27

64.36
88.85
71.23
64.19

68.85
65.03
81.93
80.38

61.41
66.77
83.33
60.49

72.05
58.13
88.54
87.25

63.33
71.77
81.18
66.02

62.31
73.39
69.71
57.48

41
22
63
1010

36.69
78.33
63.17
66.34

57.29
69.85
67.41
69.74

67.67
77.42
64.81
68.60

63.22
73.48
64.66
68.62

60.24
81.21
66.35
67.96

43.75
78.18
65.19
66.71

60.79
82.80
68.25
72.41

55.31
70.45
64.02
65.59

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ร้ อยละเฉลี่ย

คณิตศำสตร์
ร้ อยละ
79.05
69.33
63.16
68.43

วิทยำศำสตร์
ร้ อยละ
66.19
71.42
60.51
57.92

ผลกำรประเมิน
สังคมศึกษำฯ สุ ขศึกษำฯ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
64.29
70.48
69.18
63.99
68.55
60.51
55.26
72.73

ลงชื่ อ..........................................................ผูก้ รอกข้อมูล
(นางสุ พตั รา ตาลดี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ศิลปะ
ร้ อยละ
71.43
58.86
56.75
53.73

กำรงำนอำชีพฯ
ร้ อยละ
71.90
73.93
73.76
82.79

ภำษำอังกฤษ
ร้ อยละ
63.81
69.71
66.89
68.42

ลงชื่ อ..........................................................ผูร้ ับรองข้อมูล
(นางจินตนา เจริ ญชีวะกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

แบบกรอกคะแนนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 ปี กำรศึกษำ 2555
อปท.เทศบำลนครขอนแก่ น
ระดับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จำแนกรำยสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ

จำนวนนักเรียน
ที่เข้ ำสอบ

ภำษำไทย
ร้ อยละ
70.00
49.04

คณิตศำสตร์
ร้ อยละ
64.67
53.8

วิทยำศำสตร์
ร้ อยละ
64.67
46.78

ผลกำรประเมิน
สังคมศึกษำฯ สุ ขศึกษำฯ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
70.33
65.00
50.6
50.59

ศิลปะ
ร้ อยละ
71.33
52.31

กำรงำนอำชีพฯ
ร้ อยละ
68.67
37.53

ภำษำอังกฤษ
ร้ อยละ
77.67
48.52

โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง

388
166

โรงเรี ยนเทศบาลคุม้ หนองคู
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนทัน

50
50

70.16

60.44

55.32

57.56

71.28

57.40

62.28

69.72

52.32

60.05

51.23

73.29

56.49

52.16

62.16

67.21

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

24
61
72
75

69.17
55.64
77.23
73.41

63.17
54.72
73.03
61.84

54.75
43.21
73.17
61.84

63.83
60.13
70.39
61.86

66.08
59.84
70.06
64.32

72.33
43.87
79.42
65.09

61.25
62.66
75.14
68.05

71.75
34.56
71.94
62.27

41
29
50
1006

51.46
79.36
70.56
65.30

51.76
71.96
63.28
61.70

55.64
73.84
66.16
58.78

63.81
76.32
64.56
64.79

70.20
71.68
71.44
65.18

62.08
77.12
63.48
63.33

60.71
81.60
64.00
64.00

60.48
76.32
59.44
63.63

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองแวง
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ร้ อยละเฉลี่ย

ลงชื่ อ..........................................................ผูก้ รอกข้อมูล
(นางสุ พตั รา ตาลดี)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ลงชื่ อ..........................................................ผูร้ ับรองข้อมูล
(นางจินตนา เจริ ญชีวะกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

แบบกรอกคะแนนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555
อปท.เทศบำลนครขอนแก่ น
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2555

สถำนศึกษำ

จำนวนนักเรียน
ที่เข้ ำสอบ

คณิตศำสตร์
ร้ อยละ
68.75
30.38

วิทยำศำสตร์
ร้ อยละ
68.75
38.14

ผลกำรประเมิน
สังคมศึกษำฯ สุ ขศึกษำฯ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
64.33
65.67
39.49
49.68

โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุก
โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง

