คำนำ

โรงเรียนพัฒนาวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ตัง้ อยู่ในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาปทุ ม ธานี เขต ๒ ได้จ ดั ท ารายงานประเมิน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕8 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
สูงขึน้ ภายใต้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามกรอบการประเมิน ได้แก่
๑. มาตรฐานเพื่อ การประกัน คุ ณ ภาพภายในระดับ การศึก ษาปฐมวัย กระทรวงศึก ษาธิก าร
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน ๔ มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ๔ มาตรฐาน ด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑ มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ด้านการส่งเสริม ๑
มาตรฐาน รวม ๑๑ มาตรฐาน
๒. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ภาพ
ผูเ้ รียน 6 มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ๖ มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑ มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม ๑ มาตรฐาน รวม ๑5 มาตรฐาน
ในการนี้ คณะกรรมการประเมิน ภายใน ได้ศึก ษาสภาพจริง ตรวจสอบและเก็บ รวบรวมข้ อ มูล
ร่องรอยหลักฐานในการท างาน น ามาวิเคราะห์ สรุป ผลการประเมิน จัดท าข้อมูลการจัด การศึกษาของ
โรงเรียน และรายงานนาเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง รวมทัง้ ทิศทางในการพัฒนาคุณ ภาพ
สถานศึกษาให้มศี กั ยภาพ มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพสูงขึน้
คณะกรรมการขอขอบคุณ ทุ กทานที่มสี ่ วนเกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดทารายงานมา ณ
โอกาสนี้ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสืบไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
10 พฤษภาคม 2559
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี การศึกษา
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- คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการประเมินภายใน

บทที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐำน
๑. ข้อมูลทัวไป
่
๑.๑ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 355/600 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานีสงั กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร 02-995-0367 โทรสาร 02-532-2890
e-mail : pattanawit2527@gmail.com Facebook : Pattana Wittaya
๑.๒ ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527
๑.๓ เปิ ดสอนระดับชัน้ เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
๑.๔ เนื้อที่ 2 ไร่ 42 ตารางวา
๑.๕ เขตพืน้ ทีบ่ ริการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
๑.๖ ประวัตโิ รงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนพัฒนาวิทยา เดิมใช้ช่อื ว่า โรงเรียนอนุบาลพัฒนา ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2527 โดยห้างหุน้ ส่วนจากัดอนุบาลพัฒนา สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 เปิ ดทาการสอนใน
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยมีผบู้ ริหารโรงเรียนตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ผูบ้ ริ หำรโรงเรียนพัฒนำวิ ทยำตัง้ แต่อดีต-ปัจจุบนั
ปี พ.ศ.

ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญำต

ครูใหญ่/ผูอ้ ำนวยกำร

ผูจ้ ดั กำร

2527 - 2530

นางวนิดา เลาจริยกุล

นางมาลี สุวภิรมย์โชติ นางวนิดา เลาจริยกุล

2530 - 2532

นางวนิดา สุวภิรมย์โชติ

นางสาวบุษบา งามศิลป์ นางวนิดา สุวภิรมย์โชติ

2533 - 2535

นางวนิดา สุวภิรมย์โชติ

นางเกยูร ตัถยาธิคม
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2535 - 2536

นายศิริ สิรนิ ธรานนท์

นางเกยูร ตัถยาธิคม

นายศิริ สิรนิ ธรานนท์

2537 - 2549

นายสุเมธ

นางเกยูร ตัถยาธิคม

นายสุเมธ สุวภิรมย์
โชติ

2549 - 2551

นายประพันธ์ ภัทร
ประสิทธิ ์

นางเกยูร ตัถยาธิคม

นายพิชติ เพ็ญประภา

2552 - 2554

นายประพันธ์ ภัทร
ประสิทธิ ์

นางเกยูร ตัถยาธิคม

นางเกยูร ตัถยาธิคม

พ.ค. 2555

นายประพันธ์ ภัทร
ประสิทธิ ์

นางปราณี ไชยานุกจิ

นายอานุภาพ นันทพันธ์

พ.ย. 2555

นายประพันธ์ ภัทร
ประสิทธิ ์

นางวิจติ รา คายัง

นายทรงกลด พุฒกิ มล
กุล

นางสาวรพีพรรณ แผน
ดี

นางทิพวรรณ เพิม่ วร
ฉัตร

สุวภิรมย์โชติ

เม.ย. 2558 -ปั จจุบนั นายประพันธ์ ภัทร
ประสิทธิ ์

แผนที่โรงเรียนพัฒนำวิ ทยำ
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โครงสร้ำงกำรบริ หำร
โรงเรียนพัฒนาวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้าน
บริหารทัวไป
่ และด้านงบประมาณ ผูบ้ ริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA มีโครงสร้างการบริหารดังนี้
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา

ผู้อานวยการ
ผู้จดั การ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ราต

งานวิชาการ

งานบุคคล

งานบริหารทัว่ ไป

งานงบประมาณ

๑.๗ ปรัชญำ วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ ำหมำย
ปรัชญำโรงเรียน (School Philosophy)
“กำรศึกษำคือกำรพัฒนำตน”
การศึกษาคือการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูท้ ร่ี กั การเรียนรู้ ขยันหมันเพี
่ ยร มานะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค สามารถนาความรูห้ รือกระบวนการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั นาไปสร้างพฤติกรรมการเรียนรูข้ องตนเองจน
เกิดเป็ นนิสยั เพื่อเกิดการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ นในตนเองตลอดไป
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“วิ ชำกำรก้ำวหน้ ำ พัฒนำคุณธรรม นำสู่สำกล”
ระดับปฐมวัย
ภายในปี 2560 นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้รบั การพัฒนาให้มคี วามพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความสุขในการเรียน มีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั ใน
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ตนเอง เคารพผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมตามวัย รักษ์สงิ่ แวดล้อม ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ภายในปี 2560 นักเรียนระดับ ชัน้ ประถมศึกษาเป็ นผู้มีความรู้ สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
แสวงหาความรู้ ดารงชีวติ อย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี มีจติ อาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ
วินัย กตัญญู เมตตา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เคารพสิทธิของผูอ้ ่นื รูจ้ กั แบ่งปั น เสียสละเพื่อส่วนรวม
ฯลฯ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้า งสรรค์ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา
ครูและบุคลำกร
เป็ นผูม้ คี ุณธรรม พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทกั ษะการปฏิบตั งิ าน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โรงเรียน
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School Based Management : SBM ) ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล มีกระบวนการ PDCA ในการวางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบติดตามและนาผลการประเมินมาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
พันธกิจ (Missions)
1) จัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา สามารถ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน มีความเป็ นสากล มีจติ
สาธารณะ
2) ส่งเสริมทักษะการเรียนรูข้ องนักเรียนให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูผ้ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพ
3) ส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารได้ตามวัย อย่างน้อย 2 ภาษา
4) ส่งเสริมให้นกั เรียนมีนิสยั รักการอ่าน รูจ้ กั แสวงหาความรู้ และมีทกั ษะกระบวนการคิดด้านต่างๆ
5) ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ในโรงเรียน อย่างทัวถึ
่ ง
6) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มกี ารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
7) พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานทีใ่ ห้รม่ รืน่ สวยงาม มีแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างพอเพียง
8) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
9) บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
10) สร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่างๆ
เป้ ำหมำย (Goals)
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๖

1) นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน
สามารถ
นาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั เคารพสิทธิของผูอ้ ่นื เสียสละเพือ่ ส่วนรวม
3) นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารได้ตามวัยอย่างน้อย 2 ภาษา
4) ครูมคี วามเชีย่ วชาญในการพัฒนานักเรียนให้มศี กั ยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
5) โรงเรียนมีบรรยากาศเอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน มีสอ่ื การสอน และแหล่งเรียนรูอ้ ย่าง
พอเพียง
6) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School Based Management :
SBM) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และกระบวนการ PDCA
๑.๘ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เรียนรู้ คู่คณ
ุ ธรรม”
นักเรียนได้รบั การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงควบคูก่ บั การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมันคง
่
ไม่หวันไหว
่
พร้อมทัง้ พัฒนาสมองให้มวี ชิ าความรู้ มีสติปัญญา มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีด่ งี าม โดยสอดแทรกคุณธรรม
ลงในกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนได้โดยไม่ตอ้ งมีวชิ าคุณธรรม
ให้เรียนเป็ นพิเศษ เช่น การฝึกทดลองทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ฝึกทดลองด้วยตนเอง เพราะการทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ต้องมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต หากทาได้
มากๆ บ่อยๆ ก็จะกลายเป็ นเจตคติ เป็ นความเชื่อ หากปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอก็จะกลายเป็ นความเคยชิน เป็ น
จิตสานึกทีจ่ ะต้องปฏิบตั เิ ช่นนัน้ อยูเ่ สมอ

อัตลักษณ์ (Identity)
“ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน”
“ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน”หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ ใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนทีเ่ ป็ นผูใ้ ฝ่ เรียนรู้ จึงมีความตัง้ ใจ มีความ
เพียรพยายามในการเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ ชอบแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรีย นอย่า งสม่ าเสมอ สามารถเลือ กใช้ส่ือ อย่างเหมาะสม มีก ารบัน ทึก ความ รู้
วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปเป็ นองค์ความรู้ นาไปแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูอ้ ่นื และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
๑.๙ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2558-2560
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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เป้ ำหมำยที่ 1

กลยุทธ์

นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ และเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน
สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้เพือ่
การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ

1.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถด้าน
วิชาการและด้านอื่น เพือ่ เข้าร่วม
แข่งขันเวทีต่างๆ

ตัวชี้วดั
๑. นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถ
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้
โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สีย่ งต่อ ความรุนแรง
โรคภัย อุบตั เิ หตุและปั ญหาทาง
เพศ

2.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
เข้าร่วมโครงการต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้า
3.สร้างเครือข่ายเพือ่ ความร่วมมือ
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงาน
สัมพันธ์ทด่ี แี ละให้เกียรติผอู้ ่นื
ด้านการศึกษาในระดับประเทศ
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ ์
4.พัฒนาผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิ ์ใน
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
ระดับประเทศสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เรียนรูเ้ ป็ นไปตามเกณฑ์
5. พัฒนาขีดความสามารถโดย
5. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการ
จัดกิจกรรมเน้นให้ผเู้ รียนคิดอย่าง
ประเมินสมรรถนะสาคัญ ตาม
เป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
หลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล
6. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
6.พัฒนาขีดความสามารถโดยจัด
และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
กิจกรรมเน้นให้ผเู้ รียนแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเอง มีความใฝ่ รู้
7. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ใฝ่ เรียน รักการเรียนรู้ และพัฒนา ทดสอบระดับชาติเป็ นไปตาม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ 8.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการอ่าน ฟั ง พูด และ
เขียน มีนิสยั รักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรูแ้ ละสือ่ ต่าง
ๆรอบตัว ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรูแ้ ละนาเสนองานได้

