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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผู้จัดท า : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

บทน า 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙  Website : http://www.ymr.ac.th สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่  ๑๔  โดยมี นางสาว
วิรวี  ขาวไชยมหา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีบุลากรทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน 
ครูผู้สอน 82 คน   และบุคลากรสนับสนุน 10 คน นักเรียนทั้งสิ้นจ านวน ๑,๐34 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ 
การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีการด าเนินการที่จัดหลักสูตรการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ และการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาตามนโยบายของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “โรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี  ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่ งแวดล้อม  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ภายในปี 2565” 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 1. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
    ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบไปด้วย  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
    ระดับคุณภาพ ดี 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ระดับคุณภาพ ดี 
    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
    ระดับคุณภาพ ดี 
   

    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบไปด้วย 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
    ระดับคุณภาพ ดี 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ระดับคุณภาพ ดี 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
    ระดับคุณภาพ ดี 
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วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
 1. การพัฒนาโครงการห้องเรียนสองภาษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียน 
      2.2 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนให้มีความสามารถในการศึกษาและเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในระดับสากลต่อไป 
      2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา และพัฒนาภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาที่
แท้จริง 
 3. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินการ 
      3.1  เขียนโครงการห้องเรียนสองภาษา  (English Program)  และภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive 
English Program)  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
             3.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและด าเนินตามโครงการห้องเรียน
สองภาษา  English Program)  และภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive English Program)  โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ยมราชสามัคคี) 
           3.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
       3.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมูล  ในการแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
          3.5 สรุปและรายงานโครงการ 
 4. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่สากลมากขึ้น โดยการเปิดโครงการห้องเรียน 
สองภาษา (EP) เริ่มที่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึง  ปีการศึกษา 
๒๕61 มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนสองภาษา ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๒ ห้องเรียนต่อสายชั้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จ านวน 1 
ห้องเรียนต่อสายชั้น นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จ านวน ๒ ห้องเรียนต่อสายชั้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)  
จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษาจากครูชาวต่างชาติ  ส่วนห้องเรียน
สอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) ผู้เรียนจะมีเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูไทยในรายวิชาคณิต วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์    
 5. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
     สถานศึกษา ได้รับนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบห้องเรียนสองภาษาที่ชัดเจนจากผู้บริหารเทศบาล
นครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ 
ผู้ปกครองและบุตรหลานได้รับการจัดการศึกษาในราคาที่ถูกและดีมีคุณภาพคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน ท าให้บอกต่อไป
ยังผู้ปกครองท่านอ่ืนๆ และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกด้าน คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ตามรูปแบบห้องเรียนสองภาษาจึงมุ่งมั่นตั้งใจด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสองภาษาของโรงเรียนมีความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะฝุายบริหารของทางเทศบาล ฝุายบริหารของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
 6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
              สถานศึกษามีแนวทางในการเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการระดมความคิดเห็นต่างๆ และทรัพยากรสนับสนุน ประสานความร่วมมือกับ
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สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา ในการพัฒนาและยกระดับในการจัด
การศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาการจัด
การศึกษาของทุกฝุายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
    พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะหลักตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทางการเรีย น 
ส่งเสริมการประกวดแข่งขันตามกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง
และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งการอ่าน การพูด การ
ฟัง และการดูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    นอกจากนั้นสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน มี
ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขและได้เรียนรู้ในสภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สร้างโอกาสในการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์พิเศษนอกห้องเรียน (Extra Class) เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหา ช่วยเหลือตนเอง ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 7. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีหน่วยงานทางการศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสองภาษา ดังนี้ 
     - เทศบาลต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 
     - เทศบาลต าบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 
     - โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจอมเทียน จ.ชลบุรี 
     - โรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองบัวล าภู) จังหวัดหนองบัวล าภู 
     - โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
     - โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่   
     - โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
     - เทศบาลเมืองบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 
 รางวัลที่เป็นผลจากการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนสองภาษาที่สถานศึกษาได้รับในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ดังนี้    

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ 
 
 

เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงมัณฑนา  ภาษ ี เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภควันโภคิน 
เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒน์ศัพท์ 
เด็กชายอรรถพล  ภาสภพ 
  

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 9 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุปติเมธังกูร เหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กชายธนเสฏฐ ์ อ่ิมจิตรจรัส 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันการ
กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ เหรียญทอง การประกวดแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์ ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เด็กชายกฤษติน  เทียมพงศ์  เหรียญทองแดง 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ เหรียญทอง  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
ด.ญ. วงศ์ลดา  มูลวงษ์ 
 

เหรียญเงิน Story Telling 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน
ห้องเรียนสองภาษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นครราชสีมา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขัน Multi Skills Competitionระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร ชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กหญิงฐิติชญา  พงษ์กล้าหาญ รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง 
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศการสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 
การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

เด็กชายกฤติน  เทียมพงศ์ ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้ง
ที่ 13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายกิตติภพ  อุทัยพร ล าดับที่ 18 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้ง
ที่ 13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูล
พงศ์ 

ล าดับที่ 28 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้ง
ที่ 13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์โชติ
เสถียร 

ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้ง
ที่ 13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้ง
ที่ 13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กหญิงศุภัสศรณ์  ภควัฒน์
โภคิน 

เหรียญทอง อันดับ 38 การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เด็กหญิงพิชามญช์ุ  หงษ์กุลเศรษฐ ์ เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับ
ประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling 
Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อักษรเลิศรัตน์ เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับ
ประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling 
Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายธนพฒัน์  จนัทร์วฒุิภัทร เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา
Siam i-Edu English Storytelling Contest 
2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก 
(ระดับประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา
Siam i-Edu English Storytelling Contest 
2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก 
(ระดับประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์ เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษา
Siam i-Edu English Storytelling Contest 
2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก 
(ระดับประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ปีการศึกษา 2561 
 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
                                                                                                  มีคุณภาพระดับ  ดี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                                มีคุณภาพระดับ  ดี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ต าบล 
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙ โทรสาร ๐๔๔ – ๒๔๘๔๒๖ 
Website : http://www.ymr.ac.th                                                         
      ๑.๒  สังกัด   เทศบาลนครนครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา            
     ๑.๓  เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล ๑-๒ )  ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ                                    
(มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) 
     ๑.๔  กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี  ๑๔ 
    1.5  ประวัติของสถานศึกษา 
             โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เดิมชื่อ โรงเรียน ถนนยมราช (สามัคคีวิทยา) เป็นโรงเรียน
ประชาบาล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ โดยโอนโรงเรียนเทศบาล ๕ (สามัคคีวิทยากร) ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสามัคคีเข้ามาอยู่ที่นี่ 
เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเดิมน ามาเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมด ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ตั้งชื่อโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราช (สามัคคีวิทยา) อาคารเรียนตั้งอยู่ 
ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนของราษฎร ด้านหลังติดกับตรอก จันทรา-
พายัพ อาคารเดิมมีอยู่ ๒ หลัง คือ หลังใหญ่เป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น สร้างเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และหลังเล็กสร้าง
ปลายปี (เดิมใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายออกไปตั้งที่  
ริมถนนมิตรภาพ) เปิดด าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้เริ่มท าการเปิดสอน 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในวันแรกที่เปิดท าการสอน มีนักเรียน ๓๒๐ คน มีนางไสว  อุณาพรหม 
เป็นครูใหญ่ 
 

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนนี้ได้โอนโรงเรียน ทรัพย์สิน รวมทั้งพ้ืนที่ดินของโรงเรียน
ทั้งหมด ตลอดทั้งครู จ านวน ๒๖ คน ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา โดยมีนายบุญรอด โชตะมังสะ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบจาก  
นายสุวรรณ  ธนกัญญา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
นครราชสีมา กองราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เพ่ือให้นามใหม่นี้แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า แต่เดิม
เคยตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ริมถนนยมราช และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมือง
นครราชสีมา   
              ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นสถานศึกษาในสังกัดของส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
          1.6  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา 
                   ปรัชญาของโรงเรียน   สุ จิ ปุ ลิ      หัวใจนักปราชญ์ 
   ความหมาย     สุ  มาจากค าว่า   สุตตะ       หมายถึง    การฟัง 
         จิ  มาจากค าว่า   จิตตะหรือจินตะ  หมายถึง    การคิด 
         ปุ  มาจากค าว่า   ปุจฉา  หมายถึง    การถาม 
         ลิ  มาจากค าว่า   ลิขิต  หมายถึง    การเขียน, การจดบันทึก 
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  ค าขวัญของโรงเรียน 
                                       เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลยี 
  สีประจ าโรงเรียน   สีชมพู และ สีน้ าเงิน 
                  ความหมาย   สีชมพู      หมายถึง  ความร่าเริง  สนุกสนาน  ความอ่อนหวานน่ารัก   
                                                                     ของเด็กนักเรียน 
                            สีน้ าเงิน    หมายถึง  ความแข็งแกร่ง  หนักแน่นมั่นคง   
             และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

วิสัยทัศน์   
“โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี 2565” 
 

 พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ 
 4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
 6. ปลูกฝังทักษะการด าเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังทักษะการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปลูกฝังทักษะการด าเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม   ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา 
บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘ -๑๗๒๕ -๖๙๕๑ e-mail wirawee@hotmail.com ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแต่ วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  2 คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท ์๐๘ – ๑๙๙๗ – ๑๕๗๓ e-mail –  รับผิดชอบฝุายบริหารทั่วไป 
       ๒.๒ ชื่อ-สกุล นางดุษฎี ปิดตะคุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 
โทรศัพท์ 08 – 9661 - 4395  e-mail : dusadeedang@gmail.com รับผิดชอบฝุายพัฒนาบุคลากร 
   ๒.3 ชื่อ-สกุล นายก าธร   ฉัตรเสน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมศิลป์ 
โทรศัพท์ ๐๘ – ๑๗๑๘ – ๐๘๖๑ e-mail chasten_k@hotmail.com รับผิดชอบฝุายวิชาการ  
  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
           ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรียนรู ้

๑ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา ๕7 29 ผอ. ค.ม. บริหารการศึกษา ผู้บริหาร 
๒ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน ๔7 ๒5 รอง ผอ. วท.ม วิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร 
3 นางดุษฎี ปิดตะคุ 59 33 รอง ผอ. กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ผู้บริหาร 
4 นายก าธร  ฉัตรเสน 51 ๒3 คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงาน 
5 นางกิติยา  สารมันตะ ๕5 8 คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย 
6 นางดวงตา  จงมหาสวัสดิ์ ๕5 ๒5 คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
7 นางสุกานดา  สารรัตน์ ๓5 4 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย 
8 นางสาวสายใจ ชื่นนอก 39 11 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ 
9 นางยุพิน  นพคุณ ๕8 ๓8 คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ภาษาไทย 

10 นางศศิธร ดับใหม่ ๕4 ๓2 คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 
๑๑ นางบุญเกิด  มนะสันต์ ๕8 ๓7 คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ภาษาไทย 
๑๒ นางธันยพร  เงินโคกกรวด ๔6 ๑3 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ ภาษาไทย 
๑๓ นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์ ๔5 21 คศ.๓ ศศ.ม ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
๑๔ นางดวงพร  เอกะกุล ๕6 ๓4 คศ.๓ ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
๑๕ นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด ๕3 31 คศ.๔ กศ.ม หลักสูตรฯ สังคม 
๑๖ นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา ๔7 ๒2 คศ.๓ ค.ม. เทคโนโลยีฯ คอมฯ 
๑๗ นางประดับ มุสิกะสาร ๕9 ๓7 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ คณิตฯ 
๑๘ นางเพ็ญพรรณ  ทองค าชุม ๕9 ๓8 คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา คณิตฯ 
๑๙ นางปนัดดา  รัตน์พันธุ์ ๕4 20 คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ์ วิทยฯ 
๒๐ นางกรณิการ์  พงษ์พะกิจ ๕9 ๓9 คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ์ สังคมฯ 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรยีนรู ้

๒1 นางศิริรัตน์ ค าสุวิมลชัย ๕6 ๓4 คศ.๓ ค.บ. การวัดผล คณิตฯ 
๒2 นางอารยา  อินทะโส ๕6 ๓5 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ ภาษาไทย 
๒3 นางสมศรี  รักษ์วิชา ๕8 ๓8 คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 
๒4 นางสาวปรีประภา  สารีบุตร ๕7 30 คศ.๓ ศษ.ม จิตวิทยาการศึกษา แนะแนว 
25 นางสาวศิวาการ บ ารุงเกาะ  - ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานฯ 
๒6 นางปุย  สิริสา ๕8 ๓7 คศ.๓ ศษ.บ บริหารการศึกษา คณิตฯ 
๒7 นางเบญจมาศ  เมืองไชย ๔9 ๒3 คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ 
๒8 นางสาวจิตติมา  บุญวิจิตร ๔9 7 คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สังคมฯ 
29 นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง ๕6 ๓5 คศ.๔ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 
๓0 นางปารณีย์  ปานแก้ว 50 ๒9 คศ.4 กศ.ม จิตวิทยาฯ สังคมฯ 
๓1 นายธนศักดิ์  วรแสน 40 ๑3 คศ.๒ ศษ.บ ดนตรีศึกษา ดนตรี 
๓2 นางวรรณา  สังสุทธิพงศ์ ๕7 ๓5 คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
๓3 นางอดิศร  ฉินสูงเนิน 50 ๒5 คศ.4 ศษ.ม วิทยาศาสตตร์ วิทย์ฯ 
๓4 นางธนัทอร  หล่าจันทึก 41 ๑2 คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา อังกฤษ 
๓5 นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน ๔2 ๑5 คศ.๓ ศษ.ม เทคโนโลยีฯ คอมฯ 
๓6 นางสาวชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล ๕5 ๒3 คศ.๓ ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓7 นายพิพัฒน์  คงสัตย์ ๔7 ๒6 คศ.๓ ค.ม. เทคโนโลยีฯ คอมฯ 
๓8 นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ ๔8 ๒3 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ คณิตฯ 
39 นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์ ๓7 9 คศ.๒ ศษ.บ พลศึกษา พละ 
๔0 นางสาวมณีรัตน์  ชุ่มขุนทด ๓8 ๑3 คศ.๒ ศษ.ม ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
๔1 นางวัฒนาภรณ์ ปาธิสุทธิ์ 46 22 คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 
๔2 นางฐิตาภรณ์ มูลนานัด ๕2 8 คศ.๑ กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน 
43 นายโสรัจจ์  นันทศักดิ์ภิญโญ 54 29 คศ.๒ คบ. จิตวิทยาฯ แนะแนว 
44 นางณภษร  อัฐวัฒนกุล 41 8 คร ู ศศ.บ บริหารธุรกิจ ปฐมวัย 