135
323

ภำษำไทย
ร้ อยละ
75.75
40.34

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

71
32
60

50.25
65.00
60.25

57.66
60.13
51.2

61.86
63.31
43.99

58.85
64.44
50.48

58.93
65.19
53.31

52.73
65.88
47.1

33.63
60.31
51.03

58.08
55.31
41.42

โรงเรี ยนเทศบาลบ้านตูม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านศรี ฐาน
ร้ อยละเฉลี่ย

47
33
701

56.43
63.45
58.78

30.41
55.70
50.60

38.27
54.30
52.66

46.60
56.55
54.39

46.42
60.48
57.10

37.78
54.00
51.43

43.44
56.30
49.65

52.86
58.61
52.19

ลงชื่ อ..........................................................ผูก้ รอกข้อมูล
(นางสุ ธาสิ นี แม้นญาติ)
ตาแหน่ง ศึกษานิ เทศก์

ศิลปะ
ร้ อยละ
69.00
33.53

กำรงำนอำชีพฯ
ร้ อยละ
63.67
39.18

ภำษำอังกฤษ
ร้ อยละ
68.67
30.39

ลงชื่ อ..........................................................ผูร้ ับรองข้อมูล
(นางจินตนา เจริ ญชีวะกุล)
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
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บทที่ 6
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ 1.นักเรียนยังไม่สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
เป็นแบบอย่างที่ดมี ีการบริหารจัดการเป็นระบบด้วย
คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจ ยังไม่รู้จักตั้งคาถามใน
หลักธรรมาภิบาล
สิ่งที่สงสัยหรือสนใจ เพื่อนาไปสู่การค้นหาคาตอบ
2. มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
ได้ด้วยตนเอง
3. มีจานวนครูตามเกณฑ์ และครบตามสาขาวิชา
2.ควรพัฒนาเทคนิคการสอนให้ครู เพื่อจัด
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมทักษะใน กระบวนการการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถเพียงพอส่งผลให้ คิดวิเคราะห์ เช่น การสอนแบบโครงงาน แบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญเป็นไปอย่างมี บูรณาการ
ประสิทธิภาพ
3.จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน และต่อยอด
5. มีครูต่างชาติช่วยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ให้เด็กเก่ง
ภาษาจีน
4.ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและการ
6. มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสมในการ
วัดประเมินผลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จริง โดยครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอิง
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนและ พัฒนาการของผู้เรียน คิดคะแนนตามคุณภาพของ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมี งาน (Rubric Score) และนาผลการประเมินไป
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ พัฒนานวัตกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.
ของผู้เรียน
8. .สภาพบรรยากาศ และสิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการเรียน 5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง 8
การสอน
กลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างงเร่งด่วน
9. มีการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้เรียนรู้จากการอ่าน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
และการใช้เทคโนโลยี
10. บุคลากรมีความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 6. ครูควรนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
และประสานสัมพันธ์กับชุมชนได้ดี เป็นศูนย์รวมของชุมชน ประยุกต์ใช้ โดยการสร้างนวัตกรรมในการเรียน
และมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
การสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
11. มีงบประมาณสนับสนุน เพียงพอในการจัดการเรียนรู้
เรียนมากขึ้น
12. ส่งเสริมผู้เรียนตามถนัด ความสนใจ และมีกิจกรรม
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พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ตลอดจนมีการติดตามและดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิด
13. สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนที่หลากหลาย
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7. นโยบายการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ
8. ควรพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศใน
ภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อนามาใช้ประโยชน์
อย่างทันท่วงที และกลไกที่ดีในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
9.พัฒนาการเรียนการสอนวิชาทักษะอย่างต่อเนื่อง
และเน้นวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการพูด การ
ฟัง การสื่อความหมายที่ถูกต้อง
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โอกาส