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘

เป้ ำหมำยที่ 2

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี 1.เสริมสร้างผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีโอกาส
ระเบียบวินยั เคารพสิทธิของ
จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ มี แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ผูอ้ ่นื เสียสละเพือ่ ส่วนรวม
วิถชี วี ติ พอเพียง
ต่อผูม้ พี ระคุณ ยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
2.พัฒนาขีดความสามารถโดยจัด
กัน
กิจกรรมเน้นให้ผเู้ รียนมีทกั ษะใน
การทางาน รักการทางาน
2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รูจ้ กั ตัง้
สามารถ ทางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ คาถามเพือ่ ค้นหาความรูเ้ พิม่ เติม
และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพสุจริต เรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรู้

เป้ ำหมำยที่ 3
นักเรียนสามารถใช้ภาษา
ต่างประเทศในการสือ่ สารได้
ตามวัยอย่างน้อย 2 ภาษา

3.จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
เพือ่ ปลูกฝั งคุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม

3.นักเรียนร้อยละ 90 ทางานร่วม
กับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข มุง่ มัน่
พัฒนางานและภูมใิ จในผลงานของ
ตนเอง

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเน้น
การสือ่ สารภาษาอังกฤษและ
เรียนเสริมภาษาจีน

1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
สือ่ สารเป็ นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมตามวัย

4.นักเรียนร้อยละ ๙0 ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนา
สิง่ แวดล้อม มีคา่ นิยมทีด่ ี

2.พัฒนาการเรียนการสอนตาม 2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมภาษาอังกฤษ
3.ปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมทีเ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษมากขึน้
5.จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เป้ ำหมำยที่ 4
ครูมคี วามเชีย่ วชาญในการ
พัฒนานักเรียนให้มศี กั ยภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.เร่งรัดพัฒนาครูให้มคี วามรู้
๑.ครูรอ้ ยละ 100 กาหนดเป้ าหมาย
ความสามารถในการจัดการเรียน คุณภาพผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรู้

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๙

ตามมาตรฐานการเรียนรู้

การสอนและพัฒนากระบวนการ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เป็ นสาคัญ
๒.ครูรอ้ ยละ 95 วิเคราะห์ผเู้ รียน
2.เสริมสร้างขีดความสามารถครู เป็ นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการ
ให้มที กั ษะในการใช้เทคโนโลยียคุ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน
ใหม่ เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียน
๓.ครูรอ้ ยละ ๙5 ออกแบบการ
การสอนและกระบวนการเรียนรู้
จัดการเรียนรูท้ ต่ี อบสนองความ
ของผูเ้ รียน
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
3.จัดสรรงบประมาณเพือ่ ขวัญ
กาลังใจในการดาเนินงาน
๔.ครูรอ้ ยละ 90 จัดกระบวนการ
เรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริงจนสรุปความรู๎ได้ดว้ ยตนเอง
5.ครูรอ้ ยละ ๙0 ใช้สอ่ื และเทคโน
โลยีทเ่ี หมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้
6.ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ มีการวัดและ
ประเมินผลทีห่ ลากหลาย มุง่ เน้น
การพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

เป้ ำหมำยที่ 5

กลยุทธ์

โรงเรียนมีบรรยากาศเอือ้ ต่อ
๑. ดาเนินกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
การเรียนรูข้ องนักเรียน มีสอ่ื
การสอน และแหล่งเรียนรูอ้ ย่าง
๒.ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของโรงเรียน
พอเพียง
ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
๑.โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตร
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ท้องถิน่
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
โรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก เพือ่
พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3. โรงเรียนจัดให้มหี อ้ งเรียน ห้อง
ปฏิบตั กิ าร อาคารเรียน มันคง
่
สะอาดและปลอดภัย มีสงิ่ อานวย
ความสะดวกพอเพียง อยูใ่ นสภาพ
ทีใ่ ช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่ม
รืน่
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เป้ ำหมำยที่ 6

กลยุทธ์

โรงเรียนมีการบริหารและการ
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
(School Based Management
: SBM) ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และกระบวนการ PDCA

การบริหารและการจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐาน (School
Based Management : SBM)
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
กระบวนการ PDCA
1.พัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ
2.พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล

3.พัฒนาระบบการบริหารงาน
งบประมาณ
4.พัฒนาระบบการบริหารงาน
ทัวไป
่
๕.พัฒนากระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน

ตัวชี้วดั
1.โรงเรียนกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. โรงเรียนจัดทาและดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุง่ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3.โรงเรียนจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
สถานศึกษา
4.โรงเรียนมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกีย่ วข้อง

๖.พัฒนากระบวนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

๕.โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา

๗.พัฒนากลไกในการนาผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6.โรงเรียนจัดให้มกี ารนิเทศ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
7. โรงเรียนมีการนาผลการประเมิน
คุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีการจัดทารายงาน
ประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

๒. ข้อมูลผูบ้ ริ หำร
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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๒.๑ ผูร้ บั ใบอนุญาต นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ ์ โทรศัพท์ 02-532-2890
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 8 ปี
2.2 ผูจ้ ดั การ นางทิพวรรณ เพิม่ วรฉัตร โทรศัพท์ 02-532-2890
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา ๑ ปี
๒.๓ ผูอ้ านวยการโรงเรียน นางสาวรพีพรรณ แผนดี โทรศัพท์ 02-532-2890
e-mail rapeepan.mpsb@hotmail.co.th
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
ดารงตาแหน่งตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2558 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา ๑ ปี
๒.๔ ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการโรงเรียน 2 คน
๑) นางศุภลักษณ์ เครือครุฑ
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-532-2890
รับผิดชอบกลุม่ งานวิชาการ
๒) นางสาวภณิตา นิ่มชูชพี
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-532-2890
รับผิดชอบกลุม่ งานกิจการนักเรียน
๒.๕ ลักษณะผูร้ บั ใบอนุญาต
นิตบิ ุคคล : ห้างหุน้ ส่วนจากัด/บริษทั
๓. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ปี การศึกษา 2558
๓.๑ ทีต่ งั ้ : ภูมภิ าค
๓.๒ ลักษณะโรงเรียน : สามัญทัวไป
่
๓.๓ ระดับทีเ่ ปิ ดสอน : ปฐมวัย – ประถมศึกษา
๓.๔ จานวนห้องเรียน : หลักสูตรสามัญ เน้นภาษาอังกฤษ สอนเพิม่ เติมภาษาจีน
ระดับชัน้

จำนวนห้องเรียน

เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)
รวม

1
6
12
19

๓.๕ จานวนผูเ้ รียนจาแนกตามเพศ
ระดับชัน้

ชำย

จำนวนผูเ้ รียน
หญิ ง
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เตรียมอนุบาล

8

7

15

อนุบาล 1

20

26

46

อนุบาล 2

30

25

55

อนุบาล 3
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ประถมศึกษาปี ท่ี 6
รวม

25
18
20
30
31
33
26
241

28
25
21
32
19
25
18
226

53
43
41
62
50
58
44
467

๓.๖ จานวนผูเ้ รียนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ

รำยกำร
๑. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามบกพร่องเรียนร่วม
๒. ผูเ้ รียนทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการ
๓. ผูเ้ รียนปั ญญาเลิศ
๓.๑ คณิตศาสตร์
๓.๒ วิทยาศาสตร์
๓.๓ ภาษาอังกฤษ
๓.๔ ศิลปะ
๓.๕ นาฏศิลป์ /ดนตรี
๓.๖ พลศึกษา
๓.๗ อื่น ๆ เทควันโด
๔. ผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็ น
พิเศษ

จำนวน (คน)
เตรียม
ประถม
ประถม
รวม
อนุบำลและ ต้น
ปลำย
อนุบำล
1
2
3

42
39
31
38
25
166

68
42
50
26
38
116
5

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

110
81
81
64
63
371
5

คิ ดเป็ นร้อย
ละ
0.64

23.50
17.31
17.31
13.68
13.49
79.44
1.07
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รำยกำร
๔.๑ ยากจน
๔.๒ ด้อยโอกาส
๔.๓ อื่น ๆ
(ระบุ)..................................
๕. ผูเ้ รียนซ้าชัน้
๖. ผูเ้ รียนทีข่ าดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕
ของเวลาเรียน (วัน) ตลอดปี การศึกษา
๗. ผูเ้ รียนลาออกกลางคัน
๘. ผูเ้ รียนทีท่ าชื่อเสียงให้กบั โรงเรียน
๙. ผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ ง
๙.๑ เอดส์
๙.๒ ยาเสพติด
๙.๓ ความรุนแรง

จำนวน (คน)
เตรียม
ประถม
ประถม
อนุบำลและ ต้น
ปลำย
อนุบำล
4

6
27

4
46

รวม

คิ ดเป็ นร้อย
ละ
0.86

10
73

2.14
15.63

๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามคาวินิจฉัย
ของแพทย์
๓.๗ จานวนนักเรียนที่มสี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 447 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.51
๓.๘ จานวนนักเรียนทีม่ นี ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 461 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.50
๓.๙ จานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 468 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100
๓..๑๐ จานวนนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อ แม่ ผูป้ กครอง 461 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.50
๓.๑๑ จานวนนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเป็ นนักเรียนทีด่ ขี องโรงเรียน 468 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
๓.๑๒ จานวนนักเรียนทีท่ ากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ ในและนอกประเทศ 427 คน
คิดเป็ นร้อยละ 91.24
๓.๑๓ จานวนนักเรียนทีม่ บี นั ทึกการเรียนรูจ้ ากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.24
๓.๑๔ จานวนนักเรียนทีผ่ า่ นการประเมินความสามารถด้านการคิดตามทีก่ าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.92
๓.๑๕ จานวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.66
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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๓.๑๖. จานวนนักเรียนทีจ่ บหลักสูตร
อ.๓
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ป.๖
จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16
๔. ข้อมูลบุคลำกร
๔.๑ จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์

ประเภทบุคลำกร
ผูร้ บั ใบอนุญาต
ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพเิ ศษ/ครูผชู้ ว่ ย (ไม่
บรรจุ)
ครูต่างประเทศ
พีเ่ ลีย้ ง
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