 

         ครูยืมตัวช่วยราชการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรยีนรู ้

๑ นางประไพ  ค ากายปรง   รองฯ ผอ. ป.โท บริหารการศึกษา บริหาร 
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           ๓.๒  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรยีนรู ้

๑ นางกาญจนา  เธียรกุลไพบูลย์ ๕3 ๒2 ครูพิเศษฯ กศ.ม หลักสูตรฯ ภาษาไทย 
2 นางสาวจันทิมา  จีนมะเริง ๒8  ภารกิจฯ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯ 
3 นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ ๓4  ภารกิจฯ ปวส. ปฐมวัย ปฐมวัย 
4 นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล 28  ครูจ้างฯ ค.บ. ประชาสัมพันธ์ ปฐมวัย 
5 นายอดิศร  พลศรี 30  ภารกิจฯ ศศ.บ ดนตรีสากล ดนตรี 
6 นางปพิชญ์สรา  เพ็ญธนัชญ์โชติ ๕4  ภารกิจฯ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
7 นางสาวนาตยา  สุวรรณกลาง 30  ภารกิจฯ ศล.ป. ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ศิลปะ 
8 นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์ 31  ภารกิจฯ บท.บ ระบบสารสนเทศ คอมฯ 
9 นางสาวสุดารัตน์  พลศักดิ์ ๓8  ภารกิจฯ ปวช. การตลาด การงานฯ 

๑0 นางสาวณัฐพร  เดชขุนทด ๒7  ภารกิจฯ ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน 
11 นางสาวลลิตา หมู่เมืองสอง 33  ภารกิจฯ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
๑2 นางอัณธิรา  จันทะภักดี   ๓2  ภารกิจฯ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ 
๑3 นางสาวพรวิภา  จ าปามูล ๒7  ภารกิจฯ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ 
๑4 นายทศพร  วงศ์มะเกลือเก่า ๒9  ครูจ้างฯ ค.บ. พลศึกษา พละ 
๑5 นางสาวฐิติมา  อิ่มสันเทียะ ๒9  ครูจ้างฯ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
๑6 นางสาววาธินี  นิ่มทอง ๒6  ภารกิจฯ ศป.บ จิตรกรรม ศิลปะ 
17 นางสาวศศินา ลัดหนองขี ๒7  ภารกิจฯ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 
18 นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ ๒6  ภารกิจฯ ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน 
19 นายภิญญา กลอนโพธิ์ 30  ภารกิจฯ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

20 นางสาวบังอร เงินของแพง 24  ครูจ้างฯ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
21 นางสาวณัฏฐา ก าเนิดค า 25  ครูจ้างฯ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
22 นางสาวจารุวรรณ เกษียรจังหรีด 25  ครูจ้างฯ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

23 นางสาวพลอยนภสัสร ราษฎร์เหนอื 28  ครูจ้างฯ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

24 นายสหรัฐ สวัสดิ์ประวิทย ์ 23  ครูจ้างฯ ค.บ. อังกฤษ อังกฤษ 

25 นางสาวปพิชญา จงอุ้มกลาง 24  ครูจ้างฯ ค.บ. ภาษาไทย ครูจ้างฯ 
26 นางสาวปวีณา วะเกิดเปมู 24  ครูจ้างฯ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
27 นางสาวลักษณารีย์ สุทธิทิพย์ 25  ครูจ้างฯ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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  ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรยีนรู ้

1 Mrs. Aurora A FaLag-ey ๔7 - สองภาษา BEED  อังกฤษ 

2 Miss Lea L. Malaggay ๓4 - สองภาษา   อังกฤษ 
3 Mr. Nigel C.Fesway 41 - สองภาษา   อังกฤษ 
4 Miss Dianara Ferrer Sandoval  - สองภาษา   อังกฤษ 
5 Miss Ayla Malacad Berrera 30 - สองภาษา   อังกฤษ 
6 Mr. Redentor C. Casabuena 50 - สองภาษา   อังกฤษ 
7 Miss Fely Alya Dipidip ๔3 - สองภาษา   อังกฤษ 
8 Mrs. Teresita Casabuena  - สองภาษา   อังกฤษ 
9 Mr.Anthony Soriano Arud  - สองภาษา   อังกฤษ 

10 Miss Floriza Ocampo  - สองภาษา   อังกฤษ 
๑1 Miss Oyibochia Endurance Lgho ๓2 - สองภาษา   อังกฤษ 

12 Mr. Sameer Sweet  - สองภาษา   อังกฤษ 

13 Miss Mary Ann P.Pedo 27 - สองภาษา   อังกฤษ 

14 Mrs. Karen Ann Kate Ticag  - สองภาษา   อังกฤษ 

15 Mr.Andrew Wareham 44 - สองภาษา   อังกฤษ 

16 Mrs.Abena Ayepah Atta-Gyan 29 - สองภาษา   อังกฤษ 

17 Mrs. Joezen Gusto  - สองภาษา   อังกฤษ 

18 Mr. Vivencio Gusto  - สองภาษา   อังกฤษ 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน-พัสดุ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่ม
สาระ 
การเรยีนรู ้

๑ นางสิริพร  สมานกุล ๓6 8 พัสดุ ปวส. บริหารธุรกิจ - 
๒ นางกนกวรรณ  ยิ่งถาวร ๔3 6 การเงิน ปวส. บัญชี - 
๓ นางฐิตาภรณ์  ชันเกษม 40 6 การเงิน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
๔ นางสาวเกตุระภีร์  ปูองแก้ว ๒4 4 พัสดุ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
๕ นางสาววนิดา เพ็ดมะดัน ๒2 3 ธุรการ ปวส. เคมีอุตสาหกรรม - 

 
นักการ-ภารโรง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่ม
สาระ 
การเรยีนรู ้

๑ นายวัชรินทร์  วันสันเทียะ ๔9 ๒3 นักการฯ ม.๖ - - 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้ 
๒ นายไชยณรงค์  กูลโคกกรวด ๕6 ๒9 นักการฯ ม.๖ - - 
๓ นายซ้อน  แสดขุนทด ๕5 ๒2 นักการฯ ม.๓ - - 
๔ นายพงศกร  มัดทองหลาง ๔6 ๑3 นักการฯ ม.๓ - - 
๕ นายปฏิพล  วนสันเทียะ ๔4 7 นักการฯ ม.๓ - - 
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         ๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
                    

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   ๑  ๑ 
- รองผู้อ านวยการ  ๑ 2  3 

รวม  ๑ 3  4 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู     ๒๖    ๑๙  ๔๕ 
- พนักงานจ้าง(สอน) ๑    17   18 
- อื่นๆ (ครูต่างชาติ)     19   19 

รวม ๑    ๖2    ๑๙  ๘2 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ ๔    ๔ 
- พนักงานจ้างทั่วไป ๑    ๑ 
- ลูกจ้างประจ า ๕    ๕ 
- อื่นๆ (ระบุ)      

รวม ๑๐    ๑๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๑  ๖3    ๒2  ๙6 

 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ านวน  10 คน     คิดเป็นร้อยละ 12.20 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จ านวน  11 คน     คิดเป็นร้อยละ ๑3.41 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ านวน   6  คน     คิดเป็นร้อยละ 7.32 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน   6  คน     คิดเป็นร้อยละ 7.32 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน   4  คน     คิดเป็นร้อยละ 4.88 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จ านวน   5  คน     คิดเป็นร้อยละ 6.10 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน   7  คน     คิดเป็นร้อยละ 8.54 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จ านวน  ๒5 คน     คิดเป็นร้อยละ 30.49 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน   ๒  คน     คิดเป็นร้อยละ ๒.44 
 ครูสายชั้นอนุบาล      จ านวน   6  คน     คิดเป็นร้อยละ 7.32 
    รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    จ านวน ๘2  คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      จ านวน  43 คน     คิดเป็นร้อยละ 52.44 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      จ านวน  39 คน     คิดเป็นร้อยละ 47.56 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์    เท่ากับ  ๑๖  ชั่วโมง : สัปดาห์   
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน 2561) 
4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น  1,034  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ ๑ 15 25 40 40.๐๐ 

  อ.๒ ๒ 30 27 57 28.5๐ 

  อ.๓  ๒ 29 35 64 ๓2.0๐ 

รวม ๕ 74 87 161 32.2๐ 

ป.๑ ๔ 58 50 108 27.00 

ป.๒ ๔ 50 60 110 ๒7.5๐ 

ป.๓ ๔ 48 58 106 26.50 

ป.๔ ๔ 55 54 109 27.25 

ป.๕ ๔ 36 55 91 22.75 

ป.๖ ๔ 53 41 94 23.50 

รวม ๒๔ 300 318 618 ๒5.75 

ม.๑ ๓ 47 41 88 29.33 

ม.๒ ๓ 41 42 83 27.67 

ม.๓ ๓ 36 48 84 28.00 

ม.๔ -     

ม.๕ -     

ม.๖ -     

รวม ๙ 124 131 255 28.33 

รวมทั้งสิ้น ๓๘ 498 536 ๑,๐34 27.21 
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 4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง  ปีการศึกษา 2559 -  2561 
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      4.3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
           4.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
             ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาล 

ระดับชั้น 
จ านวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 40 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 57 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 64 3.00 3.00 3.00 3.00 12 3.00 3 

ค่าเฉลี่ยรวม   3.00 3.00 3.00 3.00  3.00  
สรุประดับคุณภาพ  3.00 3.00 3.00 3.00    
สรุปพัฒนาการ  3 3 3 3    
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     4.3.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕61 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

๑. ภาษาไทย 108 92 7 3 0 2 3 1 0 102 94.44 
๒. คณติศาสตร ์ 108 90 7 2 3 2 0 4 0 99 91.67 
๓. วิทยาศาสตร ์ 108 94 3 2 2 3 3 1 0 99 91.67 
๔. สังคมศึกษา ฯ 108 97 8 1 1 0 0 1 0 106 98.15 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 108 92 6 3 2 4 0 1 0 101 93.52 
๖. หน้าท่ีพลเมือง 108 67 38 2 0 0 0 1 0 107 99.07 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา 108 89 10 2 3 2 1 1 0 101 93.52 
๘. ศิลปะ 108 106 1 1 0 0 0 0 0 108 100.00 
๙. การงานอาชีพฯ 108 78 9 6 7 4 2 2 0 93 86.11 
๑๐.ภาษาต่างประเทศ 108 70 15 11 4 6 1 1 0 96 88.89 

รวม 1080 875 104 33 22 23 10 13 0 1012 937.04 
ร้อยละ 100 81.02 9.63 3.06 2.04 2.13 0.93 1.20 0.00 93.70 86.76 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1. ภาษาไทย 110 74 14 11 7 0 1 3 0 99 90.00 
2. คณติศาสตร ์ 110 54 8 19 9 8 10 2 0 81 73.64 
3. วิทยาศาสตร ์ 110 35 35 21 5 7 3 4 0 91 82.73 
4. สังคมศึกษา  110 61 14 11 8 7 6 3 0 86 78.18 
5. ประวตัิศาสตร ์ 110 90 20 0 0 0 0 0 0 110 100.00 
6. หน้าท่ีพลเมือง ๒ 110 62 13 10 10 4 8 3 0 85 77.27 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 110 106 1 1 0 0 0 2 0 108 98.18 
8. ศิลปะ 110 68 24 14 2 2 0 0 0 106 96.36 
9. การงานอาชีพฯ 110 57 20 12 7 10 3 1 0 89 80.91 
10. ภาษาต่างประเทศ 110 35 27 18 12 6 9 3 0 80 72.73 

รวม 1100 642 176 117 60 44 40 21 0 935 850.00 
ร้อยละ 100 58.36 16.00 10.64 5.45 4.00 3.64 1.91 0.00 85.00 77.27 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1.ภาษาไทย 106 56 11 10 16 9 4 0 0 77 72.64 
2.คณิตศาสตร ์ 106 46 12 17 13 7 9 2 0 75 70.75 
3.วิทยาศาสตร ์ 106 31 21 18 21 8 5 2 0 70 66.04 
4.สังคมศึกษา  106 45 29 13 14 5 0 0 0 87 82.08 
5.ประวัติศาสตร ์ 106 74 25 7 0 0 0 0 0 106 100.00 
6.หน้าที่พลเมือง ๓ 106 45 29 13 14 5 0 0 0 87 82.08 
7.สุขศึกษาและพลศึกษา 106 77 12 15 2 0 0 0 0 104 98.11 
8.ศิลปะ 106 48 35 20 2 0 1 0 0 103 97.17 
9.การงานอาชีพฯ 106 57 19 20 6 2 0 2 0 96 90.57 
10.ภาษาต่างประเทศ 106 37 20 8 5 22 9 5 0 65 61.32 

รวม 1060 516 213 141 93 58 28 11 0 870 820.75 
ร้อยละ 100 48.68 20.09 13.30 8.77 5.47 2.64 1.04 0.00 82.08 77.43 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

ภาษาไทย 109 29 8 15 18 16 16 7 0 52 47.71 
คณิตศาสตร ์ 109 31 22 33 12 11 0 0 0 86 78.9 
วิทยาศาสตร ์ 109 11 4 11 14 18 21 30 0 26 23.85 
สังคมศึกษา  109 49 23 15 14 8 0 0 0 87 79.82 
ประวัติศาสตร ์ 109 74 15 8 6 6 0 0 0 97 88.99 
หน้าท่ีพลเมือง ๔ 109 49 20 15 15 10 0 0 0 84 77.06 
สุขศึกษาและพลศึกษา 109 92 15 2 0 0 0 0 0 109 100 
ศิลปะ 109 42 25 31 10 1 0 0 0 98 89.91 
การงานอาชีพ  109 37 26 26 10 7 2 1 0 89 81.65 
ภาษาต่างประเทศ 109 46 12 19 13 4 9 6 0 77 70.64 