อุปสรรค

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน เช่น
การจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน การจัดการศึกษาได้รับความ
ร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี
2. หน่วยงานต้นสังกัดได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
3.ชุมชนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีและคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานของ
โรงเรียนตลอดเวลา
4. มีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
5. บ้าน วัด และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้มแข็ง
โดยเฉพาะเทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะสังคมเมือง ในเขตบริการยังคงรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และมีเครือข่ายใน
การพัฒนาผู้เรียน
6. ชุมชนให้ความสนใจในการพัฒนาการศึกษาและเข้ามามี
ส่วนร่วมเรื่องการจัดการเรียนรู้ในลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจิตอาสา
7. มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.สภาพของครอบครัวนักเรียนบางส่วนขาดความ
อบอุ่น พ่อ-แม่หย่าร้าง ผู้ปกครองต้องไปทางานต่าง
ถิ่น นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ตายาย, ปู่ย่า
ทาให้การดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง
2.สิ่งแวดล้อมยั่วยุต่อการบริโภคสื่อและเทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสม
3.ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน
4.โรงเรียนอยู่ในสังคมเมือง มีความแออัด
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านวัตถุ พฤติกรรม
บางอย่างของวัยรุ่นไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย
การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น อาหารสาเร็จรูป,
โทรศัพท์มือถือ มีร้านเกมส์ อินเทอร์เน็ต ร้านขาย
ของเล่น เกมพนัน และร้านพนันบอลอยู่ใกล้
โรงเรียน
5.งานประเพณีและกิจกรรมมีมาก จนส่งผลกระทบ
ต่อครูและนักเรียน
6. มีสถานบริการที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้าไปเช่าใช้
บริการมั่วสุมในเวลากลางวันอยู่ในเขตเมือง
7.การจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเลิกโรงเรียน ไม่
ปลอดภัยสาหรับนักเรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีคิด การเชื่อมโยง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
เช่นการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบบูรณาการ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น
2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นกั เรียนมีนิสัยประหยัด อดออม ฝากเงินในโครงการออมวันละบาทให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งปลูกผักเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและมีทักษะในการทางานเป็นทีม รู้จักความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน เอื้ออาทร ต่อผู้อื่น
3. จัดทาระบบสารสนเทศให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะด้านบุคลากร นักเรียน ผลการ
เรียนแต่ละช่วงชั้น แผนงานงบประมาณต่างๆ ทั้งที่ได้ทาและจะทา ให้มีความสมบูรณ์ รวดเร็ว ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนาระบบ
การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุทั้งที่เกิดจากแบบทดสอบ และการ
จาแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อวางแผนในการ
จัดการสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
5. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมของสถานศึกษาให้สามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว ตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และปริ้นท์
ออกมาเก็บในแฟ้มและจัดทาทะเบียนคุม
5. โรงเรียน ชุมชน ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียควรร่วมมือดาเนินการประกันคุณภาพร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ชุมชน ความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยทางการศึกษา
กระบวนการทางการศึกษา กาหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการพัฒนา สามารถประเมินได้ มีการนิเทศ
กากับติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า โรงเรียนมีการพัฒนาการด้านใด พัฒนามาก
น้อยเพียงใด มีเรื่องใดต้องพัฒนาเพิ่มเติม และจุดเน้นในการพัฒนาแต่ละปี
6. ค้นหาศักยภาพของนักเรียนอย่างทั่วถึงแล้วจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้
เต็มศักยภาพ
7. สืบค้นหานักเรียนผู้ด้อยโอกาส เพื่อดาเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ความเอื้ออาทรต่อ
ครอบครัว
8. จัดอบรมครูเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพทุกคนและสม่าเสมอ มีการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบปัญหาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข การบริหารสถานศึกษา เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นสาคัญ
9. ควรพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านทักษะ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อฝึกทักษะการพูด การฟัง การสื่อความหมายที่ถูกต้อง
รวมถึงการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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10. ครูควรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงด้านการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
และพัฒนาผู้เรียนต่อไป
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
1. ผู้บริหารเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถพัฒนางานวิชาการ พัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ในการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับให้ครบ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเท่า
เทียมกันทางการศึกษา
3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
4. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนา ในหลายๆ ด้าน
เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ทุกคน
5. ปรับทิศทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง เน้นทักษะการ
ดารงชีวิต
6. เป้าหมายหลักของโรงเรียนในอนาคตในด้านผู้เรียน ต้องมีพร้อมทั้ง วิชา (ความรู้ดี) จรณะ (ความ
ประพฤติดี) และทักษะ (ความชานาญในงานอาชีพ) หรือ เน้นการสอนอยู่ 3 วิชา คือ วิชาการ วิชางาน วิชา
ชีวิต
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
9. มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อการดารงชีพอย่างสันติและมีความสุข
10. มุ่งพัฒนาการบริหารที่เอื้ออานวยความสะดวกต่อครูและผู้เรียน โดยจัดระบบการบริหารที่
สมบูรณ์แบบ มีสื่อสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการจัดการเรียนการสอน
11. ดาเนินโครงการ โรงเรียนสามภาษา โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน ทาให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจาเป็นในการใช้ภาษาเป็นการสื่อสารติดต่อกับคนชาติต่าง ๆ
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ซึ่งมีด้วยกัน 10 ประเทศ โรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มสนใจในการเรียนตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ มีการบูรณาการภายในกลุ่มสาระและข้ามกลุ่มสาระ มีการ
เรียนการสอน “หลักสูตรท้องถิ่น” ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิด จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง

~ - 176 - ~
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

2555

12. ดาเนินโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น จัดกลุ่มสนใจในการเรียนรู้ตามความถนัด
ความสนใจ เพื่ อเตรี ย มตัว รั บ การเปิ ด ประเทศสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน 2558 โรงเรีย นควรปรั บรู ปแบบการ
บริหารงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ O-NET สูงยิ่งขึ้น ยึดถือแนวทางนิเทศ
ติดตามในระบบช่วงชั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต ด้านการกินอยู่ ดู ทาเป็น ทาทุกอย่างโดยมีสติกากับ มีเหตุผล ทั้งนี้ ภายใต้การกากับดูแลของ
ผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้นาทางวิชาการ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านปัจจัย
มาตรฐานที่ 1 ครู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชน
ได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที่ 2 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(ระดับพื้นฐาน)
มาตรฐานที่ 2 ครู มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา และ
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน
และอายุตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
ระดับ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
คุณภาพ

ผลการ
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
คุณภาพ

3.95

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.97

ได้

3.93

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.96

ได้

3.89

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.95

ได้

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4.00

ได้

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.76

ได้

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.99

ได้

3.98

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.99

ได้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
(ระดับพื้นฐาน)
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการร่วมมือ
กันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และ
สถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการ
เรียนรู้ในชุมชน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัด
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการ
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

4.00

ได้

3.94

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.97

ได้

3.99

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.99

ได้

3.98

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.99

ได้

3.96

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.98

ได้

3.96

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.98

ได้

3.96

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.98

ได้

4.00

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.73

ได้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านผลผลิต (ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ
และมีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการ
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
3.82

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.94

ได้

3.84

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.92

ได้

3.73

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.87

ได้

3.79

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.89

ได้

3.82

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.91

ได้

3.81

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.91

ได้

3.89

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.95

ได้

3.90

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.95

ได้

3.86

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.93

ได้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการ
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ

ด้านผลผลิต (ระดับพื้นฐาน)
มาตรฐานที่14 ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.80

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.90

ได้

มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3.93

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.93

ได้

มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต

3.87

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.87

ได้

3.81

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.81

ได้

3.41

ดี

3.00

ดี

3.21

ได้

3.74

ดีมาก

4.00

ดีดีมาก

3.87

ได้

มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
และสุขภาพจิตที่ดี

3.88

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.94

ได้

มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.86

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.93

ได้

มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมี
วิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 22 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ 23 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ 24 สถานศึกษามีมาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจและยอมรับโดยผู้ปกครอง
และชุมชน ให้การสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 25 มาตรฐานกลุ่มอัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 26 มาตรฐานกลุ่ มตัว บ่ งชี้
มาตรการส่งเสริม

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการ
อิงเกณฑ์
อิงสถานศึกษา
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ระดับ
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
3.85

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.93

ได้

3.83

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.92

ได้

3.85

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.93

ได้

3.96

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.98

ได้

3.99

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.99

ได้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้  ไม่ได้
สรุปว่า ผลการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวคือ
- ระดับปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน = 3.91 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 2.75 โดยมี
26 มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ซึ่งมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก จานวน 26 มาตรฐาน
- ระดับขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินทั้ง 24 มาตรฐาน = 3.90 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 2.75 โดย
มี 24 มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก จานวน 26 มาตรฐาน

ค

สารบัญ
เรื่อง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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