เพศ (คน)
ชำย หญิ ง

1
1
-

1
1
2
24
-

1
-

4
4
3
8
-

2
1
-

ระดับกำรศึกษำ (คน)
ตำ่
ป.ตรี
สูง
กว่ำ
กว่ำ
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
1
2
2
23
4
10
1
-

5
3
-

-

อำยุ
เฉลี่ย
(ปี )
59
52
53
52
50
-

ประสบกำรณ์
ในตำแหน่ ง
(เฉลี่ย)
(ปี )
9
5
1
23
-

45
36
30
47
33
-

12
12
5
16
3
-

จานวนครูทส่ี อนวิชาตรงเอก 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33
จานวนครูทส่ี อนตรงความถนัด 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67
สาขาทีข่ าดแคลนครู ไม่มี

๕. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
อาคารเรียนจานวน 4 หลัง
สระว่ายน้า
1 สระ
สนามฟุตซอล
1 สนาม

อาคารประกอบจานวน 1 หลัง
สนามเด็กเล่น
1 สนาม
ลานเอนกประสงค์
1 ลาน

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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๖. ข้อมูลงบประมำณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รำยรับ
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุ นราย
หัว)
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรำยรับ

พันบำท
รำยจ่ำย
4263.31 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
13,291.72 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
314.36 งบอื่นๆ(ระบุ)
17,869.39
รวมรำยจ่ำย

พันบำท
9,682.72
5,486.49
3,015.77
18,184.98

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 54.19 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 30.70 ของรายรับ
๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย และ รับจ้าง
.
๗.๒ ศาสนาทีช่ ุมชนนับถือ คือ ศาสนาพุทธ
๗.๓ อาชีพหลักของผูป้ กครองส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย และ รับจ้าง .
๗.๔ ศาสนาทีผ่ ปู้ กครองส่วนใหญ่นบั ถือ คือ ศาสนาพุทธ
๗.๕ รายได้เฉลีย่ ของผูป้ กครองต่อครอบครัว 150,000 บาทต่อปี
๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่ คือ จุดลูกหนู (สงกรานต์) ตักบาตรพระ
ร้อย (ตักบาตรเทโว) ข้าวแช่ (อาหาร)
๘. โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน
๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง
o ตัง้ อยูใ่ กล้แหล่งเรียนรูท้ ส่ี าคัญและเป็ นประโยชน์ เช่น อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สนามบิน
ดอนเมือง
o ตัง้ อยูใ่ นเมือง อยูใ่ กล้สถานทีร่ าชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ
o ตัง้ อยูใ่ นเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่น ตลาดสีม่ ุมเมือง แหล่งชุมชน ใกล้หา้ งสรรพสินค้าเซียร์ บิก๊
ซี หมูบ่ า้ นพัฒนา ฯลฯ
o ได้รบั การสนับสนุนจากชุมชน ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
o ผูป้ กครองและชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
o มีวทิ ยากรในท้องถิน่ /ผูน้ าในท้องถิน่ ทีม่ คี วามรู้
o ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ บริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ
o การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจาทางผ่าน
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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o มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
o บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็ นอย่างดี
o ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มจี รรยาบรรณครู
o สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร
o ผูป้ กครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมัน่ ทีด่ ตี ่อโรงเรียน
o เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
o มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
๘.๒ ข้อจากัด/จุดอ่อน
o ตัง้ อยูใ่ นชุมชนทีม่ โี รงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง
o สถานทีบ่ ริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พืน้ ทีก่ ารออกกาลังกาย พืน้ ทีท่ ากิจกรรม สนาม
o ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิด/ตัง้ คาถาม/แสวงหาความรูน้ ้อย
o ครูจานวนหนึ่งไม่ทนั เทคโนโลยี
o ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสยั คุณธรรม จริยธรรม
o ผูป้ กครองส่วนใหญ่มกี ารศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
๙. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนพัฒนาวิทยาเปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ เตรียมอนุบาล ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ตาม
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุ 2–๕ ปี เป็ นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม เลีย้ งดู และให้การศึกษา
เด็กจะได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่
ละบุคคล จึงกาหนดจุดหมายซึง่ ถือเป็ นมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดงั นี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
๒. กล้ามเนื้อใหญและกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั
๓. มีสขุ ภาพจิตดีและมีความสุข
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม
๕. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหวและรักการออกกาลังกาย
๖. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๗. รักธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็ นไทย
๘. อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
๙. ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย
๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๑๑. มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๑๒. มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรูแ้ ละมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรูใ้ ช้
เป็ นสือ่ กลางในการจัดกิจกรรมให้กบั เด็ก เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทัง้ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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สังคม และสติปัญญา ซึง่ จาเป็ นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ นี้สาระการเรียนรูส้ าหรับเด็ก
อายุ 2 – ๕ ปี จะเป็ นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานทีท่ แ่ี วดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ
สิง่ ต่างๆรอบตัวทีเ่ ด็กมีโอกาสใกล้ชดิ หรือมีปฏิสมั พันธ์ในชีวติ ประจาวัน ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะหรือ
กระบวนการทีส่ าคัญและจาเป็ นสาหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด
ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็ นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝั งให้เด็กเกิดเจตคติทด่ี ี มี
ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเองและผูอ้ ่นื รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และมี
คุณธรรม จริยธรรมทีเ่ หมาะสมกับวัย เป็ นต้น

หลักสูตรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑ – ๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
การศึกษาระดับนี้เป็ นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพืน้ ฐานด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐาน
ความเป็ นมนุ ษ ย์ การพัฒนาคุณ ภาพชีวติ อย่ างสมบูรณ์ และสมดุลทัง้ ในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม และวัฒนธรรม โดยกาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ ฐานและเพิม่ เติม ในภาคเรียนที่ 1 ได้ดาเนินการ
ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ปรับเวลาเรียนพืน้ ฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามจุดเน้นและศักยภาพของ
นักเรียน ทัง้ นี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไว๎ในโครงสร้างเวลาเรียนพืน้ ฐาน และผูเ้ รียนต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนด สาหรับเวลาเรียนเพิม่ เติม ทัง้ ในระดับประถมศึกษา
ให้จดั เป็ นรายวิชาเพิม่ เติม หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้ น
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ของสถานศึ ก ษาและเกณฑ์ ก ารจบหลัก สู ต ร ในส่ ว นของกิ จ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย นที่ ก าหนดไว๎ ใ นชัน้
ประถมศึกษา ปี ละ ๑๒๐ ชัวโมงนั
่
น้ เป็ นเวลาสาหรับปฏิบตั กิ จิ กรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
ในภาคเรียนที1่ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวันละ 7 คาบเรียน สัปดาห์ละ 35 คาบเรียน ตาม
โครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพัฒนำวิ ทยำ ภำคเรียนที่ ๑ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
รำยวิ ชำกลุ่มสำระ/Substance Groups
รำยวิ ชำพืน้ ฐำน/Fundamental Substance
ภาษาไทย/ Thai Language
คณิตศาสตร์/Mathematics
วิทยาศาสตร์/Science
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/Social
Studies, Religion and Culture
ประวัตศิ าสตร์/History
หน้าทีพ่ ลเมือง/Civics
สุขศึกษา/Health
พลศึกษา/Physical Education
ศิลปะ /Arts
ดนตรี Music /นาฏศิลป์ Thai Dance
การงานอาชีพและเทคโนโลยี/Occupation and
Technology
คอมพิวเตอร์/Computer
ภาษาอังกฤษ/English Language
รวมเวลาเรียนรายวิ ชาพื้นฐาน/Total
รำยวิ ชำเพิ่ มเติ ม/Additional Substance
ภาษาจีน/Chinese Language
รวมเวลาเรียนวิ ชาเพิ ม่ เติ ม/Total
กิ จกรรมพัฒนำผูเ้ รียน/Student Activities
ลูกเสือ Boy Scout/ ยุวกาชาด Girl Guide

เวลำเรียนต่อปี (Learning periods per year)
ป.๑
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐

ป.๒
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐

ป.๓
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐

ป.๔
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐

ป.๕
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐

ป.๖
๒๐๐
๒๐๐
๑๒๐
๘๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐

๔๐
๒๐๐
๑,๑๒๐

๔๐
๒๐๐
๑,๑๒๐

๔๐
๒๐๐
๑,๑๒๐

๔๐
๒๐๐
๑,๑๖๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๘๐
๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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๔๐
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๒๐๐
๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐
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แนะแนว Guidance/กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ Social Responsibility
ชมรม/Club
รวมเวลาเรียนกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน/Total
รวมเวลำเรียนตำมหลักสูตร
รำยวิ ชำเสริมพิ เศษ/ Optional Substance
สนทนาภาษาอังกฤษ/English Conversation
ห้องสมุด/ Library
รวมเวลาเรียนวิ ชาเสริ มพิ เศษ/Total
รวมเวลำเรียนตลอดปี /Total per year

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐

๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๑,๓๒๐ ๑,๒๔๐

๔๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐

๔๐
๔๐
๘๐
๑,๔๐๐

๔๐
๔๐
๘๐
๑,๔๐๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐

๔๐
๔๐
๘๐
๑,๔๐๐

๔๐
๔๐
๑,๔๐๐

โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนพัฒนำวิ ทยำ ภำคเรียนที่ ๑ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
รำยวิ ชำกลุ่มสำระ/Substance Groups
รำยวิ ชำพืน้ ฐำน/Fundamental Substance
ภาษาไทย/ Thai Language
คณิตศาสตร์/Mathematics
วิทยาศาสตร์/Science
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/Social Studies,
Religion and Culture
ประวัตศิ าสตร์/History
หน้าทีพ่ ลเมือง/Civics
สุขศึกษา/Health
พลศึกษา/Physical Education
ศิลปะ /Arts
ดนตรี Music /นาฏศิลป์ Thai Dance
การงานอาชีพและเทคโนโลยี/Occupation and
Technology
คอมพิวเตอร์/Computer
ภาษาอังกฤษ/English Language
รวมเวลาเรียนรายวิ ชาพื้นฐาน
รำยวิ ชำเพิ่ มเติ ม/Additional Substance