รวม 1090 460 170 175 112 81 48 44 0 805 738.53 

ร้อยละ 100 42.20 15.60 16.06 10.28 7.43 4.40 4.04 0.00 73.85 67.76 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 27 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 91 12 12 16 13 15 19 4 0 40 43.96 
คณิตศาสตร ์ 91 18 8 10 14 25 13 3 0 36 39.56 
วิทยาศาสตร ์ 91 26 5 7 20 16 8 9 0 38 41.76 
สังคมศึกษา  91 28 19 10 16 7 6 5 0 57 62.64 
ประวัติศาสตร ์ 91 13 10 5 16 19 25 3 0 28 30.77 
หน้าท่ีพลเมือง ๕ 91 26 12 13 19 7 9 5 0 51 56.04 
สุขศึกษาและพลศึกษา  91 82 9 0 0 0 0 0 0 91 100 
ศิลปะ 91 62 19 7 1 1 1 0 0 88 96.7 
การงานอาชีพฯ 91 29 11 23 4 7 12 5 0 63 69.23 
ภาษาต่างประเทศ 91 28 7 10 12 11 11 12 0 45 49.45 

รวม 910 324 112 101 115 108 104 46 0 537 590.11 
ร้อยละ 100 35.60 12.31 11.10 12.64 11.87 11.43 5.05 0.00 59.01 64.85 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 94 14 15 16 10 18 11 10 0 45 47.87 
คณิตศาสตร ์ 94 20 12 9 16 14 17 6 0 41 43.62 
วิทยาศาสตร ์ 94 26 13 13 18 12 5 7 0 52 55.32 
สังคมศึกษา  94 34 23 13 10 2 6 6 0 70 74.47 
ประวัติศาสตร ์ 94 22 19 24 10 6 0 13 0 65 69.15 
หน้าท่ีพลเมือง ๖ 94 34 19 19 13 7 0 2 0 72 76.60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94 76 10 5 2 0 0 1 0 91 96.81 
ศิลปะ 94 86 6 0 0 1 1 0 0 92 97.87 
การงานอาชีพฯ 94 40 19 4 8 6 13 4 0 63 67.02 
ภาษาต่างประเทศ 94 18 15 9 9 13 18 12 0 42 44.68 

รวม 940 370 151 112 96 79 71 61 0 633 673.40 
ร้อยละ 100 39.36 16.06 11.91 10.21 8.40 7.55 6.49 0.00 67.34 71.64 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 29 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  88 0 14 15 23 18 17 1 0 29 32.95 
คณิตศาสตร ์ 88 11 13 16 8 20 15 5 0 40 45.45 
วิทยาศาสตร ์ 88 12 13 13 15 20 6 9 0 38 43.18 
สังคมศึกษา  88 51 23 14 0 0 0 0 0 88 100 
ประวัติศาสตร ์ 88 42 25 18 3 0 0 0 0 85 96.59 
หน้าท่ีพลเมือง  88 51 19 4 6 6 2 0 0 74 84.09 
สุขศึกษา  88 69 8 5 6 0 0 0 0 82 93.18 
ศิลปะ 88 21 5 11 16 14 8 13 0 37 42.05 
การงานอาชีพ  88 22 7 10 8 6 10 10 0 39 44.32 
ภาษาต่างประเทศ 88 6 12 8 16 22 13 11 0 26 29.55 

รวม 880 285 139 114 101 106 71 49 0 538 611.36 
ร้อยละ 100 32.39 15.80 12.95 11.48 12.05 8.07 5.57 0.00 61.14 69.47 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 1 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 30 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 30 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  88 0 11 21 17 28 8 0 0 32 36.36 
คณิตศาสตร ์ 88 18 8 18 12 15 7 10 0 44 50 
วิทยาศาสตร ์ 88 5 8 13 13 11 11 25 0 26 29.55 
สังคมศึกษา  88 46 31 8 1 0 0 2 0 85 96.59 
ประวัติศาสตร ์ 88 34 23 21 7 1 0 2 0 78 88.64 
หน้าท่ีพลเมือง  88 34 22 21 8 1 0 2 0 77 87.5 
สุขศึกษา 88 19 25 7 16 18 0 1 0 51 57.95 
ศิลปะ 88 17 26 31 8 3 1 2 0 74 84.09 
การงานอาชีพ  88 43 11 13 7 9 3 2 0 67 76.14 
ภาษาต่างประเทศ 88 5 11 10 10 20 18 14 0 26 29.55 

รวม 880 221 176 163 99 106 48 60 0 560 636.4 
ร้อยละ 100 25.11 20.00 18.52 11.25 12.05 5.45 6.82 0.00 63.64 72.31 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 31 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 3 83 6 4 7 11 16 9 12 0 17 20.48 
คณิตศาสตร ์ 83 5 3 1 3 12 9 50 0 9 10.84 
วิทยาศาสตร ์ 83 5 12 11 12 11 4 19 0 28 33.73 
สังคมศึกษา  83 12 7 12 4 8 7 33 0 31 37.35 
ประวัติศาสตร ์ 83 35 20 13 8 7 0 0 0 68 81.93 
หน้าท่ีพลเมือง ๓ 83 12 6 13 4 8 8 32 0 31 37.35 
สุขศึกษา  83 38 20 10 9 6 0 0 0 68 81.93 
ศิลปะ 83 12 6 6 11 12 11 25 0 24 28.92 
การงานอาชีพ 3 83 27 8 12 6 19 3 6 0 47 56.63 
ภาษาต่างประเทศ 83 31 9 15 7 7 6 8 0 55 66.27 

รวม 830 183 95 100 75 106 57 185 0 378 455.43 
ร้อยละ 100 22.05 11.45 12.05 9.04 12.77 6.87 16.99 0 45.54 54.87 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 1 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 32 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  83 6 8 10 7 14 17 21 0 24 28.92 
คณิตศาสตร ์ 83 2 3 3 1 19 15 40 0 8 9.64 
วิทยาศาสตร ์ 83 11 12 17 11 12 2 5 0 40 48.19 
สังคมศึกษา  83 23 10 14 6 8 4 18 0 47 56.63 
ประวัติศาสตร ์ 83 26 21 8 15 13 0 0 0 55 66.27 
หน้าท่ีพลเมือง  83 23 10 14 6 8 4 18 0 47 56.63 
สุขศึกษา 83 78 1 4 0 0 0 0 0 83 100 
ศิลปะ 83 20 9 14 10 17 10 3 0 43 51.81 
การงานอาชีพฯ  83 58 13 10 0 1 1 0 0 81 97.59 
ภาษาต่างประเทศ 83 11 5 4 11 4 10 38 0 20 24.1 

รวม 830 258 92 98 67 96 63 143 0 448 539.78 
ร้อยละ 100 31.08 11.08 11.81 8.07 11.57 7.59 17.23 0.00 53.98 65.03 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  84 1 3 15 33 21 8 3 0 19 22.62 
คณิตศาสตร ์ 84 12 13 32 15 1 4 7 0 57 67.86 
วิทยาศาสตร ์ 84 6 15 15 12 15 13 8 0 36 42.86 
สังคมศึกษา  84 31 18 23 6 5 1 0 0 72 85.71 
ประวัติศาสตร ์ 84 34 32 17 0 0 0 1 0 83 98.81 
หน้าท่ีพลเมือง  84 34 18 21 6 4 1 0 0 73 86.9 
สุขศึกษา  84 39 7 24 10 3 1 0 0 70 83.33 
ศิลปะ 84 14 9 15 11 8 10 17 0 38 45.24 
การงานอาชีพ  84 19 8 12 7 11 3 21 0 39 46.43 
ภาษาต่างประเทศ 84 9 12 15 17 19 6 0 0 36 42.86 

รวม 840 199 135 189 117 87 47 57 0 523 622.6 
ร้อยละ 100 23.69 16.07 22.50 13.93 10.36 5.60 6.79 0.00 62.26 74.12 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 1 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จ านวน
นกัเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  84 2 8 34 17 13 3 2 0 44 52.38 
คณิตศาสตร ์ 84 7 4 11 13 27 15 7 0 22 26.19 
วิทยาศาสตร ์ 84 18 12 13 14 16 4 7 0 43 51.19 
สังคมศึกษา  81 24 11 14 8 2 6 16 0 49 60.49 
ประวัติศาสตร ์ 81 35 36 10 0 0 0 0 0 81 100 
หน้าท่ีพลเมือง  81 24 11 13 8 3 6 16 0 48 59.26 
สุขศึกษา 84 77 1 0 0 0 0 2 0 78 92.86 
ศิลปะ 82 39 17 7 3 1 1 14 0 63 76.83 
การงานอาชีพ  83 31 16 13 16 4 1 2 0 60 72.29 
ภาษาต่างประเทศ 84 14 7 9 9 28 2 15 0 30 35.71 

รวม 828 271 123 124 88 94 38 81 0 518 627.2 
ร้อยละ 100 32.73 14.86 14.98 10.63 11.35 4.59 9.78 0.00 62.56 75.75 
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 2 
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดบั 3 ขึ้นไป 
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      4.4 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
       4.4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

         คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 55.83 41.98 49.06 48.96 

ระดับจังหวัด 54.08 49.09 48.90 50.69 

ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 50.32 41.50 45.85 45.89 

ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผูเ้รียนระดับชาติจ าแนกตามระดับ 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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4.4.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) และรอ้ยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 56.14 55.83 -0.31 

ด้านค านวณ 39.82 41.98 2.16 

ด้านเหตุผล 46.12 49.06 2.94 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.36 48.96 1.6 

 

 
  

56.14 

39.82 

46.12 47.36 

55.83 

41.98 

49.06 48.96 

0

10

20

30

40

50

60

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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      4.5 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
            4.5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 53.69 33.92 39.06 45.89 

ระดับจังหวัด 56.02 37.51 39.91 38.01 

ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.) 53.79 34.35 38.11 36.51 

ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 
 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปี
การศึกษา 2560 – 2561 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 44.01 53.69 9.68 

คณิตศาสตร์ 36.69 33.92 -2.77 

วิทยาศาสตร์ 40.62 39.06 -2.56 

ภาษาอังกฤษ 41.60 45.89 4.26 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 
ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 
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4.5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 54.55 27.52 34.36 30.05 

ระดับจังหวัด 52.79 28.90 35.17 28.17 

ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.) 50.13 26.36 33.48 26.82 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 44.77 54.55 9.78 

คณิตศาสตร์ 21.79 27.52 5.73 

วิทยาศาสตร์ 30.13 34.36 4.23 

ภาษาอังกฤษ 28.27 30.05 1.78 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๓    หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๒    หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๒๔  หลัง 
๔. สระว่ายน้ า    -    สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ๑    สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑    สนาม 

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
6.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดพายัพ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า โรงแรมโคราชโฮเต็ล ชุมชนจันทรา -พายัพ
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้าง พนักงานบริษัท ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เพลงโคราช  

6.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพหลัก คือ
ค้าขาย รับจ้าง พนักงานบริษัท ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
๙๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

6.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส                             
  -  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
                     -  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ตามเทศกาลต่างๆ 
                     -  ให้ความรู้แก่ชุมชน เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข่าว เหตุการณ์ 
                     -  ให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์งานบ้าน งานครัว  
                     -  ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานมงคล 
  ข้อจ ากัด 
   -  สถานศึกษามีพ้ืนที่น้อย  บริเวณสนามคับแคบ 
   -  ไม่มีห้องประชุมส าหรับไว้บริการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา 
7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60  โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้ 
 

 7.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
            หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้นส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนา
เด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
          คุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามวัย 
 คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ 
ขณะเดียวกันจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็กอายุ ๓-๕ ปี มี ดังนี้ 
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          เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
      พัฒนาการด้านร่างกาย 

- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
- ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาการด้านสังคม 
- รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
- ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
- สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

          เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย 

- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
- กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
- มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
- ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
- มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 

พัฒนาการด้านสังคม 
- มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
- อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
- มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
- มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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      7.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป และหลักสูตร EIS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 

ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

 

สุขศึกษา 
พลศึกษา 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

ศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 120 120 120 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
 รายวิชาจดัเพิ่มเติม  
หน้าที่พลเมือง บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

คณิตศาสตร์ (Math) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วิทยาศาสตร์ (Science) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ (English) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ 
      กิจกรรมนักเรียน 
            -  ลูกเสอื- เนตรนาร ี
            -  ชมรม,ชุมนมุ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมสังคมและ 
            สาธารณประโยชน ์ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๒๐๐  ชั่วโมง/ปี ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (English  Program) 

 
8.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     8.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๖ x ๑๘  ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 5๐,๐๐๐ เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน ๓ ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบ E- Library มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการในห้องสมุด จ านวน ๒ เครื่อง  มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  เฉลี่ย 150 คน 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑3.๙4  ของนักเรียนทั้งหมด  มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้
บริการ เฉลี่ย ๒๐๐ คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
Social 
 

ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๑๖๐ 
 ๘๐ 
๔๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๘๐ 
๔๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๘๐ 
๔๐ 
 ๔๐ 

 
สุขศึกษา 
Health 
พลศึกษา 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

 

ศิลปะ 
Art 
ดนตร/ีนาฏศิลป์ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๔๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 120 120 120 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
 รายวิชาจดัเพิ่มเติม  
หน้าที่พลเมือง บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ บูรณาการ 

Math ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
Science ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
English ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ 
      กิจกรรมนักเรียน 
            -  ลูกเสอื- เนตรนาร ี
            -  ชมรม,ชุมนมุ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 กิจกรรมสังคมและ 
            สาธารณประโยชน ์ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทัง้หมด ๑๒๐๐  ชั่วโมง/ปี ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี 
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 8.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๘ ห้อง จ าแนกเป็น  
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๓ ห้อง 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน  ๓  ห้อง 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน  ๑ ห้อง 

  ๔.  ห้องศูนย์สื่อสารสนเทศ          จ านวน  ๑  ห้อง 
  8.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ เครื่อง จ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน ๗๕ เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ๑๐ เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)   
เฉลี่ย ๒๕๐.คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕ ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ๑๕ เครื่อง 
  8.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

ห้องสมุด   
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี     
ห้องสมุดสองภาษา 
ห้องพยาบาล 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 8.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ      
พิพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์ 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี           
ประตูชุมพล 
อนุสรณ์สถาน นางสาวบุญเหลือ 
ศาลหลักเมือง       
วัดพระนารายณ์มหาราช   
วัดบูรพ์                    
สระแก้ว 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
ศูนย์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน           

๑๘ 
๒๕ 
๓๕ 
๓๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๒๐ 
๒๘ 
๒๕ 
๑๘ 
๒๔ 
๓๐ 
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 8.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
6. 
 

7. 

มหาสถาพร  วัดพายัพ  
ดร.วิชชุดา กล้าเวช และคณะ 
ดาบต ารวจมงคล  สงวนศักดิ์  
นางทัศนีย์ เปลี่ยนสันเทียะ 
นางจงจิตต์ ขวัญเจริญ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
งานโภชนาการ รพ.จิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร 

พระพุทธศาสนา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภัยของยาเสพติด 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
งานอาชีพ 
อาหารและการดูแลสุขภาพ 
 
อาหารและการดูแลสุขภาพ 

๔ 
3 

๑๐ 
๔ 
๖ 
2 
 

2 

 
9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 9.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ผู้บริหาร  
นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา 

 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 

 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น  
ระดับจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมา 

ครู 
นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด 
 

 
ครผูู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น 
 

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
ดีเด่น 

ศึกษาธิการจังหวัด 

นางปารณีย์  ปานแก้ว ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดีเด่น 

ศึกษาธิการจังหวัด 

นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษดีเด่น ศึกษาธิการจังหวัด 
นางสาวอารยา อินทะโส ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 
นางประดับ มุสิกะสาร ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 
นางสาวอัณธิรา จันทะภักดี ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นักเรียน 
เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ 
 
 

 
เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงมัณฑนา  ภาษ ี เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทั่งพรม 
เด็กหญิงสิริพร  แสนทวีสุข 
เด็กหญิงพลอยพรรณราย  วงษ์น้อย 
  

เหรียญทอง การประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงกมลมาศ  พุทธนุ 
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หาสาสน์ศรี 
เด็กหญิงรมิตตรา  พันธ์จบสิงห์ 
  

เหรียญทอง การประกวดโครงงาน 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กชายกฤตนันท์  ทับทิมทอง 
เด็กหญิงญาณิศา  กราวนอก 
  

เหรียญทอง การประกวดแข่งขันเด็ก
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เกมทายซิ 
เสียงอะไรเอ่ย 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กชายกฤษณพล  วรรณะ 
เด็กหญิงธิดารัตน์  เสมพิมาย 
  

เหรียญเงิน  การประกวดวาดภาพ 
ระบายสี ปฐมวัย 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภควันโภคิน 
เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒน์ศัพท์ 
เด็กชายอรรถพล  ภาสภพ 
  

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุปติเมธังกูร เหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงภาวินี  ปองตะขบ 
เด็กหญิงฉันชนก  คืนดี 
เด็กหญิงสิริพร  แสนติ่วสุข 
เด็กหญิงนหฤทัย  แก้วมังคละ 
เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมะเนื่องในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพุทธประเพณี
เข้าพรรษามหามงคลความจริงของชีวิต 
ปีที่ 2 

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช 
ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด

นครราชสีมา  

เด็กหญิงพิชญาภา  ลิ้มตระกูล 
 

รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันสมาร์ท  
เบรน จินตคณิต  
ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ  
ครั้งที่ 18 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

เด็กชายธนเสฏฐ ์ อ่ิมจิตรจรัส 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ เหรียญทอง การประกวดแข่งขันการ
กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-6 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2561 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 49 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 49 
 

 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกยีรต ิ ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

เด็กหญิงสิริยากร  คงกิจเดชา เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

เด็กหญิงณัชชา  แก่นขนุน 
เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์อุดม  

เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างภาพด้วย
การปะติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

เด็กชายกฤษติน  เทียมพงศ์  เหรียญทองแดง 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ เหรียญทอง  
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

ด.ญ. วงศ์ลดา  มูลวงษ์ 
 

เหรียญเงิน Story Telling 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน
ห้องเรียนสองภาษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กหญิงศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน ชนะเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขัน Multi Skills 
Competitionระดับประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร ชนะเลิศ เหรียญทอง 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

นายปัณณวิชญ์  พิชัยณรงค์ 
นายภูวดล  สุขเจริญ  

เหรียญทอง 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กชายบุญยกร  ดรจันแดง 
เด็กชายพันธ์วริศ วิมลศิลป์ 

 

เหรียญทอง 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ  
(Preseentation) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

 

เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นขุนทด รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กหญิงสิปาง  สันติมากูร รองชนะเลิศอันดับ 3 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายศักดา  ทองสุข ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายชนาทร  เลือดสงคราม รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายวรัชญ์พงศ์  ดอนแรม 
เด็กหญิงนฤกัลยา  เขื่อนทอง 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 

เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายศักดิ์ตรา  ศรีม่วงกลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขัน

คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายณัฐพล  โอนสันเทียะ รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กหญิงฐิติชญา  พงษ์กล้าหาญ รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ 
การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 
การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับ
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

เด็กชายศักดา  ทองสุข 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขัน
คนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับ
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

จงัหวัดนครราชสีมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายกฤติน  เทียมพงศ์ ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขัน

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 13 ปี
การศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายกิตติภพ  อุทัยพร ล าดับที่ 18 การสอบแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 13 ปี
การศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลพงศ์ ล าดับที่ 28 การสอบแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปี
การศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์โชติเสถียร ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปี
การศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปี
การศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกยีรต ิ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 53 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 53 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การ

แข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กหญิงศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน เหรียญทอง อันดับ 38 การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เด็กหญิงพิชามญชุ์  หงษ์กุลเศรษฐ์ เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาSiam i-Edu English 
Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับ
ประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กหญิงภญิญาพัชญ์  อักษรเลิศรตัน์ เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาSiam i-Edu English 
Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับ
ประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์วุฒิภัทร เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาSiam i-Edu English 
Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก  

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
 (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English 

Storytelling Contest ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

 

เด็กชายไอศรูย์  สุขสมบูรณ ์ เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาSiam i-Edu English 
Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับ
ประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ ์ เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาSiam i-Edu English 
Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 
13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับ
ประถมศึกษา) ENOZ English 
Storytelling Contest ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 
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๑0. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑0.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๒๗.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๒.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่ งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๗ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   ๘๔.๗๗  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง        ไม่รับรอง 

 
ข้อเสนอแนะ :   เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑.   ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑)   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านสุนทรียภาพ โดยการจัดชุมนุมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

วรรณศิลป์หรือนันทนาการ เพ่ือผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมากยิ่งข้ึน 

 ๒)   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการตรงครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
จัดกิจกรรมโครงงาน ทดลอง ปฏิบัติจริงและสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมากขึ้น 
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 ๓)   ควรวางแผนให้นักเรียนทุกคนที่เรียนตามหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีโอกาสได้พัฒนา 
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 
 ๒.   ด้านบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เพ่ือร่วมวางแผนในการพัฒนาจัดการศึกษา 

 ๓.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ . 
  ครูควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนองต่อ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหา 
ตามหลักสูตร 

 ๔.   ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุม 
มาตรฐานการศึกษาของแต่ละปีไว้อย่างชัดเจนและน ามาก าหนดเป็นเปูาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องตรงกัน 
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     ๑0.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๕๓ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๖๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา    ๘๗.๕๐   คะแนน  มีคุณภาพระดับ   ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
 
 
ข้อเสนอแนะ :   เพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

      การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑.   ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑)   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านสุนทรียภาพ โดยการจัดชุมนุมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

วรรณศิลป์หรือนันทนาการ เพ่ือผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมากยิ่งข้ึน 

 ๒)   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการตรงครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
จัดกิจกรรมโครงงาน ทดลอง ปฏิบัติจริงและสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมากขึ้น 
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 ๓)   ควรวางแผนให้นักเรียนทุกคนที่เรียนตามหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีโอกาสได้พัฒนา 
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 
 ๒.   ด้านบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
เพ่ือร่วมวางแผนในการพัฒนาจัดการศึกษา 

 ๓.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ . 
  ครูควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสนองต่อ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดท าเอกสารการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหา 
ตามหลักสูตร 

 ๔.   ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุม 
มาตรฐานการศึกษาของแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน และน ามาก าหนดเป็นเปูาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องตรงกัน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โรงเรียนจัด
ให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ  มีการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย  สะดวก  พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย  มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มี
การจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก และส่งเสริมเด็กในพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
และสัญญาณเคาะ การท าท่าทางประกอบเพลง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
เทศบาล  จัดให้มีการว่ายน้ าส าหรับเด็กๆ ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Extra class เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ ฝึก
การสังเกต ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ปัญหาในการท างาน  และการเล่นเป็นกลุ่มการเรียนรู้  เล่นตามศูนย์เป็นการ
เล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ
พ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู 
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและ
นอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง 
การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความ
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่า
นิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้
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1.1) พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.1.1) เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 70  มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 

161 154 ๙๕.๖๕ 

1.1.2) เด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

64 62 ๙๘.๗๕ 

1.1.3) เด็กร้อยละ 70 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ตนเองเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 159 ๙๘.๗๕ 

1.2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.2.1) เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 15๗ ๙๗.๕๑ 

1.2.2) เด็กร้อยละ 90 กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 157 9๗.๕๑ 

1.2.3) เด็กร้อยละ 70 มีความสนใจและสามารถในการแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 1๖๐ ๑๐๐ 

1.2.4) เด็กร้อยละ 70 มีความสามารถในการฟังจังหวะ เคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเพลง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 1๕๗ ๙๗.๕๑ 

1.3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.3.1) เด็กร้อยละ 70 รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน รอคอย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 15๘ ๙๘.๑ 

1.3.2) เด็กร้อยละ 80 รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้โดยปราศจากความรุนแรง  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 

161 1๖๐ ๑๐๐ 
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1.3.3) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง   
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 

161 15๙ 98.๗๕ 

1.4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
1.4.1) เด็กร้อยละ 80 สามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ และแสดงความ
คิดเห็นโต้ตอบได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 

161 15๗ 9๗.๕๑ 

1.4.2) เด็กห้องเรียนสองภาษา (EP) ร้อยละ 80  สามารถฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา
ของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดี 

1๐๗ 1๐๗ ๑๐๐ 

1.4.3) เด็กร้อยละ 80 สามารถบอกลักษณะ จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
อยู่ในระดับดี 

161 15๙ 9๘.๗๕ 

1.4.4) เด็กร้อยละ 70 สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ และเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 

161 1๕๙ 9๘.๗๕ 

1.4.5) เด็กร้อยละ 70 สามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยวิธีการ 
ที่หลากหลายด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 

161 14๘ ๙๘.๑ 

 

3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 - แบบประเมินการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
 - แบบสังเกตการมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย 
 - แบบประเมินความสามารถในการฟังจังหวะ เคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 - แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
 - แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 - แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 
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4. จุดเด่น 
 เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  เคลื่อนไหวร่างกายประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีความร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง ฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ ในส่วนของเด็กโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) 
สามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาของ
สถานศึกษาในระดับดี มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีศึกษาแหล่งความรู้ในชุมชน ช่วยในการพัฒนา
กิจกรรมหลักทั้ง๖ กิจกรรม ท าให้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองโดยวิธีการที่หลากหลายมากข้ึน  โดยมีครูคอย
ดูอยู่ห่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีการด าเนินการพัฒนาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่
เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้นยังมีการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละปีกา รศึกษาจากข้อมูล
สารสนเทศ และผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
 มีการจัดครูให้มีความเพียงพอกับจ านวนเด็กตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร การเสริมสร้างความ
ตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  การออกแบบประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการเด็ก 
และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูปฐมวัยเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายทีมงานที่สามารถร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพอเพียง และปลอดภัยส าหรับเด็ก ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา มีการจัดห้องเรียนที่สะอาด ปลอดภัย มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานเด็กที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีมุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้
งานของห้องเรียนปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่อง
นอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย จัดให้มีเครื่อง
เล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสม  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 
 ในการบริหารจัดการโรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการจัดท าและปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการติดตาม/ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เอาใจใส่ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและประเมินผล ให้การแนะน าปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้สอนระดับปฐมวัยผ่านการนิเทศ การตรวจแผนการ
จัดประสบการณ์ การเยี่ยมชั้นเรียน ตลอดจนรายงานผลคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ผลการพัฒนา 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 
2.1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.1.1) สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้อง
กับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

- มีหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่
เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 
2.1.2) สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
ห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับ
เด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- มีหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับ
ปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่น
และนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.1.3) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับปฐมวัย และหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ใน
ระดับปฐมวัย โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ
ปฐมวัย และหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ใน
ระดับปฐมวัย โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.2.1) สถานศึกษามีการจัดครูปฐมวัยได้เหมาะสม
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตามเกณฑ์อัตรา 1 ต่อ 25 

-จัดครูปฐมวัย ครูไทยและครูต่างชาติ ห้องเรียน
ละ 2 คน รวมครู 10 คน  นักเรียนปฐมวัย
ทั้งหมด 161 คน คิดเป็นอัตราส่วน  1:15 
เป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.3.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคน  ให้เข้า
รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคน  ให้เข้า
รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ที่
ปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 

2.3.2) สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการจัด
ประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยทุกคน อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้นิเทศติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร 
-มีการด าเนินการนิเทศติดตามผลการจัด
ประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยทุกคน  
2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.4.1) สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานเด็ก 
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- มีสภาพห้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษาท่ีก าหนด 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.4.2) สถานศึกษามีการจัดให้มีพ้ืนที่ มุมประสบการณ์
การเรียนรู้ และการเล่น อย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ 

- มีมุมประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น 5 
มุมประสบการณ์ในทุกห้องเรียน 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.4.3) สถานศึกษาจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม  มีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่นและ
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย 

- มีสนานเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน 1 สนาม 
- มีของเล่นที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
มีสื่อ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอเหมาะสมกับวัย 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 
2.5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.5.1) สถานศึกษามีการด าเนินการจัดหาสื่อ/อุปกรณ์/
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการท ากิจกรรมใน
ทุกห้องเรียน อย่างเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ในห้องเรียนระดับปฐมวัยทุกห้อง ประกอบด้วย 
- Computer Notebook พร้อมเครื่องฉาย 
- TV 50 นิ้ว 
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- เครื่องปรับอากาศ 
- เครื่องเสียง 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.5.2) สถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและสัญญาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งานของ
ห้องเรียนปฐมวัย 

- มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตไร้
สาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของห้องเรียนปฐมวัย 
ทุกห้องเรียน 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2.6.1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
- มีประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือทราบ 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.6.2)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาก าหนด 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.6.3)  สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

- มีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการในแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
- มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- มีการสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ชัดเจน 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.6.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการด าเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 66 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 66 
 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 
2.6.5)  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
2.6.6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษาและการรายงาน
คุณภาพสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝุาย 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - หลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 
 - หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัย 
 - ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ครูในการจัดการเรียนการสอน 
 - รายงานการอบรมพัฒนาครู 
 - ประกาศมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 - แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา 
 - รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
4. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP)  ในระดับ
ปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  จัดครูปฐมวัย ทั้งครูไทยและ
ครูต่างชาติ ห้องเรียนละอย่างน้อย 2 คน เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลและพัฒนาเด็กทั้งในส่วนของพัฒนาการทั้ง 
ด้าน และพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ  มีการนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยทุกคน
มีการจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงผลงานเด็ก เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีพ้ืนที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น อย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ในทุกห้องเรียน มีการ
ให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ มีระบบเครือข่า
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ตลอดจนติดตามประเมินผลคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง ในการวางแผน/พัฒนา/ประเมินเด็ก ในด้าน
ต่างๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้ง 6 
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข เด็กได้ท าโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ โครงงานท าอาหาร โครงงานปลูกพืชผักสวนครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาในระดับปฐมวัย  กิจกรรม
เรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) ครูมีการจัดมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน และให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ จัดเก็บของใช้ส่วนตัวอย่างสม่ าเสมอ ครูมีการผลิตสื่อการสอนและใช้เทคโนโลยีใน
การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการในการประเมินพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ตลอดจน
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 
2. ผลการพัฒนา 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 

3.1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.1.1) ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- ครทูุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตรงตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.1.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- ครทูุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ ที่จัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก ที่มีความสมดุลในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.2.1) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กได้ท าโครงงานประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ โครงงานท าอาหาร โครงงานปลูก
พืชผักสวนครัว อย่างน้อย 1 โครงงานต่อปีการศึกษา 

- เด็กได้ท าโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ โครงงานท าอาหาร โครงงานปลูกพืชผักสวน
ครัว  

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.2.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาในระดับ
ปฐมวัย ทุกปีการศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรมกีฬาระดับอนุบาล 
- เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลหรรษา 
ที่จัดโดยเทศบาลนครนครราชสมีา ทุกปีการศึกษา 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 
3.2.3) ครูทุกคนจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Extra 
Class) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

- มีการด าเนินแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
เรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) ในทุก
ระดับชั้นของเด็กปฐมวัย ทุกปีการศึกษา เช่น 
โครงการหนูน้อยนักบิน โครงการพาน้องไหว้ย่า  
โครงการพาน้องชมวัด โครงการทัศนศึกษาไม้
กลายเป็นหิน เป็นต้น 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.3) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.3.1) ครูทุกคนจัดมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ 

- ครูทุกคนจัดมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 5 มุมประสบการณ์ในทุก
ห้องเรียน 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.3.2) ครูทุกคนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุม
ประสบการณ์ จัดเก็บของใช้ส่วนตัว อย่างสม่ าเสมอทุกวัน 

- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุม
ประสบการณ์ และจัดเก็บของใช้ส่วนตัว อย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน  

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.3.3) ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปีการศึกษา 

- ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน ในการจัด
ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปีการศึกษา 
- วิชาการมีการนิเทศ ประเมินการสอน การใช้
สื่อ ของครูอย่างสม่ าเสมอ 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.3.4) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การออกเสียง
ภาษา กิจวัตรประจ าวัน และเล่นเกมการศึกษา โดยเรียนรู้
ผ่านการใช้ I-PAD ทุกสัปดาห์ 

- ครมูีการจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การออกเสียง
ภาษา กิจวัตรประจ าวัน และเล่นเกมการศึกษา
โดยเรียนรู้ผ่านการใช้ I-PAD ทุกสัปดาห์ 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.3.5) ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้
เด็กได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

- ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3.4.1)  ครูทุกคนมีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือใช้ในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  ครบทั้ง 4 ด้าน 

-ครูทุกคนมีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือใช้ในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  ครบทั้ง 4 ด้าน 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
3.4.2)  ครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

- ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  มีการร่วมกัน
ประเมินพัฒนาการเด็ก ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพที่ได้ 
3.4.3)  ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

- ครูมีวิจัยเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก อย่าง
น้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา  

สรุปผล บรรลุเปูาหมาย 
 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนการจัดประสบการณ์ของครูในระดับปฐมวัย 
 - โครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โครงงานท าอาหาร โครงงานปลูกพืชผักสวนครัว 
 - โครงการออกก าลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส  โครงการกีฬาอนุบาลหรรษา 
 - โครงการ กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) ระดับปฐมวัย 
 - สภาพบรรยากาศห้องเรียน 
 - ทะเบียนสื่อการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
 - งานวิจัยในชั้นเรียน 
 - รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
 
4. จุดเด่น 
 ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุล ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เด็กได้ท าโครงงาน ได้เรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) 
มีการจัดมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ผลิตสื่อการสอน เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการ  ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาใน
ระดับปฐมวัยทุกปีการศึกษา ตลอดจนมีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครบทั้ง 4 ด้าน 
และน ากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 
ด้าน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. วิธีด าเนินการ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้น
ความสามารถด้านการอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ส่งเสริมทักษะการเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ มีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมี
เหตุผล ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน  มี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการเรียนรู้ สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการ 
งานได้ ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
ตลอดจนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็น
คุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทย ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ผลการประเมิน 
คะแนนประเมินการอ่าน จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

สมรรถนะ 
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.18 

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.62 
รวม 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.90  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ด้านภาษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ด้านค านวณ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
1.4) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ด้านเหตุผล ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  

ผลการประเมิน 
รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 
ด้านภาษา (Literacy) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.83 

ด้านค านวณ (Numeracy) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.98 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.06 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.96 
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กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด สังกัด และประเทศ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ทุกคน มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ A1 
ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

ผลการประเมิน 
นักเรียน ป.6  จ านวน 38  คน ร้อยละ 
ระดับ A1 15 39.47 
ระดับ A2 13 34.21 
ระดับ B1 8 21.05 
ระดับ B1+ 2 5.26 

สรุประดับ A1 ขึ้นไป 38 100 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.6) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 
A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

ผลการประเมิน 
นักเรียน ม.3  จ านวน 17  คน ร้อยละ 
ระดับ A1 9 52.94 
ระดับ A2 5 29.41 
ระดับ B1 2 11.76 
ระดับ B2 1 5.88 

สรุประดับ A1 ขึ้นไป 17 100 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน 
1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 35 
มีผลการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนนขึ้นไป  

ผลการทดสอบรายบุคคลส าหรับโรงเรียน (ฉบับที่1) 
จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 จากนักเรียนทั้งสิ้น 93 คน ผู้เรียนที่ได้คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนนขึ้นไป มีจ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.71 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน 
1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30 
มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนนขึ้นไป 

ผลการทดสอบรายบุคคลส าหรับโรงเรียน (ฉบับที่1) 
จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 จากนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน ผู้เรียนที่ได้คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนนขึ้นไป มีจ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.53 

 

สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
      2.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง แก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

 

ผลการประเมิน 
ตารางสรุปความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  

แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ห้องท่ี 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๓๔ ๓๔ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๓ ๓๔ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๒๑ ๓๔ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ๒๐ ๑๕ ๕ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๓๓ ๓๓ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๓๔ ๓๔ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๒๑ ๒๑ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๒๒ ๒๒ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๒๙ ๒๙ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๗ ๒๗ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๒๖ ๒๖ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๒๔ ๒๔ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๒๖ ๒๖ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๒๘ ๒๘ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๒๘ ๒๘ - - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔ ๒๗ ๑๙ ๘ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๒๐ ๑๓ ๗ - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๑๙ ๑๐ ๙ - - 
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ระดับชั้น ห้องท่ี 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๒๗ ๑๐ ๑๔ ๓ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔ ๒๕ ๖ ๑๑ ๘ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๒๒ ๑๔ ๕ ๓ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๑๖ ๘ ๕ ๓ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๒๙ ๕ ๑๗ ๗ - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๒๗ ๙ ๗ ๑1 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๖ ๑๖ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๕ ๓๕ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๓๗ ๓๗ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๕ ๑๕ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๓๑ ๓๑ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๓๗ ๓๗ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๗ ๑๗ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๓๐ ๓๐ - - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๓๗ ๓๓ ๔ - - 
รวมทั้งหมด ๓๓ ห้อง 873 ๗46 ๙๒ ๓5  
เฉลี่ยร้อยละ   ๘5.45 ๑๐.54 ๔.01  
 

กราฟแสดงความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลของผู้เรียน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการ
เรียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

ผลการประเมิน 
การแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน 

 

ระดับชั้น 
  

ระดับผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 96 12 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 110 ๐ ๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 86 20 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 93 16 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 50 39 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 40 45 9 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 88 0 0 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 83 0 0 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 76 8 0 
รวมทั้งหมด 722 140 11 

เฉลี่ยร้อยละ 82.70 16.04 1.26 
 

กราฟแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียนของผู้เรียน 

 
 

สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และน าเสนอผลงานในรูปแบบตาม
ความถนัดของตนเอง/กลุ่ม ได้ อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา  

 

กราฟแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่นักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไปตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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กราฟแสดง ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561  

ดีเยี่ยม  ด ี ปรับปรุง 
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4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
 

กราฟแสดงความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 

 
 

สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

ตารางแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ชั้น จ านวน 
เฉลี่ยรวม 

น้อยกว่า 2.5 
เฉลี่ยรวม 
2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 108 24 84 77.78 
ประถมศึกษาปีที่ 2 110 4 106 96.36 
ประถมศึกษาปีที่ 3 106 1 105 99.06 
ประถมศึกษาปีที่ 4 109 20 89 81.65 
ประถมศึกษาปีที่ 5 91 19 72 79.12 
ประถมศึกษาปีที่ 6 94 29 65 69.15 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 88 36 52 59.09 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 83 38 45 54.22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 84 26 58 69.05 

รวม 873 197 676 76.16 
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กราฟแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.2)  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่า T-score ตั้งแต่ 40 
ขึ้นไป   

ผลการประเมิน 
ค่า T-score  ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับ ป.6  ปีการศึกษา 2561 

 
วิชา Mean SD Z-SCORE T-SCORE 

ภาษาไทย 53.69 15.39 0.602 56.02 
คณิต 33.92 19.92 -0.526 44.74 
วิทย์ 39.06 12.6 -0.233 47.67 

อังกฤษ 45.89 22.18 0.157 51.57 
รวมเฉลี่ย 43.14 17.5225 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่า T-score ตั้งแต่ 40 
ขึ้นไป 

ผลการประเมิน 
ค่า T-score  ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับ ม.3  ปีการศึกษา 2561 

 

วิชา Mean SD Z-SCORE T-SCORE 
ภาษาไทย 54.55 13.07 1.411 64.11 

คณิต 27.52 13.62 -0.716 42.84 
วิทย์ 34.36 10.24 -0.178 48.22 

อังกฤษ 30.05 13.91 -0.517 44.83 
รวมเฉลี่ย 36.62 12.71   

 

 
สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.1)  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ 
อย่างน้อย 1 อย่าง 

 

ตารางแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ชั้น จ านวน ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 22 15 3 4 81.81 
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 10 4 2 87.5 
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 29 21 7 1 96.55 
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 27 22 4 1 96.3 

รวม 94 68 18 8 90.54 
 

กราฟแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

 

6.2)  ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 
อย่าง และมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

ตารางแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 

ชั้น จ านวน ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 10 2 5 70.59 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 30 22 4 4 86.67 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 37 26 6 5 86.49 

รวม 84 58 12 14 81.25 
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กราฟแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 

 
สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ตารางแสดงข้อมูลผู้เรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ชั้น
เรียน 

จ านวน การมาเรียน การแต่งกาย ความประพฤต ิ การรักษาความสะอาด เบ็ดเตล็ด 

  ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ 

ป.1 108 108 0 100 108 0 100 105 3 97.22 108 0 100 108 0 100 

ป.2 110 110 0 100 110 0 100 109 1 99.09 110 0 100 110 0 100 

ป.3 106 104 2 98.1 106 0 100 102 4 96.23 100 6 94.34 106 0 100 

ป.4 109 109 0 100 105 4 96.33 106 3 97.25 109 0 100 109 0 100 

ป.5 91 87 4 95.60 91 0 100 90 1 98.90 91 0 100 91 0 100 

ป.6 94 94 0 100 90 4 95.74 92 2 97.87 94 0 100 94 0 100 

ม.1 88 88 0 100 88 0 100 85 3 96.59 88 0 100 88 0 100 

ม.2 83 81 2 97.59 83 0 100 81 2 97.59 83 0 100 83 0 100 

ม.3 84 80 4 95.24 76 8 90.48 80 4 95.24 84 0 100 84 0 100 
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กราฟแสดงข้อมูลผู้เรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินการ 
1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกร่วมกิจกรรม 5 ส ในโรงเรียน 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
- ผู้เรียนทุกคนมีร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน
ในวันส าคัญ 
- ผู้เรียนร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
- เวรท าความสะอาดห้องเรียน   

 

สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินการ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา ออกพรรษา 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมลอยกระทง 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
 

 
สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินการ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ ยอมรับในการ
ตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี  
ยุวกาชาด 
 - ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาสี 
- ผู้เรียนร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการโรงเรียน 

 

สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินการ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 

-ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

4.2)  ผู้เรียนทุกคนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

- ตลอดปีการศึกษาไม่มีผู้เรียนที่มีปัญหาในมาตรฐานนี้ 

4.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการโรงเรียน 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีของชุมนุม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