เวลำเรียนต่อสัปดำห์/ระดับประถมศึกษำ
ป.๑
๕
๕
๓
๒

ป.๒
๕
๕
๓
๒

ป.๓
๕
๕
๓
๒

ป.๔
๕
๕
๓
๒

ป.๕
๕
๕
๓
๒

ป.๖
๕
๕
๓
๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒

๑
๕
๒๘

๑
๕
๒๘

๑
๕
๒๘

๑
๕
๒๙

๑
๕
๒๙

๑
๕
๒๙

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๒๐

ภาษาจีน/Chinese Language
รวมเวลาเรียนวิ ชาเพิ ม่ เติ ม/Total
กิ จกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
ลูกเสือ Boy Scout/ เนตรนารี Girl Guide
แนะแนว Guidance/กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ Social Responsibility
ชมรม/Club
รวมเวลาเรียนกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รียน/Total
รวมเวลำเรียนตำมหลักสูตร
รำยวิ ชำพิ เศษ(ไม่ตดั เกรด)
สนทนาภาษาอังกฤษ/English Conversation
ห้องสมุด Library
รวมเวลาเรียนวิ ชาเสริ มพิ เศษ/Total
รวมเวลำเรียนต่อสัปดำห์/Total per week

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๒
๒

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๓
๓๓

๑
๓
๓๓

๑
๓
๓๓

๑
๓
๓๔

๑
๓
๓๔

๑
๓
๓๔

๑
๑
๒
๓๕

๑
๑
๒
๓๕

๑
๑
๒
๓๕

๑
๑
๑
๓๕

๑
๑
๑
๓๕

๑
๑
๑
๓๕

ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในส่วนของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เลือกพืชศึกษา คือ กระเจี๊ยบ
แดง และ พืชทีส่ นใจอีก 4 ชนิด คือ ทานตะวัน พริกขีห้ นูไร่ มะเขือเปราะ และอัญชัน จัดบูรณาการกิจกรรม
ใน 8 กลุ่มสาระ และจัดแสดงฐานความรูใ้ นวันวิชาการ นอกจากนี้ยงั จัดห้องอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชขึน้ เพือ่ เป็ น
แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมเป็ นโรงเรียนนาร่องในการจัดการศึกษาตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพิม่ เวลารู้”ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จดั ทาแผนงานการบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลา
เรียน เพิม่ เวลารู”้ (ฉบับร่าง) เพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
แผนภูมิแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่ มเวลำรู้”
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
ส่งเสริ มสนับสนุน

การดาเนินการจัดกิจกรรม

ควบคุมคุณภาพ

“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”
 พัฒนาครูทางด้ าน
จัดทาโครงสร้ างเวลาเรี ยน
วิชาการ/ การจัดกิจกรรม
โครงสร้ างหลักสูตรสถานศึกษา
ต่างๆ
และจัดทาตารางเรี ยน
 จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร
 ดาเนินงานแบบมี
สว่ นร่วม ยนพัฒนาวิทยาจัปีดทกา/คั
จกรรมที่
รายงานประเมิ
นคุณภาพภายในโรงเรี
ารศึดกเลืษาอกกิ
๒๕๕๘
สอดคล้ องกับสภาพและบริบท

 นิเทศติดตามการจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้
 วิจยั /ประเมินผลและ
พัฒนา กิจกรรม “ลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู้ ” หน้า ๒๑

จัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”
วิจยั / ติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม

โรงเรีย นพิจ ารณาเลือ กแนวทาง และก าหนดกิจ กรรมที่ส อดคล้อ งกับ บริบ ทและศัก ยภาพของ
สถานศึกษา โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม 3 แนวทาง ดังนี้
 โรงเรียนจัดกิจกรรม
หลากหลายให้ นกั เรี ยนเลือก
แนวท
างที่ ด ความสนใจ
ตามความถนั
รายบุคคล/รายกลุม่

 โรงเรียนเปิ ดโอกาสให้ ผู้เรี ยน
รายบุคคล / รายกลุม่ เสนอ
กิจกรรม ครูเป็ นที่ปรึกษา
พิจารณาดูแล ช่วยเหลือ

 โรงเรียนใช้ แนวทางที่ 1 ร่วมกับ
แนวทางที่ 2 ที่สอดคล้ องกับสภาพ
และ บริบทของโรงเรี ยน ชุมชน

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่ น
๑) ห้องสมุดมีขนาด 60.49 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 1,700 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้
จานวนนักเรียนทีใ่ ช้หอ้ งสมุดในปี การศึกษาทีร่ ายงาน เฉลีย่ 200 คน ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ
42.83ของนักเรียนทัง้ หมด
๒) ห้องปฏิบตั กิ ารมีทงั ้ หมด 10 ห้อง ได้แก่
ห้องคอมพิวเตอร์
1 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
1 ห้อง
ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา 1 ห้อง
ห้องศิลปะ
1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี 1 ห้อง
ห้องพยาบาล
1 ห้อง
ห้องสือ่ การเรียนการสอน 1 ห้อง
ห้องสังคมศึกษา
1 ห้อง
ห้องอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมฯ 1 ห้อง
ห้องการงานฯ
1 ห้อง
๓) เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทงั ้ หมด 41 เครือ่ ง
คอมพิ วเตอร์
1. ใช้ในการเรียนการสอน
2. ใช้สบื ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จำนวน (เครื่อง)
30
41
หน้า ๒๒

3. ใช้ในการบริหาร
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จานวนนักเรียนทีส่ บื ค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปี การศึกษาทีร่ ายงาน
เฉลีย่ 200 คน ต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 42.83 ของนักเรียนทัง้ หมด
๔) แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรูภ้ ำยในโรงเรียน
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สวนหย่อม
สนามเด็กเล่น
สวนเกษตร
ลานกิจกรรม
ลานกีฬา
สระว่ายน้า
มุมหนังสือ
สหกรณ์โรงเรียน
โรงอาหาร
ห้องประชุม
ป้ ายนิเทศ/บอร์ด
มุมเพาะชา

๕) แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรูภ้ ำยนอก
o
o
o
o
o
o
o
o
o

วัดประยูรธรรมาราม
สวนสนุกดรีมเวิรล์ /สนามกีฬาธูปะเตมีย์
พิพธิ ภัณฑ์อนุสรณ์สถาน
โรงพยาบาลแพทย์รงั สิต/โรงพยาบาลบีแคร์
โรงเรียนมัธยมสังคีต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ท้องฟ้ าจาลอง/พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์/บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร
พิพธิ ภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
โรงแรมเอเชีย

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๒๓

o ห้างสรรพสินค้าเซียร์/ห้างบิก๊ ซี
o ตลาดสีม่ ุมเมือง
o โรงงานผลไม้กระป๋ องมาลี

๖) ปราชญ์ ช าวบ้าน/ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ ที่สถานศึกษาเชิญ มาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียนในปี การศึกษา 2558
๖.๑ พระอาจารย์วรปั ญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม อบรมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
เรือ่ ง “ชีวติ เบิกบานการงานเป็ นสุข” จานวน 1 ครัง้
๖.๒ พระครูพศิ าลธรรมานุ วตั ร วัดธรรมะสุขใจ จังหวัดปทุมธานี ให้ความรูเ้ รื่อง วันสาคัญ
ทางศาสนา การหลีกเลีย่ งยาเสพติด หลักธรรมสาคัญนักเรียน นักเรียน ป.1-6 จานวน 1 ครัง้
๖.๓ พระมหาอภิวฒ
ั น์ กิตติวณ
ั โณ มหาจุฬาราชวิทยาลัย อบรมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและ
วันงดสูบบุหรีโ่ ลก จานวน 1 ครัง้
6.4 พระครูสงั ฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโน วัดเทวราชกุญ ชร อบรมนักเรียนระดับอนุ บาลเรื่อง
“สารธรรมสัญจร” จานวน 1 ครัง้
๖.5 ร.ต.อ.อานวย สุภลาภ ให้ความรูเ้ รื่อง การป้ องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการ
การศึกษาเพื่อการต่อต้านสารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) นักเรียน ป.5 จานวน 62 คน
จานวน 15 ครัง้
6.6 คณะวิทยากรจากกองบัญชาการตารวจนครบาล จัดการอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์
สาหรับนักเรียน ป.3-6 เป็ นระยะเวลา 4 วัน
6.7 คณะวิท ยากรจากเทศบาลเมืองคูคต ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั สาหรับ
นักเรียน ป.3-6 จานวน 1 ครัง้
6.8 นางสาวโสภา บุตรบันเทิง นางสาวนิตยา มาตรคาจันทร์ และนางสาวฐานิดา ทิพย์
มณฑา ให้ความรู้ ป.1-6 เกี่ยวกับ สุขภาพอนามัย การเลือกอาหาร การแปรงพัน การป้ องกันโรคติดต่ อ
จานวน 2 ครัง้
6.9 เจ้าหน้าทีส่ านักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 1 “การผลิตน้าหมักชีวภาพ” จานวน 1 ครัง้
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๒๔

6.10 รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่คณะครูโรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนไกรลาศศึกษา และ โรงเรียนอนุ บาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอนทักษะการคิด
จานวน
1 ครัง้
6.11 อาจารย์เชาวลิต รวยอาจิณ อบรมให้ความรูใ้ ห้แก่คณะครูเรื่อง “การสร้างข้อสอบวัด
ทักษะการคิดขัน้ สูง” จานวน 1 ครัง้
6.12 สถาบัน CPB อบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตรการใช้ “Smart Classroom” โปรแกรม
MS.Powerpoint2010, MS.Picture Manager, Web Browser (IE,Chrome)
ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ ภูมิปัญญำท้องถิ่ น/ ผูท้ รงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิ ญมำให้ควำมรู้แก่ครู/ ผูเ้ รียน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเภทควำมรู้

จำนวนครัง้

การประกอบวิชาชีพ
การเกษตร (การผลิตน้าชีวภาพ)
ศิลปะ/ดนตรี (ศิลปการแสดงงานเยาวชนสัมพันธ์)
วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี
ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุ/อัคคีภยั
ยาเสพติด
สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย
สิง่ แวดล้อม/ทรัพยากร
การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน

1
1
1
2
2
1
2
2
1
4

๑๑. ผลงำนดีเด่นในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
๑๑.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถำนศึกษำ

หน่ วยงำนที่
มอบรำงวัล
1. มีคา่ พัฒนาการโดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบ สานักงานเขต
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงเป็ นอันดับ ประถมศึกษา
ที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดเอกชน สานักงานเขตพืน้ ที่ ปทุมธานี เขต
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
2
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั

2. มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ประเภท

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รบั

หน่ วยงำนที่
มอบรำงวัล

ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ
3. มีคา่ เฉลีย่ วิชาภาษาไทย ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ

4. มีคา่ เฉลีย่ วิชาคณิตศาสตร์ ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ
5. มีคา่ เฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ
6. มีคา่ เฉลีย่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้
พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี
การศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ
7. มีคา่ เฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษ ของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ
ครูผสู้ อน
1.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสทุ ธิ ์

ครูผสู้ อนนักเรียนวิชาภาษาไทย ทีม่ ผี ลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ

2.นางศุภลักษณ์ เครือครุฑ

ครูผสู้ อนนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทีม่ ผี ลการทดสอบ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต
2
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ทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ
3.นางณิชาภัทร ชมวิชา

ครูผสู้ อนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทีม่ ผี ลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (ONET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูง
กว่าระดับประเทศ

4.นางบารุง ศรีทวี

ครูผสู้ อนนักเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทีม่ ผี ลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 ปี การศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศ

5.นางสาววีราญา รักวรนิต

ครูผสู้ อนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทีม่ ผี ลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (ONET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2558 สูง
กว่าระดับประเทศ

ครู ระดับปฐมวัย
1.นางสาวสายใจ แขวงสุข
2.นางสาวเกษมศรี วัฒนชัย

เหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร

3.นางเฉลิมศรี ภูเกษม

เหรียญทอง การแข่งขันฉีกปะ

4.นางประคอง ตัง้ วรรธนะกูล

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบสือ่

5.นางสิรยิ ากร คิมหันต์

เหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ

6.น.ส.กรรณิการ์ ปรางทอง

เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี

7.นางขนิษฐา โพธิ ์สง่า

เหรียญเงิน จากการแข่งขันประกอบอาหาร

8.นางเดือน ลาทอง

เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย

9.นางสาววีรญา ตัง้ ติรวัฒน์

เหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาจีน

10.นางสุธาลักษณ์ จาปาเทศ

เหรียญเงิน การแข่งขันปั น้ ดินน้ามัน

สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพ
ผูบ้ ริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน
ปทุมธานี

ครู ระดับประถมศึกษำ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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11.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสทุ ธิ ์

12.นางฤดีวรรณ ฤทธิสร

เหรียญทอง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.46
เหรียญทอง การท่องอาขยานทานองเสนาะ ป.4-6
เหรียญเงิน การท่องอาขยานทานองเสนาะ ป.1-3
เหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.13

13.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสทุ ธิ ์ เหรียญเงิน การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ
ป.4-6
เหรียญเงิน การแต่งคาประพันธ์
กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-6
14.นางฤดีวรรณ ฤทธิสร
เหรียญทองแดง การอ่านออกเสียงและจับใจความ
สาคัญ ป.1-3

15.นางณิชาภัทร ชมวิชา

เหรียญทองแดง การแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6

16.นางบุญสม มาลาศรี

เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3 และ ป.46

17.นางมธุรส บัวพันธ์

เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปั ญหาสุขศึกษา ป.
4-6

สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพ
ผูบ้ ริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน
ปทุมธานี

เหรียญทองแดง การแข่งขันแตะบอลโกว์ลหนู ป.1-3
18.นางสาวสุชพี พันธุส์ มบัติ

19.นางสาวศตพร วงษ์ปาน
20.นางสันษนีย์ วันกลิน่

เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-6
เหรียญทองแดง การแข่งขันประติมากรรม(นูนต่า)
ป.1-3
เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยอนุรกั ษ์ ป.4-6
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ป.1-3
เหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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(Presentation) ป.4-6
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท
Web ป.4-6
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
นักเรียน ระดับปฐมวัย
1.เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์หอม เหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร
2.เด็กหญิงขวัญชนก สวน
ทับทิม
3.เด็กหญิงฉัตรชนก เลิศศรี
4.เด็กหญิงปพิชญา พวงซ้อน
5..เด็กหญิงรินลดา หอกคา
6.เด็กหญิงธัญญารัตน์ เอก
สุวรรณ
7.เด็กหญิงพรชนก เชือ้ วงศ์
8.เด็กหญิงนราชา สุวรรณเจริญ
9.เด็กหญิงรวิภา สว่างภพ
10.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มาเอม
11.เด็กหญิงฐิตาพร สองสีดา
12.เด็กชายณัฐพงศ์ พันธ์ผกู
13.เด็กชายกรณัฐ พิขนุ ทด
14.เด็กหญิงเกวลิน สอนแพร
15.เด็กหญิงอินทิรา นารัมย์
16.เด็กชายศุภกร กาฬภักดี
17.เด็กหญิงกัญญาภัค อนุจร
18.เด็กชายสิปปวิชญ์ คาตรง
19.เด็กหญิงสุพรรษา ศรีนวล
20.เด็กชายชานนท์ เลพล
21.เด็กหญิงชมพูนิก อินทร์สาราญ
22.เด็กหญิงณัฐริณี ลักษณะสี
สุข

สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพ
ผูบ้ ริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน
ปทุมธานี

เหรียญทอง การแข่งขันฉีก ตัด ปะกระดาษ

เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบสือ่
เหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
เหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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23.เด็กชายภาณุพงศ์ ทองดง
24.เด็กชายธนภู สุดตาจันทร์
25.เด็กชายภูริ พงษ์เหล่าขา
26.เด็กชายศุภกิจ บุตรเนียม
27.เด็กชายกายสิทธิ ์ เกตุพนั ธ์
นักเรียน ระดับประถมศึกษำ

เหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาจีน
เหรียญเงิน การแข่งขันปั น้ ดินน้ามัน

28.เด็กหญิงธันยชนก สุขแสวง

เหรียญทอง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.
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29.เด็กหญิงนฤมล จินะ
เหรียญเงิน การท่องอาขยานทานองเสนาะ
30.เด็กชายกิตติเชษฐ์ พรศิรริ ตั นสิน ป.1-3 และ ป.4-6
31.เด็กหญิงสุวรินทร์ พึง่ งาม เหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.13
32.เด็กหญิงนภสร ทอง
เหรียญทอง การอ่านออกเสียงและจับใจความสาคัญ
ถนอม
ป.4-6
เหรียญทองแดง การอ่านออกเสียงและจับใจความ
33.เด็กหญิงกานธิดา จันทร์ประเสริฐ
สาคัญป.1-3
34.เด็กหญิงอรรวินท์ โกสินทร์ เหรียญเงิน การแต่งคาประพันธ์ กาพย์ยานี๑๑ ป.435.เด็กหญิงวิลาศิณี แนบสุข 6
36.เด็กหญิงกุลสิ รา ทูลธรรม
เหรียญทองแดง การแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ทาง
37.เด็กหญิงอรพัน วงศ์อุดดี วิทยาศาสตร์ ป.4-6
38.เด็กหญิงจิรฏั ฐ์ พิทวัส
เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3
ภาคิน
39.เด็กชายภูวนาถ ศิรมิ งคล
40.เด็กหญิงนันทิยา กาหอม
เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ป.4-6
41.เด็กชายคหบดี เอกอัครา
ยุทธ
42.เด็กชายเอกยุทธ ยอดศิลา เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปั ญหาสุขศึกษา ป.
43.เด็กชายอภิวชิ ญ์ พลยศ
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44.เด็กชายไตรภูมิ แซ่ซม้ิ
เหรียญทองแดง การแข่งขันแตะบอลโกว์ลหนู ป.1-3
45.เด็กชายภาวัต เนตรสุภาพ
46.เด็กหญิงปภัสรา จองกลาง เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
47.เด็กหญิงรวิสรา บุญประมุข เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยอนุรกั ษ์
48.เด็กหญิงดวงกมล เบอร์พนั ธ์ ป.4-6
49.เด็กหญิงอินทิรา อินทชัย
50.เด็กหญิงกุลสรา ทูลธรรม
51.เด็กหญิงอรพัน วงค์อุดดี
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพ
ผูบ้ ริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน
ปทุมธานี

หน้า ๓๐

52.เด็กหญิงณิศศาพัชร์ ศรีวรานนท์
53.เด็กหญิงนางฟ้ า พรมดวง
54.เด็กหญิงเชาวน์นารี ป้ อมยุคล
55.เด็กชายปรเมศร์ ชัยตรัยภพ
56.เด็กชายชลธี อุตมา
57.เด็กชายสิทธินนท์ สังฆะพล
58.เด็กชายถิรคุณ เปล่งผึง่
59.เด็กชายพูนเพิม่ รุง่ สุวรรณสกุล
60.เด็กหญิงสิรนิ ทิพย์ ฝูงใหญ่
61.เด็กชายธนากร ปิ่ นนิล
62.เด็กชายธนธรณ์ เดียงกุล
63.เด็กหญิงสตพร ฟั กน้อย
64.เด็กหญิงพัทธนันท์ นามเงิน
65.เด็กชายพงศกร หงษ์ทอง
สุก
66.เด็กชายเปรมยศ สนทะ
เนตร์
67.เด็กชายณัฐพล คิมหันต์
68.เด็กหญิงศิรนิ ภา หวังใจชื่น
69.เด็กชายราเชน โพธิ ์สง่า
70.เด็กชายจตุรงค์ ทุมประเสน
71.เด็กหญิงนารีภกั ดิ ์ หนองหาร

เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรมนูนต่า
ป.4-6
เหรียญทองแดง การแข่งขันประติมากรรมนูนต่า
ป.1-3
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท
Web Editor ป.4-6
เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ป.1-3

เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ป.4-6
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
รางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง อายุ 9-10 ปี
รุน่ E น้าหนัก 31-35 กิโลกรัม
72.เด็กชายฐานุพงศ์ โพธิ ์เพ็ชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทยุวชน ชาย
อายุ 9-10 ปี รุน่ D น้าหนัก 28-31 กิโลกรัม
73.เด็กหญิงการต์พชิ ชา งามขา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภทยุวชน หญิง
อายุ 11-12 ปี รุน่ D น้าหนัก 32-35 กิโลกรัม

การแข่งขัน
เทควันโด
รายการ“
หนองแขม แช
มเปี้ ยนชิพ
ครัง้ ที่ 1”

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสาเร็จ
ชื่อ
ที่
1.