4.4)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาภายในเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
 

สรุปผล  บรรลุเปูาหมาย 

 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - คะแนนประเมินการอ่าน จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 
 - รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 
 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 - รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 
 - รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 
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 - ตารางสรุปความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมี
เหตุผลของผู้เรียน 
 - แบบประเมินสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน 
 - แบบประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 - บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 - บันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการในความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) จากผลการประเมิน
ความสามารถของกระทรวงฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ทั้ง 3 ด้าน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจากผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR จาก
การทดสอบทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ผู้เรียนมีผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเปูาหมายไว้ 
ในด้านของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด และมาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผู้เรียน  ในการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกันตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีการด าเนินการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ 
และนโยบายของรัฐบาล และได้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ จัดท าแผนการพัฒนาการศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี  
 นอกจากนั้นในส่วนของการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามี การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา จัด
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียน ร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตาม
หน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด พัฒนา
ครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้  และมีการนิเทศ ติดตามการจัดการ
สอนครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดสภาพ
ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เพียงพอส าหรับผู้เรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.1.1)  สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น 
กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการก าหนด
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่เกิดจากความ
ต้องการของชุมชน ของสถานศึกษา 
- เปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรม
ส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล 

 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 86 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 86 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2.1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
- มีประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อทราบ 

2.2.2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2.3) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

- มีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- มีการสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ชัดเจน 

2.2.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการด าเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

2.2.5) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝุาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝุาย 

2.2.6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษา
ประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษาและการรายงานคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดท ารายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝุาย 

 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 87 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 87 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1)  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
- มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.3.2)  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ห้องเรียนสองภาษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการ
โครงการห้องเรียนสองภาษา ในการจัดท าหลักสูตร
ห้องเรียนสองภาษา 
- มีหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 

2.3.3)  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 

- มีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- มีการสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ ชัดเจน 

2.3.4)  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย                       
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- มีการแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการด าเนินการในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 
- มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผุ้เรียนยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.4.1)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร
ทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตาม
หน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและ 
บุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลกรของ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตัิการประจ าป ี
- ครูและบุคลากรทุกคนได้รบัการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/
ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 
- มีการสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

2.4.2) สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการด าเนินการพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
- ครูทุกคนใช่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 

2.4.3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 

- มีการจัดอบรมพัฒนาครูด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
- ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- จัดอบรมและส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

2.4.4) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอน
ครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามการ
จัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน ของสถานศึกษาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุก
คน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
- มีการรายงานสรุปผลการนิเทศ เพื่อการพัฒนาการ
สอนครูและบุคลากรทุกคน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1)  สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ครูประจ าชั้น งานอาคาร
สถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีงาน/โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรจุใน
แผนพัฒนาการศึกษา 
- มีการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
- มีการด าเนินกิจกรรมการประกวดห้องเรียนในทุกภาค
เรียน 

2.5.2)  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพียงพอ
ส าหรับผู้เรียน 

- มีห้องสมุด 1 ห้อง 
- มีห้องสมุดสองภาษา 1 ห้อง 
- มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 
- มีห้องศูนย์สารสนเทศ 1 ห้อง 
- มีห้องคุณธรรม 1 ห้อง 
- มีห้องการงานอาชีพ 1 ห้อง 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1)  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา 
- มีการด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - ค าสั่งการอบรมพัฒนาบุคลากร 
 - แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 
4. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน  สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และมีการ
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ด าเนินงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา (EP) ที่ได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่
ที่ปฏิบัติ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  สมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
สภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษามีโครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษา  แต่บุคคลในชุมชน  องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย  ระบบการประกันคุณภาพมีการตั้งเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษา 
โดยครบูางคนยังขาดความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  สถานศึกษามีบุคลากรจ านวนมากที่มีความรู้
ความสามารถ  แต่บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจ านวนมากเกินไป  บางกลุ่มสาระมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้  และการพัฒนางาน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  และมีปริมาณเพียงพอ  แต่ไม่ได้เปิด
ให้บริการนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ระดับคุณภาพ ดี 
1. วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  ได้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน จ านวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจน  ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ครู
มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
  
2. ผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1)  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 

 - มีค าสั่งมอบหมายครูในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 

3.1.2)  ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
ได้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

- มีค าสั่งมอบหมายครูในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
- มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและได้น าเสนอ
ผลงานในแผนการสอนชัดเจน 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.1) ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
- ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงาน 
3.2.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.3.1) ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และ
น าสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนไปวางแผน
พัฒนาจัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดระบบสารสนเทศชั้นเรียน 
- ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 

3.3.2) ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ในกระบวนการของ
แผนการจัดการเรียนการสอน 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1) ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน 
จ านวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุก
รายวิชา 

- ครูมีการจัดท าเครื่องมือการวัดประเมินผลที่
หลากหลาย ผ่านการขออนุมัติการใช้จากคณะผู้บริหาร 
และฝุายวิชาการ 
- มีการก าหนดเปูาหมายและสัดส่วนน้ าหนักคะแนน ใน
โครงสร้างการสอนที่ชัดเจน 
- สรุปรายงานผลทุกภาคเรียน 

3.4.2) ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และน าผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้นักเรียนโดย
ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

- ครูมีการแก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
- มีการส่งวิจัยในชั้นเรียน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1)  ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) ไม่ต่ ากว่า 
50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - ค าสั่งมอบหมายครูในการจัดการเรียนการสอน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
 - วิจัยในชั้นเรียน 
 - ค าสั่ง/บันทึก การจัดประสบการณ์ร่วมกัน (PLC) 
 
4. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีหลักสูตร
สถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ครูจัดกิจกรรมที่เน้น
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กระบวนการคิด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะ ได้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมีการผลิตสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ครูมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนและพฤติกรรมที่
ชัดเจนในรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และน าผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้นักเรียน
โดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูควรเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการคิดและสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นไป  เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์ สิ่ง
ใหม่ๆ จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน การผลิตสื่อการสอนของครูควรเน้นให้
มากขึ้นในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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ส่วนที่ 4 
วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 

 
 1. การพัฒนาโครงการห้องเรียนสองภาษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียน 
      2.2 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนให้มีความสามารถในการศึกษาและเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในระดับสากลต่อไป 
      2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา และพัฒนาภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาที่
แท้จริง 
 3. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินการ 
      3.1  เขียนโครงการห้องเรียนสองภาษา  (English Program)  และภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive 
English Program)  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
             3.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและด าเนินตามโครงการห้องเรียน
สองภาษา  English Program)  และภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive English Program)  โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ยมราชสามัคคี) 
           3.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
       3.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมูล  ในการแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
          3.5 สรุปและรายงานโครงการ 
 

 4. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่สากลมากขึ้น โดยการเปิดโครงการห้องเรียน 
สองภาษา (EP) เริ่มที่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึง  ปีการศึกษา 
๒๕61 มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนสองภาษา ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๒ ห้องเรียนต่อสายชั้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จ านวน 1 
ห้องเรียนต่อสายชั้น นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จ านวน ๒ ห้องเรียนต่อสายชั้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)  
จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษาจากครูชาวต่างชาติ  ส่วนห้องเรียน
สอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) ผู้เรียนจะมีเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูไทยในรายวิชาคณิต วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์    
 

 5. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
     สถานศึกษา ได้รับนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบห้องเรียนสองภาษาที่ชัดเจนจากผู้บริหารเทศบาล
นครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ 
ผู้ปกครองและบุตรหลานได้รับการจัดการศึกษาในราคาที่ถูกและดีมีคุณภาพคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน ท าให้บอกต่อไป
ยังผู้ปกครองท่านอ่ืนๆ และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกด้าน คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ตามรูปแบบห้องเรียนสองภาษาจึงมุ่งมั่นตั้งใจด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสองภาษาของโรงเรียนมีความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะฝุายบริหารของทางเทศบาล ฝุายบริหารของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
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 6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
              สถานศึกษามีแนวทางในการเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการระดมความคิดเห็นต่างๆ และทรัพยากรสนับสนุน ประสานความร่วมมือกับ
สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา ในการพัฒนาและยกระดับในการจัด
การศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาการจัด
การศึกษาของทุกฝุายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
    พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะหลักตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทางการเรียน 
ส่งเสริมการประกวดแข่งขันตามกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง
และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งการอ่าน การพูด การ
ฟัง และการดูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    นอกจากนั้นสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน มี
ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขและได้เรียนรู้ในสภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สร้างโอกาสในการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์พิเศษนอกห้องเรียน (Extra Class) เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหา ช่วยเหลือตนเอง ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 7. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีหน่วยงานทางการศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสองภาษา ดังนี้ 
     - เทศบาลต าบลหินกอง จังหวัดสระบุรี 
     - เทศบาลต าบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 
     - โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาจอมเทียน จ.ชลบุรี 
     - โรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองบัวล าภู) จังหวัดหนองบัวล าภู 
     - โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
     - โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่   
     - โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
     - เทศบาลเมืองบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี 
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 รางวัลที่เป็นผลจากการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนสองภาษาที่สถานศึกษาได้รับในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ดังนี้    

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ 
 
 

เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงมัณฑนา  ภาษ ี เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภควันโภคิน 
เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒน์ศัพท์ 
เด็กชายอรรถพล  ภาสภพ 
  

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 9 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุปติเมธังกูร เหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองนางรอง 

เด็กชายธนเสฏฐ ์ อ่ิมจิตรจรัส 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันการ
กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ เหรียญทอง การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2561 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

เด็กชายกฤษติน  เทียมพงศ์  เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นครราชสีมา เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ เหรียญทอง  

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
(Impromptu Speech) 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นครราชสีมา เขต 1 
 

ด.ญ. วงศ์ลดา  มูลวงษ์ 
 

เหรียญเงิน Story Telling 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียน
สองภาษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นครราชสีมา เขต 1 
 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขัน Multi Skills Competitionระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นครราชสีมา เขต 1 
เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร ชนะเลิศ เหรียญทอง 

การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นครราชสีมา เขต 1 
 

เด็กหญิงฐิติชญา  พงษ์กล้าหาญ รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง 
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศการสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 
การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

เด็กชายกฤติน  เทียมพงศ์ ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 
13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายกิตติภพ  อุทัยพร ล าดับที่ 18 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 
13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลพงศ์ ล าดับที่ 28 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร

ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 
13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์โชติเสถียร ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 
13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ ล าดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 
13 ปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กหญิงศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน เหรียญทอง อันดับ 38 การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  

เด็กหญิงพิชามญช์ุ  หงษ์กุลเศรษฐ ์ เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 
จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) 
ENOZ English Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กหญิงภิญญาพัชญ ์ อักษรเลิศรัตน์ เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 
จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา)  

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 99 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 99 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วนัที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
 ENOZ English Storytelling Contest  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

เด็กชายธนพฒัน์  จนัทร์วฒุิภัทร เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 
จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก (ระดับประถมศึกษา) 
ENOZ English Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 
จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) 
ENOZ English Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 

เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์ เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu 
English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 
จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) 
ENOZ English Storytelling Contest  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา  
Siam i-Edu Center 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

------------------------ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41           
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน  
และระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้  
สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการประกาศก าหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐาน
ปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557 และได้ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันที่ 1 เดือน  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ 
  
                         ประกาศ    ณ   วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  

                (นางสาววิรวี ขาวไชยมหา) 
                             ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙  Website : http://www.ymr.ac.th   สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล 
๑-๒ )  ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ  (มัธยมศึกษาปีที่ ๓ )  
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา 
                   ปรัชญาของโรงเรียน  สุ จิ ปุ ลิ   หัวใจนักปราชญ์ 
  ความหมาย     สุ  มาจากค าว่า   สุตตะ       หมายถึง    การฟัง 
        จิ  มาจากค าว่า   จิตตะหรือจินตะ  หมายถึง    การคิด 
        ปุ  มาจากค าว่า   ปุจฉา  หมายถึง    การถาม 
        ลิ  มาจากค าว่า   ลิขิต  หมายถึง    การเขียน, การจดบันทึก 
 

ค าขวัญของโรงเรียน 
                   เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลย ี
 

วิสัยทัศน์   
“โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ภายในปี 2565” 
 

พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ 
 4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
 6. ปลูกฝังทักษะการด าเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ฉบับลงวันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................................................ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
๓ (ยมราชสามัคคี) พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ ดี 
ประเด็นพิจารณา  1.1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
       มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1.1) เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 70  มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
  1.1.2) เด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
  1.1.3) เด็กร้อยละ 70 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย  
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
ประเด็นพิจารณา  1.2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.2.1) เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
  1.2.2) เด็กร้อยละ 90 กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
  1.2.3) เด็กร้อยละ 70 มีความสนใจและสามารถในการแสดงออกผ่านงานศิลปะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
  1.2.4) เด็กร้อยละ 70 มีความสามารถในการฟังจังหวะ เคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
ประเด็นพิจารณา  1.3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.3.1) เด็กร้อยละ 70 รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน รอคอย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
  1.3.2) เด็กร้อยละ 80 รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยปราศจาก 
ความรุนแรง  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
อยู่ในระดับดี 
  1.3.3) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 
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ประเด็นพิจารณา  1.4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.4.1) เด็กร้อยละ 80  สามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้ และแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้  
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 
  1.4.2) เด็กห้องเรียนสองภาษา (EP) ร้อยละ 80  สามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดี 
  1.4.3) เด็กร้อยละ 80 สามารถบอกลักษณะ จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือนของ
สิ่งต่างๆ ตามลักษณะได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560  อยู่ในระดับดี 
  1.4.4) เด็กร้อยละ 70 สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ และเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 
  1.4.5) เด็กร้อยละ 70 สามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยวิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเองได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ใน
ระดับดี 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดี 
ประเด็นพิจารณา  2.1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1.1) สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก 
สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.1.2) สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัย 
ที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.1.3) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย และหลักสูตรห้องเรียน 
สองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัย โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ประเด็นพิจารณา  2.2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2.1) สถานศึกษามีการจัดครูปฐมวัยได้เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตามเกณฑ์อัตรา 1 ต่อ 25  
ประเด็นพิจารณา  2.3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคน  ให้เข้ารับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตาม
หน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  2.3.2) สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยทุกคน  
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา  2.4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4.1) สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่ส าหรับแสดงผลงาน
เด็ก เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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  2.4.2) สถานศึกษามีการจัดให้มีพ้ืนที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น อย่างน้อย 5 มุม
ประสบการณ์ 
  2.4.3) สถานศึกษาจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่น
และแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย 
ประเด็นพิจารณา  2.5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.5.1) สถานศึกษามีการด าเนินการจัดหาสื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ 
ท ากิจกรรมในทุกห้องเรียน อย่างเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
  2.5.2) สถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งานของห้องเรียนปฐมวัย 
ประเด็นพิจารณา  2.6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        2.6.1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
                 2.6.2)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 