งำน/โครงกำร/
กิ จกรรม
โครงการเยาวชน
สัมพันธ์

วัตถุประสงค์/
เป้ ำหมำย

วิ ธีดำเนิ นกำร

-นักเรียน ป. 3 - 1.โรงเรียน
6 ร้อยละ 80
ประสานงานกับ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
(จำนวน/ร้อยละ)
-นักเรียน ป. 3-6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา 212
หน้า ๓๑

เป็ นพลเมืองดี
เคารพในสิทธิ
ของผูอ้ ่นื
ยึดมันในชาติ
่
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และระบอบ
ประชาธิปไตย

กองบัญชาการตารวจ
นครบาล เพือ่ กาหนด
กิจกรรมและขอใช้
หลักสูตรฯ
2.เชิญโรงเรียนไกร
ลาศศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม
3.ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมฯ
4.ประสานกับบริษทั
ดอนเมืองพัฒนา ร่วม
ดาเนินการ เช่น
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
การจราจร ความ
ปลอดภัย
5.เชิญผูม้ เี กียรติ

คน โรงเรียนไกรลาศ
ศึกษา 133 คน เข้าร่วม
ฝึกอบรมโครงการเยาวชน
สัมพันธ์จานวน 3 วัน ทา
ให้ได้รบั ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์สามารถ
นาไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ เป็ น
พลเมืองดี เคารพในสิทธิ
ของผูอ้ ่นื
ยึดมันในชาติ
่
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย

๑๒. ผลกำรประเมิ นคุณภำพภำยใน ปี ที่ผำ่ นมำ
๑๒.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ด้ำนคุณภำพเด็ก
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง พอใ
ดี
ดี ดีเยีย่ ม
ช้
มาก

√
√
√
√
√
√
√
หน้า ๓๒

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตา
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้

√
√
√
√

๑๒.๒ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และมีเจตคติทด่ี ตี ่ออาชีพ
สุจริต
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปรับปรุง พอใช้

ดี

ดี
ดีเยี่ยม
มำก

√
√
√
√
√
√

√
หน้า ๓๓

ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ปรับปรุง พอใช้

ดี

มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ดี
ดีเยี่ยม
มำก

√
√
√
√
√

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้

√

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริ ม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรปู การศึกษา

√
√

๑๓. ผลกำรประเมิ นคุณภำพภำยนอกที่ผำ่ นมำ
ผลกำรประเมิ นคุณภำพภำยนอกรอบสำม
โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รบั การประเมินคุณ ภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 28 ถึง 30
เดือนมกราคม พ.ศ 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ
ผูบ้ ริหาร ด้านครู และด้านผูเ้ รียนซึง่ สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้
๑๓.1.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒ – ๕ ปี )
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ
หน้า ๓๔

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ ฐำน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย
5.00
4.50
ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบงชีท้ ่ี ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบงชีท้ ่ี ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.0
9.50
ดีมาก
ตัวบงชีท้ ่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป
10.00
10.00
ดีมาก
ตัวบงชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นเด็กเป็ น
35
35
ดีมาก
สาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน
15
15
ดีมาก
ศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5
4.73
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์
2.5
2.5
ดีมาก
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อน
2.5
2.5
ดีมาก
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริ ม
ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาท
15
14
ดีมาก
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่
2.5
2.5
ดีมาก
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม
100
97.73
ดีมาก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี ) ประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 97.73 คะแนน
มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป  ใช่
ไม่ใช่
มีตวั บ่งชีท้ ไ่ี ด้ระดับดีขน้ึ ไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
ไม่ใช่
ไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดทีม่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่
ไม่ใช่√
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี )
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเด่น

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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เด็กมีพฒ
ั นาการมางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขนิสยั สมวัย มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และ
จิต ใจ มีสุข ภาพจิต และสุ น ทรีย ภาพสมวัย มีพ ัฒ นาการทางด้านสังคม มีวินัย และความรับ ผิด ชอบ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีพฒ
ั นาการทางด้านสติปญญาสมวัย มีความใฝ่ รู้ มีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีทกั ษะ
ในการสื่อสาร มีจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์สมวัย มีความพร้อมในการศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป มี
ทักษะพืน้ ฐานตามพัฒนาการทุกด้าน และมีความรูพ้ น้ื ฐานสมวัย
มีผ ลการพัฒ นาให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมาย ปรัช ญา ปณิ ธ าน/ วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา การพัฒนาตามจุด เน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาและผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารจัดการของ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ประสิท ธิภ าพของคณะกรรมการสถานศึก ษา การจัด สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารให้เอื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ ปลอดภัย และถู ก สุ ข ลัก ษณะ และจัด ให้มีม าตราการด้านความ
ปลอดภัย และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตราฐาน รักษามาตราฐานสูค่ วามเป็ นเลิศ
ทีส่ อดคล้องกับแนวทางในการปฏิรปู การศึกษา
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
จุดที่ควรพัฒนำ
๑. สถานศึกษายังดาเนินการไม่สมบูรณ์ในด้านการบริหารการจัดการศึกษาเกีย่ วกับการจัดการ
ให้มี
ครูเพียงพอกับจานวนเด็กปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
๒. สถานศึกษาควรจัดทาสารสนเทศตามระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑) ครูควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนการรูเ้ พื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสูตร
ของสถานศึกษาและควรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้มจี านวน
เพียงพอต่อจานวนวเด็ก 169 คน ซึ่งมีเครื่องเล่ นเพียง 3 ชิ้น และเบาะรองพื้นให้เครื่องเล่นด้วย เพื่อ
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ
๒) สถานศึกษาควรหาแนวทางปรับปรุงโถส้วมของเด็กปฐมวัย ให้มขี นาดพอเหมาะกับเด็ก
๓) สถานศึกษาควรจัดให้ครูมสี ดั ส่วนสมดุลกับจานวนเด็กปฐมวัย โดยถือเกณฑ์เป็ นหลัก (ครู
1 คน ต่อเด็ก 10-15 )
๒. ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึก ษาควรมีก ารปรับ ปรุงการจัด ท าแผนพัฒ นาการศึก ษา ระยะ ๓ ปี โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชดั เจน เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผูเ้ รียน ครูและบุคลากร การบริหาร
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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จัดการ และอื่น ๆ ตามความจาเป็ นและระบุเป้ าหมายการพัฒนา/ ความสาเร็จ เป็ นรายปี เพื่อให้สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาได้และเพือ่ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง
๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีคุณ ภาพตามเป้ าหมายของหลัก สูต รทัง้
สถานศึกษาและครู ควรจัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ อานวยต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้มี
จานวนเพียงพอต่อจานวนเด็ก 169 คน ซึง่ มีเครื่องเล่นเพียง 3 ชิน้ และเบาะรองใต้เครื่องเล่นด้วย เพื่อ
ป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
๑๓.1.๒ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ประถมศึกษำ
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ ฐำน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบงชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตัวบงชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบงชีท้ ่ี ๕ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบงชีท้ ่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสยั ทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริ ม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้าหนัก คะแนนที่
(คะแนน)
ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.45
9.45
8.95
9.48
12.28

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

1.00

9.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.77

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก
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แนวทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม
100
87.38
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ ไป
 ใช่
สถานศึกษามีตวั บ่งชีท้ ไ่ี ด้ระดับดีขน้ึ ไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
ไม่มตี วั บ่งชีใ้ ดทีม่ รี ะดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่

ดีมาก
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเด่น
1. ผูเ้ รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีความสนใจ
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมทัง้ ปลอดจากปั ญหายาเสพติด และสิง่ มอมเมา ผูเ้ รียนเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่
ผูป้ กครอง มีการช่วยเหลืองาน แบ่งเบาภารกิจของพ่อแม่ และเป็ นนักเรียนที่ดขี องโรงเรียน ไม่มปี ั ญหาด้าน
การปกครอง รวมทัง้ เป็ นคนดีของสังคม มีจติ อาสา บาเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อสังคม ทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของการ
จัดตัง้ สถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และผล
การดาเนินการโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา อยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
3. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารจัดการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
4. สถานศึก ษามีป ระสิท ธิผ ลการด าเนิ น การของสถานศึก ษาในการพัฒ นาคุ ณ ภาพของครู มี
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีการศึกษาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล และจัดบรรยากาศทีเ่ อือ้
ต่อการเรียนรู้ มีการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทัง้ มีการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ผูเ้ รียนบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการเรียนรู้ จากการอ่าน และเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษายังดาเนินการไม่สมบูรณ์ในด้านการบริหารจัด
การศึกษาเกีย่ วกับการจัดให้มคี รูเพียงพอกับจานวนเด็กปฐมวัย และการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้
เอือ้ ต่อการเรียนรู้
2. สถานศึกษาควรมีการเขียนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการศึกษาให้มสี าระการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้อง
กับการพัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมทัง้ ชื่อโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ
3. ครูบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒ นาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ี
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ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง พัฒนาการใช้ส่อื ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติ
ของวิชา รวมทมัง้ พัฒ นาด้านการประเมินความก้าวหน้ าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามที่
กาหนดในเป้ าหมาย และการส่งเสริมให้ผูเ้ รียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง
4. สถานศึกษาควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1) ผูเ้ รียนบางส่วนควรได้รบั การสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่านหนังสือ ผ่านกิจกรรมของห้องสมุดที่
น่ าสนใจ มีรางวัลเป็ นการเสริมแรงและมีหนังสือใหม่ๆที่ทนั สมัย น่ าสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
รวมทัง้ ได้รบั การส่งเสริมให้เรียนรูร้ ว่ มกันกับเพือ่ นในการทาโครงงานตามความสนใจ
2) ผูเ้ รียนควรได้รบั การพัฒนาความสามารถด้านการคิด โดยการเรียนรู้ ผ่านการทาโครงงาน
ตามความสนใจของผูเ้ รียน เรียนรูจ้ ากการสังเคราะห์ความน่าจะเป็ น เรียนรูจ้ ากการตัง้ สมมุตฐิ าน
๒. ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษาควรมีการพิจารณาปรับปรุงการเขียนโครงการ/ กิจกรรมการพัฒ นาการศึกษาให้มี
สาระการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับการพัฒนามาตราฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑) สถานศึกษาควรกาหนดชื่อโครงการให้มลี กั ษณะเปิ ดกว้าง เพือ่ ให้สามารถกาหนดกิจกรรม
ภายใต้โครงการได้หลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การฉีด
วัคซีน การออกกาลังกาย การเต้นแอโรบิค เต้นตามจังหวะดนตรี กายบริหารหน้าเสาธง การเล่นกี ฬา
การแข่งขันกีฬาสี เป็ นต้น หรือโครงการสาคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันแม่ วันอาสาฬหบูชา และวันอื่นๆ
๒) สถานศึกษาควรระมัดระวังการใช้ช่อื โครงการ/ กิจกรรม ไม่ให้เกิดความสับสน ซ้าซ้อน
ควรมีก ารตวรจสอบชื่อ โครงการ/ กิจ กรรมทัง้ ระบบ ในการจัด ท าแผนปฏิบ ัติก ารหรือ รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี
๓) สถานศึกษาควรเขียนโครงการให้มคี วามชัดเจนในการนาแผนสู่การปฏิบ ตั ิ โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย กิจกรรมทีด่ าเนินการ ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ วิธกี าร/เครือ่ งมือ เป็ นต้น
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๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสำคัญ
๑) ครูควรกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการประเมิน
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่กาหนด โดยมีเครื่องมือและวิธกี ารที่ชดั เจน รวมทัง้
ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง โดยสรุปความรู้ ผลหรือปั ญหาของการทางาน และ
วิธกี ารแก้ไขปั ญหา
๒) ครูควรออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และส่งเสริมการพัฒนาการทางสมอง จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี หมาะกับธรรมชาติของวิชา
และจัดเวลาทีเ่ หมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนรู้
๓) ครูควรจัดเตรียมและใช้ส่อื ให้เมาะสมกับกิจกรรม นอกจากหนังสือเรียน ใบงาน แถบ
ประโยคควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ วิดทิ ศั น์ (คลิป) คอมพิวเตอร์ ยูทูป และซีดี ให้ผูเ้ รียนเกิด
ทักษะจากกการเรียนรู้

บทที่ ๒
แผนปฏิ บตั ิ กำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
๑. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็ นกระบวนการที่ โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ดาเนินงาน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีแนวคิดการดาเนินงานที่ได้รบั การยอมรับ
อย่ า งแพร่ ห ลาย เช่ น การจัด การความรู้ (Knowledge Management) การสร้า งเครือ ข่ า ยการเรีย นรู้
(Learning Network) และการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็ นต้น ซึง่ การนา
แนวคิดเหล่านี้ไปดาเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน มิใช่เป็ นการเพิม่
ภาระงานที่มากขึน้ แต่เ ป็ นการเสริมหรือสนับสนุ นให้โรงเรียนมีระบบหรือวิธกี ารที่จะพัฒนาโรงเรียนตาม
วงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็ นฐานในการขับเคลื่อนให้
เกิดความต่อเนื่องและยังยื
่ น
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาตามวงจรคุ ณ ภาพ PDCA ในขัน้ การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน (Check) เป็ นขัน้ ทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็ นข้อมูลเชื่อมโยงไปสูข่ นั ้ การปรับปรุงพัฒนา (Act)
เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในขัน้ การวางแผนพัฒนา (Plan) ทาให้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนไปครบวงจรคุณภาพ
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขัน้ การปรับปรุงพัฒนา (Act) นัน้ มีความหมายเป็ น ๒ นัย กล่าวคือ
นัยแรก ถ้าพบว่าผลการประเมินคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี ก็รกั ษาวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best
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practice) ไว้ แล้วนามาจัดทาเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard) ของโรงเรียน ส่วนนัยที่สอง ถ้าผล
การประเมินไม่บรรลุต ามวัตถุประสงค์ ต้องนาผลการประเมินมาพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาเพื่อ
การวางแผนปรับ ปรุงพัฒ นา (Plan) ในปี ต่ อไป รวมทัง้ เรื่องที่ไม่เป็ นปั ญ หาก็ต้องพัฒ นาให้ดียงิ่ ขึ้น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลไกของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก็จะขับเคลื่อนสู่การปรับปรุง
พัฒ นาตามวงจรคุ ณ ภาพอย่างต่ อ เนื่ อ งและยังยื
่ น คุ ณ ภาพการศึก ษาก็จะพัฒ นาขึ้น ตามล าดับ แม้แ ต่
มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน (Standard) เมื่อนาไปสู่การปฏิบ ตั ิในปี ต่ อไปก็ต้องมีการประเมินและปรับปรุง
พัฒ นาเช่นกัน ดังนัน้ โรงเรียนพัฒ นาวิทยาจึง มุ่งสร้างวัฒ นธรรมคุณ ภาพให้ยงยื
ั ่ น โดยขับ เคลื่อนวงจร
คุ ณ ภาพ PDCA กับ SDCA (Standard-Do-Check-Act) ให้ก้า วหน้ าต่ อ ไปอย่ างไม่ ห ยุ ด ยัง้ ด้ว ยกลวิธีท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งการใช้แนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาอย่าง
ต่ อเนื่ องของโรงเรียนมีความสัม พัน ธ์ก ับ การปฏิบ ัติงานตามวงจรคุ ณ ภาพ PDCA อย่างแนบแน่ น ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและยังยื
่ น อันจะส่งผลให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่นาไปสู่การปฏิบตั ินัน้ แผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิง่ โรงเรียนจึงมีการวางแผนงานเป็ นขัน้ ตอน เริม่ จากกาหนด
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก ทีส่ าคัญเหนือสิง่ อื่นใดใน
การนาแผนทีว่ างไว้ไปสู่การปฏิบตั ิ ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน นาผลการ
ประเมินมาพัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2558-2560 และกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2558 ขึ้น โดยเป็ นแผนซึ่งมีผู้บริห ารระดับ สูง ตัง้ แต่
คณะกรรมการบริห ารโรงเรียน ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ตลอดจนถึงครูผู้สอน และบุ คลากรทุ กฝ่ าย ร่ว มกัน
รับผิดชอบในการผลักดันและสนับสนุ นให้เกิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด รวมทัง้ กากับ ติดตาม และทบทวนผลการดาเนินงาน มีการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยให้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณประจาปี ปี การศึกษา 2558 สาหรับบุคลากร
ระดับปฏิบตั กิ าร มีการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ ทีก่ าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ นามาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็ นไปตามทิศทางที่กาหนดไว้ โดยมีหวั หน้างาน หัวหน้ ากลุ่มสาระ เป็ นผู้
ประสานเชื่อมโยง และสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงกับบุคลากรระดับปฏิบตั กิ ารเพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
ขององค์กรร่วมกัน
๒. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็ นโรงเรียนชัน้ นาของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็ นสังคมภูมปิ ั ญญาและการเรียนรู้ เพือ่ ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนเป็ นบุคคลทีใ่ ฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน มีทกั ษะ
ชีวติ และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๔๑

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างคุณภาพผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ปรับระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรปู ครูผสู้ อนสูม่ าตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการความรู้
กลยุทธ์ที่ 8 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ ง โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓. กำรดำเนิ นงำนตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็ นโรงเรียนชัน้ นาของชุมชน

โครงกำร/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

* โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรูข้ อง
นักเรียน
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
1.2 กิจกรรมการพัฒนาลายมือ
1.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1.4 กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก
1.5 กิจกรรมการประกวดเขียนเรือ่ งจาก
ภาพการเขียนเรียงความและการแต่งคา
ประพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันแม่แห่งชาติ)
1.6 กิจกรรมการแข่งขันเปิ ดพจนานุกรม
1.7 กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้

- เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ -นักเรียน ป. 1-6
ของนักเรียนกลุ่มสาระ ร้อยละ 90 ได้รบั
การเรียนภาษาไทย การพัฒนา
ให้มคี ุณภาพผูเ้ รียนตาม ศักยภาพการ
เรียนรูภ้ าษาไทย
เป้ าหมายของหลัก
สูตร

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

-นักเรียน ป. 1-6

มาตรฐานที่

1.8 กิจกรรมการประกวดเขียนเรือ่ งจาก
ภาพการเขียนเรียงความและการแต่งคา
ประพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๔๒

โครงกำร/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

(วันพ่อแห่งชาติ)
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
คณิ ตศำสตร์
2.1 กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการ
ร่วมกับสาระวิทยาศาสตร์
2.2 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
วิ ทยำศำสตร์
3.1 กิจกรรมฉลาดรูว้ ทิ ยาศาสตร์
3.2 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์
3.3 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
3,4,5,6,7

- เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 87 ได้รบั
ของนักเรียนกลุ่มสาระ การพัฒนาศักย
การเรียนคณิตศาสตร์ ภาพการเรียนรู้
ให้มคี ุณภาพผูเ้ รียนตาม คณิตศาสตร์
เป้ าหมายของหลักสูตร -นักเรียน ป. 1-6
มาตรฐานที่
- เพือ่ พัฒนาทักษะ
ร้อยละ 90 ได้รบั
3,4,5,6,7
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง การพัฒนาศักย
วิทยา
ภาพการเรียนรู้
ศาสตร์ นาความรูแ้ ละ วิทยาศาสตร์
ทั ก ษ ะ ท า ง
-นักเรียน ป. 1-6 มาตรฐานที่
ก ระบ วน ก ารท าง
3,4,5,6,7,14
ร้อยละ 90 ได้รบั
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การพัฒนาศักย
ชี
ว
ต
ิ
ประจ
าวั
น
3.4 กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์
ภาพการเรียนรู้
เพื
อ
่
ส่
ง
เสริ
ม
ให้
ม
ี
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
ความรู
แ
้
ละทั
ก
ษะ
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
มารยาทไทย วิถี
4.1 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
ชีวติ ประธิปไตย
4.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ สภานักเรียน
มาตรฐานที่
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
ค
วามเป็
น
-นั
ก
เรี
ย
น
ป.
1-6
4.3 กิจกรรมภูมใิ จความเป็ นไทย
1,3,4,5,6,7
ไทย
ใช้
ห
ลั
ก
ร้
อ
ยละ
95
ได้
ร
บ
ั
4.4 ธนาคารโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาศักย
4.5 บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ภาพการเรียนรูส้ ขุ
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สขุ -เพือ่ พัฒนาและ
ส่งเสริมความรูด้ า้ น ศึกษาและ
ศึกษำและพลศึกษำ
สุขศึกษาและพล
พลศึกษา
5.1 กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
ศึกษา มีสมรรถภาพ
วอลเล่ยบ์ อล
ทางกาย
5.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส
รักการออกกาลังกาย
5.3 กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน
มีรา่ งกายแข็งแรง
5.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สมบูรณ์ และ
5.5 กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต
สุขภาพจิตทีด่ ี
5.6 กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบ
ปั ญหาสุขศึกษา
มาตรฐานที่
-นั
ก
เรี
ย
น
ป.
1-6
5.7 กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณ
1,3,4,5,6,7
ร้
อ
ยละ
95
ได้
ร
บ
ั
และเพลงมาร์โรงเรียน
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๔๓