 2.6.3)  สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
                 2.6.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
                 2.6.5)  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
                 2.6.6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ดี 
ประเด็นพิจารณา  3.1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.1.1) ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล  
เต็มศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
  3.1.2)  ครูทุกคนจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ประเด็นพิจารณา  3.2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.1) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กได้ท าโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โครงงานท าอาหาร  
โครงงานปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 1 โครงงานต่อปีการศึกษา 
  3.2.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาในระดับปฐมวัย ทุกปีการศึกษา 
  3.2.3) ครูทุกคนจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา  3.3) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 3.3.1) ครูทุกคนจัดมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ 
 3.3.2) ครูทุกคนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ จัดเก็บของใช้ส่วนตัว อย่างสม่ าเสมอ
ทุกวัน 
 3.3.3) ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง  
4 ด้าน  อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปีการศึกษา  
 3.3.4) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การออกเสียงภาษา กิจวัตรประจ าวัน และเล่นเกม
การศึกษา โดยเรียนรู้ผ่านการใช้ I-PAD ทุกสัปดาห์ 
 3.3.5) ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
ประเด็นพิจารณา  3.4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
     มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.4.1)  ครูทุกคนมีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก  ครบทั้ง 4 ด้าน 
  3.4.2)  ครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง   
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  3.4.3)  ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
การศึกษา 
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ส่วนที่ 3 มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ฉบับลงวันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................................................ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ 
 ด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านค านวณ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 1.4) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านเหตุผล ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ทุกคน มีผลการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
                     1.6) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ   
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 35 มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนนขึ้นไป   
 1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนนขึ้นไป   

 2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
   2.2)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
แก้ปัญหาในการเรียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 108 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 108 
 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     3.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบตามความถนัดของตนเอง/กลุ่ม ได้อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง                 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
   4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   5.1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  5.2)  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป   
  5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป   
 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.1)  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง   
  6.2)  ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง และมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด 
   1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
   1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ 
ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
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  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
   4.2)  ผู้เรียนทุกคนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   4.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
   4.4)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดี 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1.1)  สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการของ
ชุมชน ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2.1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
        2.2.2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาก าหนด 

2.2.3) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
                 2.2.5) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
                 2.2.6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3.1)  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.3.2)  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.3.3)  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
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  2.3.4)  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย                       
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4.1)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/
ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  2.4.2) สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
  2.4.3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  2.4.4) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.5.1)  สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
  2.5.2)  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพียงพอส าหรับผู้เรียน 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.6.1)  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ดี 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.1.1)  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
       3.1.2)  ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ   
ได้น าเสนอผลงาน  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.1) ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 
  3.2.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.3.1) ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และน าสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนไป
วางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
  3.3.2) ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.4.1) ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการก าหนดสัดส่วน
คะแนน จ านวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา 
  3.4.2) ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และน าผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้
นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.5.1)  ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  หน้า 112 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 112 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี) 
ที่  10 / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย  
ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
............................................................................ 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๙  (๓)  ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกต่อไป ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผลการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และ 
การจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  ประกอบด้วย 
 1) นางสาววิรวี ขาวไชยมหา ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2) นางดุษฎี ปิดตะคุ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 3) นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 4) นางอารยา อินทะโส หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร  กรรมการ 
 5) นางสาวปรีประภา สารีบุตร หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 6) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ หัวหน้างานหลักสูตรฯ   กรรมการ 
 7) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา                หัวหน้าโครงการห้องเรียนสองภาษา กรรมการ 
              8) นายก าธร ฉัตรเสน                        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
              9) นายพิพัฒน์ คงสัตย์                       หัวหน้าฝุายวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
     มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง และจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนด  เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก  คณะกรรมการจ าแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ประเด็นพิจารณา  1.1) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     1) เด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 70  มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย   
   2) เด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ใน
ระดับดี 
  3) เด็กร้อยละ 70 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสม 
ตามวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี                                  
   มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพของเด็ก  ประเด็นพิจารณา  1.1 ข้อ 1 – 3  
ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1) นางสุกานดา สารรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 6) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
 7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  1.2) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อ่ืน ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
    2) เด็กร้อยละ 90 กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี   
    3) เด็กร้อยละ 70 มีความสนใจและสามารถในการแสดงออกผ่านงานศิลปะ   
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
    4) เด็กร้อยละ 70 มีความสามารถในการฟังจังหวะ เคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง  
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
           มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพของเด็ก  ประเด็นพิจารณา  1.2 ข้อ 1 – 4  
ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1) นางสุกานดา สารรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 6) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
     7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา  1.3) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) เด็กร้อยละ 70 รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน รอคอย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
    2) เด็กร้อยละ 80 รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดย
ปราศจากความรุนแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 อยู่ในระดับดี 
    3) เด็กร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 
     มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพของเด็ก  ประเด็นพิจารณา 1.3 ข้อ 1 – 3  
ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   ประธานกรรมการ 
 2) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
          5) นางสาววาธินี นิ่มทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  1.4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) เด็กร้อยละ 80  สามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งได้และแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้  
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  อยู่ในระดับดี 
    2) เด็กห้องเรียนสองภาษา (EP) ร้อยละ 80  สามารถฟังและปฏิบัติตามค าสั่งที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 
    3) เด็กร้อยละ 80 สามารถบอกลักษณะ จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่าง  
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ ตามลักษณะได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
    4) เด็กร้อยละ 70 สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ และเลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อยู่ในระดับดี 
    5) เด็กร้อยละ 70 สามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยวิธีการที่หลากหลาย
ด้วยตนเองได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
อยู่ในระดับดี 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพของเด็ก  ประเด็นพิจารณา  1.4 ข้อ 1 – 6  
ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1) นางสุกานดา สารรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 6) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
     7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  2.1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่เหมาะสม
กับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
    2) สถานศึกษามีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัย
ที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
    3) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย และหลักสูตร
ห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัย โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา  
2.1 ข้อ 1 – 3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
 2) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา   รองประธานกรรมการ 
 3) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   กรรมการ 
 4) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 5) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 6) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 7) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
          8) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
          9) นางสุกานดา สารรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.2) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) สถานศึกษามีการจัดครูปฐมวัยได้เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ตามที่
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตามเกณฑ์อัตรา 1 ต่อ 25  
                                  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนา
บุคลากร  ประกอบด้วย 
          1) นางอารยา อินทะโส  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวสุกานดา สารรัตน์  รองประธานกรรมการ 
          3) นางศิวาการ บ ารุงเกาะ  กรรมการ 
          4) นางสาวจารุวรรณ เกษียรจังหรีด  กรรมการ 
          5) นางสาวบังอร เงินของแพง  กรรมการ 
          6) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.3) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคน  ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรง
ตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
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    ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนา
บุคลากร ประกอบด้วย 
          1) นางอารยา อินทะโส  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวสุกานดา สารรัตน์  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวบังอร เงินของแพง  กรรมการ 
          4) นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
    2) สถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยทุกคน  
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
    ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายวิชาการ ประกอบด้วย 
           1) นายพิพัฒน์ คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
           2) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา  รองประธานกรรมการ 
           3) นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง  กรรมการ 
           4) นางสาวจารุวรรณ เกษียรจังหรีด  กรรมการ 
           5) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีส าหรับแสดง
ผลงานเด็ก เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   2) สถานศึกษามีการจัดให้มีพ้ืนที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น อย่างน้อย  
5 มุมประสบการณ์ 
   3) สถานศึกษาจัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มีสื่อ อุปกรณ์  
เครื่องเล่นและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา  
2.4 ข้อ 1 – 3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายบริหาร
ทั่วไป  ประกอบด้วย        
         1) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  ประธานกรรมการ 
         2) นางสุกานดา สารรัตน์  รองประธานกรรมการ 
         3) นางสาวศิวาการ บ ารุงเกาะ  กรรมการ  
         4) นางกนกวรรณ  ยิ่งถาวร  กรรมการ 
         5) นางสาวเกตุระภีร์  ปอูงแก้ว  กรรมการ 
         6) นางณภษร อัฐวัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) สถานศึกษามีการด าเนินการจัดหาสื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ในการท ากิจกรรมในทุกห้องเรียน อย่างเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
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   2) สถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
และสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งานของห้องเรียนปฐมวัย 
         มาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.5  
ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายบริหารทั่วไป  
ประกอบด้วย 
          1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
    3) นางสาวศิวาการ  บ ารุงเกาะ  กรรมการ 
          4) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
          5) นางสาวเกตุระภีร์  ปูองแก้ว  กรรมการ 
          6) นางลลิตา หมู่เมืองสอง  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.6) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
                                  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 
          1) นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  ประธานกรรมการ 
          2) นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
          4) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
          5) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
          6) นายก าธร  ฉัตรเสน  กรรมการและเลขานุการ 
    2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
    3) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
      มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็นพิจารณา 2.6 ข้อ 2 – 3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฝุายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
           1) นางธันยพร  เงินโคกกรวด  ประธานกรรมการ 
           2) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  รองประธานกรรมการ 
           3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
           4) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
           5) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
    4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
    5) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้
ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
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    6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา 
2.6 ข้อ 4 – 6  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
          1) นายก าธร  ฉัตรเสน  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  รองประธานกรรมการ 
          3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
          4) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการ 
          5) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  กรรมการ 
          6) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการ 
          7) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
          8) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
          9) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการ 

          10) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด        กรรมการ 
          11) นางสาวชุติกาญจน์  อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
          12) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา  3.1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล  
เต็มศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
    2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมประสบการณ์ท้ัง 6 กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
        มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผูช้่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1) นางสุกานดา สารรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 6) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
     7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3.2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กได้ท าโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โครงงาน
ท าอาหาร โครงงานปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 1 โครงงานต่อปีการศึกษา 
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    2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาในระดับปฐมวัย ทุกปีการศึกษา 
    3) ครูทุกคนจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ข้อ 1 – 3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผูช้่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1) นางสุกานดา สารรัตน์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 6) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
     7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
     8) นางสาวณัฎฐา ก าเนิดค า   กรรมการ 
     9) นายทศพร วงศ์มะเกลือเก่า   กรรมการ 
     10) นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3.3) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) ครูทุกคนจัดมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุม
ประสบการณ์ 
    2) ครูทุกคนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ จัดเก็บของใช้ส่วนตัว  อย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน 
    3) ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน  อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปีการศึกษา  
    4) ครูทุกคนจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การออกเสียงภาษา กิจวัตรประจ าวัน และเล่นเกม
การศึกษา โดยเรียนรู้ผ่านการใช้ I-PAD ทุกสัปดาห์ 
    5) ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
     มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 ข้อ 1 – 5  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผูช้่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย  
 1) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   ประธานกรรมการ 
 2) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
 5) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
     6) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) ครูทุกคนมีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครบทั้ง 4 ด้าน 
    2) ครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
    3) ครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ต่อปีการศึกษา     
    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ข้อ 1 – 3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผูช้่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
          2) นางสุกานดา สารรัตน์  รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล   กรรมการ 
 4) นางลลิตา หมู่เมืองสอง   กรรมการ 
 5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 6) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
     7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
          8) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

           ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

 
  

(นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
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ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี) 

ที่  9 / ๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

............................................................................ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๙  (๓)  ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 
ทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกต่อไป ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผลการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และการจัดท า
ข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  ประกอบด้วย 
 1) นางสาววิรวี ขาวไชยมหา ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2) นางดุษฎี ปิดตะคุ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 3) นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 4) นางอารยา อินทะโส หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร  กรรมการ 
 5) นางสาวปรีประภา สารีบุตร หัวหน้างานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 6) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ หัวหน้างานหลักสูตรฯ   กรรมการ 
 7) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา                หัวหน้าโครงการห้องเรียนสองภาษา กรรมการ 
              8) นายก าธร ฉัตรเสน                        ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
              9) นายพิพัฒน์ คงสัตย์                       หัวหน้าฝุายวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง และจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนด  เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก  คณะกรรมการจ าแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://w4.thaiwebwizard.com/member/jatukam/images/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.gif&imgrefurl=http://www.jatukamthailand.com/wizContent.asp?wizConID=148&txtmMenu_ID=7&usg=__6GibbxX343UntL7f2HP4QCiIWUY=&h=404&w=369&sz=16&hl=th&start=6&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&tbnh=124&tbnw=113&prev=/images?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&gbv=2&ndsp=18&hl=th&sa=N
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ประเด็นพิจารณา   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดีขึ้นไป   
                                  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 

 1) นางกิติยา สารมันตะ    ประธานกรรมการ 
 2) นางเพ็ญพรรณ ทองค าชุม   รองประธานกรรมการ 
 3) นางดวงตา จงมหาสวัสดิ์   กรรมการ 
 4) นางสาววาธินี นิ่มทอง   กรรมการ 
 5) นางสาวณัฎฐา ก าเนิดค า   กรรมการ 
 6) นายอดิศร พลศรี    กรรมการ 
 7) นางวัฒนาภรณ์  ปาธิสุทธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 

               1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านค านวณ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 1.4) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านเหตุผล ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
                                 มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  1 
ข้อ 1.2 – 1.4  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
                                 1) นางประดับ  มุสิกะสาร   ประธานกรรมการ 
  2) นางศศิธร  ดับใหม่    รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวปพิชญา จงอุ้มกลาง   กรรมการ 
  4) นางกรณิการ์ พงษ์พะกิจ   กรรมการ 
  5) นางปุย  สิริสา    กรรมการ 
  6) นางกาญจนา เธียรกุลไพบูลย์   กรรมการ 
  7) นางบุญเกิด มนะสันต์    กรรมการ 
  8) นางสาวฐิติมา  อิ่มสันเทียะ   กรรมการ 
  9) นางปนัดดา  รัตนพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
 1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ทุกคน มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 1.6) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
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        มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 1  
ข้อ 1.5 – 1.6  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
     1) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา   ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวศศินา ลัดหนองขี   รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวปวีณา วะเกิดเปูม   กรรมการ 
  4) นางสาววาธินี นิ่มทอง   กรรมการ 
  5) นายสหรัฐ สวัสดิ์ประวิทย์   กรรมการ 
  6) นางสาววนิดา เพ็ดมะดัน   กรรมการและเลขานุการ 
 1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 35 มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 40 คะแนนขึ้นไป 
 1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนนขึ้นไป 
  มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 1 
ข้อ 1.7 – 1.8  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
  1) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ   ประธานกรรมการ 
  2) นางศิริรัตน์ ค าสุวิมลชัย   รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวสายใจ ชื่อนอก   กรรมการ 
  4) นางสาวจารุวรรณ เกษียรจังหรีด  กรรมการ 
  5) นายภิญญา กลอนโพธิ์   กรรมการ 
  5) นางอัณธิรา จันทะภักดี   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
   2.2) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
          มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 2 ข้อ  
2.1 – 2.2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางเบญจมาศ  เมืองไชย   ประธานกรรมการ 
           2) นางสาวจันทิมา จีนมะเริง  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวพลอยนพัสสร  ราษฎร์เหนือ  กรรมการ 
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          4) นางสาวลักษณารีย์  สุทธิทิพย์  กรรมการ 
          5) นางสาวพรวิภา  จ าปามูล  กรรมการ 
          6) นางสาวมณีรัตน์  ชุ่มขุนทด  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบตามความถนัด/กลุ่ม ได้ อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา  
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 3 
ข้อ 3.1 ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
    1) นางดวงพร  เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
          2) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
          4) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  กรรมการ 
          5) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
          6) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
          7) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการ 
          8) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง อยู่
ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
   4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  4 
ข้อ 4.1 – 4.2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน   ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวศิวาการ  บ ารุงเกาะ   รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์   กรรมการ 
          4) นางสาวจารุวรรณ  เกษียรจังหรีด  กรรมการ 
          5) นายพิพัฒน์  คงสัตย์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 
ประเด็นพิจารณา  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   5.1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป   
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       ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุาย
วิชาการ ประกอบด้วย 
    1) นางดวงพร  เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
          2) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
          4) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  กรรมการ 
          5) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
          6) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
          7) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการ 
          8) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
   5.2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป   
   5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 5  
ข้อ 5.2 – 5.3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
          2) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  รองประธานกรรมการ 
    3) นางอารยา อินทะโส  กรรมการ 
    4) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
          5) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
    6) นางสาวชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
    7) นางวรรณา สังสุทธิพงศ์  กรรมการ 
    8) นางธันยพร เงินโคกกรวด  กรรมการ 
    9) นางศิริรัตน์ ค าสุวิมลชัย  กรรมการ 
    10) นางสาวจารุวรรณ เกษียรจังหรีด  กรรมการ 
    11) นางธนัทอร หล่าจันทึก  กรรมการ 
    12) นางสาวบังอร เงินของแพง  กรรมการ 
    13) นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด  กรรมการ 
          14) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อ 
งานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง   
         6.2) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง และมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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   มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 6 ข้อ  
5.2 – 5.3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
             1) นางสมศรี  รักษ์วิชา    ประธานกรรมการ 
         2) นางฐิตาภรณ์ มูลนานดั  รองประธานกรรมการ 
    3) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
         4) นางสาวจันทิมา จีนมะเริง  กรรมการ 
    5) นางอัณธิรา จันทะภักดี  กรรมการ 
         6) นางสาวสุดารัตน์  พลศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษา
ก าหนด 
                                   ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุาย
พัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
     1) นายวราพงษ์ แสงฤทธิ์   ประธานกรรมการ 
     2) นายทศพร วงศ์มะเกลือเก่า   รองประธานกรรมการ 
     3) นางฐิตาพร มูลนานัด   กรรมการ 
     4) นางสาวณัฏฐา ก าเนิดค า   กรรมการ 
     5) นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์   กรรมการ 
     6) นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ   กรรมการ 
     7) นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์   กรรมการ 
           8) นายธนศักดิ์ วรแสน  กรรมการและเลขานุการ 
    1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
    1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปี
การศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา  1  
ข้อ 1.2 – 1.3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนาบุคลากร  
ประกอบด้วย 
           1) นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง  ประธานกรรมการ 
           2) นางสาวกนกวรรณ นิลจาด  รองประธานกรรมการ 
           3) นางกรณิการ์  พงษ์พะกิจ  กรรมการ 
    4) นางสมศรี รักษ์วิชา    กรรมการ 
    5) นางอดิศร ฉินสูงเนิน   กรรมการ 
    6) นางเบญจมาศ เมืองไชย   กรรมการ 
           7) นางปุย  สิริสา  กรรมการ 
    8) นางสาวศศินา  ลัดหนองขี   กรรมการ 
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    9) นางปารณีย์  ปานแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม  
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 2  
ข้อ 2.1  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนาบุคลากร  
ประกอบด้วย 
    1) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  ประธานกรรมการ 
           2) นายโสรัจจ์  นันทศักดิ์ภิญโญ  รองประธานกรรมการ 
           3) นางสาวปพิชญา  จงอุ้มกลาง  กรรมการ 
           4) นางฐิตาภรณ์  มูลนานัด  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ 
ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
    ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนา
บุคลากร  ประกอบด้วย 
          1) นางกรณิการ์  พงษ์พะกิจ  ประธานกรรมการ 
          2) นายธนศักดิ์  วรแสน  รองประธานกรรมการ 
          3) นายทศพร  วงศ์มะเกลือเก่า  กรรมการ 
          4) นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
   4.2)  ผู้เรียนทุกคนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
    มาตรฐานสถานศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 4  
ข้อ 4.1 – 4.2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนาบุคลากร  
ประกอบด้วย 
          1) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  ประธานกรรมการ 
          2) นางดวงตา  จงมหาสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
          3) นางกาญจนา เธียรกุลไพบูลย์  กรรมการ 
          4) นางปนัดดา รัตนพันธุ์  กรรมการ 
          5) นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์  กรรมการ 
    6) นางเบญจมาศ เมืองไชย  กรรมการ 
    7) นางสาวศิวาการ บ ารุงเกาะ  กรรมการ 
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    8) นางอัณธิรา จันทะภักดี  กรรมการ 
    9) นางธนัทอร หล่าจันทึก  กรรมการ   
          10) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
   4.3) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
   4.5) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  4  
ข้อ 4.3 – 4.4  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายพัฒนาบุคลากร  
ประกอบด้วย 
    1) นางดวงพร  เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
    2) นายธนศักดิ์  วรแสน  รองประธานกรรมการ 
    3) นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง  กรรมการ 
    4) นางสาววาธินี นิ่มทอง  กรรมการ 
    5) นายอดิศร พลศรี  กรรมการ 
    6) นายทศพร วงศ์มะเกลือเก่า  กรรมการ 
    7) นางสาวณัฏฐา ก าเนิดค า  กรรมการ 
    8) นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1.1) สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชนที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 
    ภายใต้การก ากับดูแลของ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 
        1) นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  ประธานกรรมการ 
        2) นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองประธานกรรมการ 
        3) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
        4) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
        5) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
        6) นายก าธร  ฉัตรเสน  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.2.1) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  
                                 ภายใต้การก ากับดูแลของ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
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         1) นางนิตติญา  สุวรรณโ์รจน  ประธานกรรมการ 
         2) นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองประธานกรรมการ 
         3) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
         4) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
         5) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
         6) นายก าธร  ฉัตรเสน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.2.2) สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
    2.2.3) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
     มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.2 ข้อ 2 – 3  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฝุายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
          1) นางธันยพร  เงินโคกกรวด  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  รองประธานกรรมการ 
          3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
          4) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
          5) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
   2.2.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
   2.2.5) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
   2.2.6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
        มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.2 ข้อ 2.2.4 – 2.2.6  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 
         1) นายก าธร  ฉัตรเสน  ประธานกรรมการ 
         2) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  รองประธานกรรมการ 
         3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
         4) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการ 
         5) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  กรรมการ 
         6) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการ 
         7) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
         8) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
         9) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการ 

         10) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด        กรรมการ 
         11) นางสาวชุติกาญจน์  อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
         12) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3.1)  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
   2.3.2)  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
   2.2.3) สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาท่ีค านึงถึงคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
   2.2.4) สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
         มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.3 ข้อ 2.2.1 – 2.2.4  ภายใต้การก ากบัดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
         1) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
         2) นางดวงพร  เอกะกุล  รองประธานกรรมการ 
         3) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  กรรมการ 
         4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
         5) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
         6) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการ 

         7) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด        กรรมการ 
         8) นางสาวชุติกาญจน์  อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
         9) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นพิจารณา  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.4.1)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนา
สอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ท่ีปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
       ภายใต้การก ากับดูแลของ นางดุษฎี ปิดตะคุ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
ฝุายพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
          1) นางอารยา  อินทะโส  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวศิวาการ  บ ารุงเกาะ  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสิริพร  สมานกุล  กรรมการ 
          4) นางสาวจารุวรรณ  เกษียรจังหรีด  กรรมการ 
          5) นางสาวบังอร  เงินของแพง  กรรมการ 
          6) นางอดิศร  ฉินสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
    2.4.2) สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา   
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                                 ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย  
         1) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
         2) นางสาวศิวาการ  บ ารุงเกาะ  รองประธานกรรมการ 
         3) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
         4) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 
   2.4.3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
    ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย  
         1) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
         2) นางวรรณา  สังสุทธิพงศ์  รองประธานกรรมการ 
         3) นางสาวมณีรัตน์  ชุ่มขุนทด  กรรมการ 
         4) นางธนัทอร  หล่าจันทึก  กรรมการ 
         5) นางสาวศิวาการ  บ ารุงเกาะ  กรรมการ 
         6) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.4.4) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 
 2 ครั้งต่อปีการศึกษา  
    ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
         1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
         2) นางประดับ  มุสิกะสาร  รองประธานกรรมการ 
         3) นางกิติยา  สารมันตะ  กรรมการ 
         4) นางยุพิน  นพคุณ  กรรมการ 
         5) นางสมศรี  รักษ์วิชา  กรรมการ 
         6) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการ 
         7) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
         8) นางปารณีย์  ปานแก้ว  กรรมการ 
         9) นางธนัทอร  หล่าจันทึก  กรรมการ 
         10) นางอดิศร  ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
         11) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.5.1) สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      2.5.2) สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา  
และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพียงพอส าหรับผู้เรียน 
        มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ประเด็นพิจารณา 2.5 ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฝุายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
         1) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  ประธานกรรมการ 
         2) นางศศิธร  ดับใหม่  รองประธานกรรมการ 
         3) นางกนกวรรณ  ยิ่งถาวร  กรรมการ 
         4) นางสาวเกตุระภีร์  ปอูงแก้ว  กรรมการ 
         5) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน      กรรมการ 
         6) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  กรรมการ 
         7) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
         8) นางสาวสุดารัตน์  พลศักดิ์  กรรมการ 
         9) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
         10) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.6.1) สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
    ภายใต้การก ากับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
          1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
          4) นางสาวเกตุระภีร์  ปูองแก้ว  กรรมการ 
          5) นางสาวศิวาการ  บ ารุงเกาะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1.1) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
   3.1.2) ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะ  ได้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ชว่ย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
        1) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
        2) นางดวงพร  เอกะกุล  รองประธานกรรมการ 
        3) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  กรรมการ 
        4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
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        5) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
        6) นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน  กรรมการ 

        7) นางสาวกนกวรรณ นิลจาด        กรรมการ 
        8) นางสาวชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
        9) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.2.1) ครูทุกคนผลิตสื่อการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย 
 2 ชิ้นต่อปีการศึกษา 
    3.2.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
          2) นางดวงพร  เอกะกุล  รองประธานกรรมการ 
          3) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  กรรมการ 
          4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
          5) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 

          6) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด        กรรมการ 
          7) นางสาวชุติกาญจน์  อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
          8) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.3.1) ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และน าสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนไปวางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
    3.3.2) ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
               มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางกิติยา  สารมันตะ  ประธานกรรมการ 
          2) นางประดับ  มุสิกะสาร  รองประธานกรรมการ 
          3) นางปารณีย์  ปานแก้ว  กรรมการ 
          4) นางยุพิน  นพคุณ  กรรมการ 
          5) นางสมศรี  รักษ์วิชา  กรรมการ 
          6) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการ 
          7) นางสาวปรีประภา  สารีบุตร  กรรมการ 
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          8) นางธนัทอร  หล่าจันทึก  กรรมการ 
          9) ครูประจ าวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
          10) นางอดิศร  ฉินสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.4.1) ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการก าหนด
สัดส่วนคะแนน จ านวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา 
    3.4.2) ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และน าผลมาพัฒนา 
แก้ปัญหาให้นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ข้อ 1 – 2  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
          2) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวนาตยา  สุวรรณกลาง  กรรมการ 
          4) นางสาวบังอร  เงินของแพง  กรรมการ 
                    5) นางฐิตาภรณ์ ชันเกษม  กรรมการ   
          6) ครูประจ าวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
          7) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.5.1) ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา     
                               ภายใต้การก ากับดูแลของ นายก าธร  ฉัตรเสน  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ฝุายวิชาการ  ประกอบด้วย 
        1) นางดวงพร  เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
        2) นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง  รองประธานกรรมการ 
        3) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการ 
        4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
        5) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
        6) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  กรรมการ 

        7) นางสาวกนกวรรณ  นลิจาด        กรรมการ 
        8) นางสาวชุติกาญจน์  อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
        9) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 
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