โครงกำร/กิ จกรรม
5.8 กิจกรรมกีฬาสี
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ศิ ลปะ
6.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ
6.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางศิลปะ
6.3 กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์
6.4 กิจกรรมราไทย (Thai Dance)
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
7.1 กิจกรรมการถนอมอาหาร
7.2 กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
7.3 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล
7.4 กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

การพัฒนาศักย
- เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ภาพการเรียนรู้
ด้านศิลปะ ดนตรีและ ศิลปะ
นาฏศิลป์ กล้า
-นักเรียน ป. 1-6
แสดงออก รักและหวง ร้อยละ 80 ได้รบั
แหนศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาศักย
ไทย
ภาพการเรียนรู้
การงานอาชีพ
- เพือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการงาน และเทคโนโลยี
อาชีพและเทคโนโลยี

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80 ได้รบั
การพัฒนาศักย
7.5 กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน
ภาพการเรียนรู้
7.6 กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
-เพือ่ พัฒนา
ภาษาต่างประเท
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ความสามารถการใช้ ศ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษในการ -ครู ผูป้ กครอง
8.1 กิจกรรม Skill Test
สือ่ สาร และนาความรู้ และชุมชน
8.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ไปใช้ใน
ร่วมมือกันจัด
8.3 กิจกรรม Christmas '58
ชีวติ ประจาวัน
การศึกษาของ
9. กิ จกรรมแสดงนิ ทรรศกำรและฐำน
โรงเรียนได้อย่าง
-เพือ่ ส่งเสริม
วิ ชำกำร
มีคุณภาพ
ความสัมพันธ์อนั ดี
10.โครงกำรส่งเสริ มกำรมีส่วนร่วมในกำร
ระหว่างครู ผูป้ กครอง
จัดกำรศึกษำ
ชุมชน ให้มสี ว่ นร่วม
10.1 การประชุมผูป้ กครอง
ในการจัดการศึกษา
10.2 การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ของโรงเรียน
ผูป้ กครอง
-นักเรียนได้รบั
10.3 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
การพัฒนาเต็ม
โรงเรียนและคณะกรรมเครือข่ายผูป้ กครอง
ตามศักยภาพ มี
10.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัด
-เพือ่ ส่งเสริมนักเรียน ผลคะแนนเฉลีย่
กิจกรรม
ตามศักยภาพของแต่ การทดสอบ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

มาตรฐานที่
9,13

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7,10

หน้า ๔๔

โครงกำร/กิ จกรรม
11.โครงกำรส่งเสริ มกำรเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
(เรียนพิ เศษ)
11.1 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน

11.2 กิจกรรมการการสอนซ่อมเสริมวัน
เสาร์
11.3 กิจกรรมการสอนเพือ่ ปรับพืน้ ฐาน
(ภาคฤดูรอ้ น)

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

ละคน พัฒนาคุณภาพ การศึกษาขัน้
การศึกษาของ
พืน้ ฐาน
ระดับชาติสงู ขึน้
โรงเรียน
และสร้างความ
เชื่อมันของผู
่
ป้ กครอง
ต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

11.4 กิจกรรมการสอนเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
11.5 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชัน้ ม.1

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็ นสังคมภูมปิ ั ญญาและการเรียนรูเ้ พือ่ ก้าวสูป่ ระชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรส่งเสริ มและพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
1.1 กิจกรรม Morning Talk
1.2 กิจกรรม English on Tuesdays
1.3 กิจกรรม Extra!!!
2.โครงกำเปิ ดประตูส่อู ำเซียน
2.1 กิจกรรมท่องไปในอาเซียน
2.2 กิจกรรมตอบปั ญหาอาเซียน

3.โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ส่งเสริ มครูด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของ

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ส่งเสริมให้
นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สือ่ สารและนาความรู้
ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80
นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสือ่ สารและ
นาความรูไ้ ปใช้
ในชีวติ ประจาวัน
-นักเรียน อ.1-3
มาตรฐานที่
-เพือ่ ให้นกั เรียนมี
ร้อยละ 80 มี
4,7,9
ความรูเ้ กีย่ วกับ
ความรูเ้ กีย่ วกับ (ระดับปฐมวัย)
ประเทศในอาเซียน ประเทศใน
อาเซียน
-ครูผสู้ อน ร้อย
มาตรฐานที่
-เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ละ 90 มี
3,4,5,6,7
การสือ่ สาร
ศักยภาพการ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๔๕

ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรม Speech around

ภาษาอังกฤษของ
ครูผสู้ อน

สือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นบุคคลทีส่ มบูรณ์และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุข

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
1.1 กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้
1.2 กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั นอย่างถูก
วิธี
1.3 กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
1.4 กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลาย
1.5 กิจกรรมการให้ภูมคิ มุ้ กันโรค
1.6 กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้าง
สุขภาพ
2.โครงกำรทัศนศึกษำ
2.1 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องพิพธิ ภัณฑ์
เด็ก
2.2 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องเกาะ
รัตนโกสินทร์
2.3 กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์
สิรนิ ธร
3.โครงกำรห้องสมุด
3.1 กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรู(้ ป้ ายนิเทศ
หน้าห้องสมุด)
3.2 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
3.3 กิจกรรมสารพ.น.ว.
3.4 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
4.โครงกำรพัฒนำลูกเสือไทย ใจสำมัคคี
4.1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4.2 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
4.3 กิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

-เพือ่ พัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ให้มสี ขุ ภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและปราศจาก
โรคภัย

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 85 ได้รบั
การส่งเสริม
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
1,3,4,6,7

-เพือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรูน้ อกห้องเรียน
และให้นกั เรียนได้
แสวงหาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง

-นักเรียน ป. 1-6 มาตรฐานที่
ร้อยละ 90 ได้
1,3,4,6,7,1013
แสวงหาและ
เรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
มาตรฐานที่
3,4,5,6,7,1113
-เพือ่ ส่งเสริมให้รกั
-นักเรียน ป. 1-6
การอ่านหนังสือ มี
ร้อยละ 85 รัก
มารยาทในการใช้
การอ่านหนังสือ
ห้องสมุด
มีมารยาทในการ มาตรฐานที่
ใช้หอ้ งสมุด
1,2,3,4,6,7,10,
14
-นักเรียน ป. 1-6
- เพือ่ ส่งเสริมให้
ร้อยละ 90
ทางานรวมกันเป็ นหมู่ สามารถทางาน
คณะ มีความสามัคคี รวมกันเป็ นหมู่
เป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี คณะ เสียสละ มี
อดทน เสียสละ มี
ระเบียบวินยั
มาตรฐานที่

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๔๖

โครงกำร/กิ จกรรม
4.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี
4.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็ นผูน้ า
4.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะลูกเสือ
4.7 กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ
5.โครงกำรส่งเสริ มวัฒนธรรมไทย ก้ำว
ไกลสู่อำเซียน
5.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
5.2 กิจกรรมบันทึกความดี
5.3 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนา
กรรมฐาน
5.4 กิจกรรมพิธไี หว้ครู
5.5 กิจกรรมจิตอาสา
5.6 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแห่เทียน
พรรษา
5.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
วันแม่แห่งชาติ
5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง
5.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
วันพ่อแห่งชาติ
5.10 กิจกรรมงามอย่างไทย
5.11 กิจกรรมวันมาฆบูชา
6.โครงกำรโรงเรียนสีขำว
6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
6.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
6.3 กิจกรรมธรรมะต้านยาเสพติด
6.4 กิจกรรมวันเอดส์โลก
6.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.โครงกำรชมรมหรรษำ
7.1 ชมรมจิตรกรน้อย
7.2 ชมรมดนตรี
7.3 ชมรมรักการออกกาลังกาย

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ระเบียบวินยั
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
รูจ้ กั ช่วยเหลือผูอ้ ่นื มี
จิตอาสา
-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 90 มี
-เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้ ความจงรักภักดี
แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ
ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ และ และแสดงความ
แสดงความกตัญญูต่อ กตัญญูต่อผูม้ ี
ผูม้ พี ระคุณ กล้า
พระคุณ กล้า
แสดงออกในเชิง
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
1,2,3,4,6,7
14

มาตรฐานที่
1,3,4,6,7
-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 90
หลีกเลีย่ งและ
- เพือ่ ให้นกั เรียน
ป้ องกันตนเอง
บุคลากรของโรงเรียน จากสิง่ เสพติด
และชุมชนตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของ -นักเรียน ป. 1-6
สิง่ เสพติด
ร้อยละ 90 มี
ทักษะและเจต
- เพือ่ ส่งเสริมให้
คติทด่ี ใี นการ
นักเรียนได้ปฏิบตั ิ
ทางาน
กิจกรรมตามความ
ทางานร่วมกับ
สนใจ มีทกั ษะและเจต ผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
คติทด่ี ใี นการทางาน ความสุข
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่
1,3,6,7

มาตรฐานที่
3,6,7,11,13
หน้า ๔๗

โครงกำร/กิ จกรรม
7.4 ชมรมนักประดิษฐ์
7.5 ชมรมคอมพิวเตอร์
7.6 ชมรมเทควันโด
7.7 ชมรมนักแสดง
7.8 ชมรมภาษาพาเพลิน
7.9 ชมรมอนุ รกั ษ์พาเพลิน
8.โครงกำรส่งเสริ มมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน
8.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟ
8.2 กิจกรรม5 ส
8.3 กิจรรมการป้ องกันอุบตั เิ หตุ
9.โครงกำรอำหำรเสริ ม (นม ) โรงเรียน

10.โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์

11.โครงกำรส่งเสริ มและอนุรกั ษ์ควำม
เป็ นไทย
11.1 การแต่งกายแบบไทย
11.2 การละเล่นแบบไทย
11.3 ภาษาไทยวันละคา (4 ภาค)

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

อย่างมีความสุข
-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 90 รูจ้ กั
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ
อุบตั ภิ ยั

-เพือ่ สร้างความ
ตระหนักในการ
ป้ องกันอุบตั ภิ ยั ลด
การเกิดอุบตั เิ หตุของ -นักเรียน ป. 1-6
นักเรียน
ร้อยละ 90 มี
สุขภาพสมบูรณ์
-เพือ่ พัฒนาให้มี
แข็งแรงและมี
สุขภาพสมบูรณ์
น้าหนัก ส่วนสูง
แข็งแรงและมีน้าหนัก เป็ นไปตาม
ส่วนสูงเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานของ -นักเรียน ป. 3-6
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 เป็ น
พลเมืองดี
-เพือ่ ส่งเสริมให้
เคารพในสิทธิ
เยาวชนเป็ นพลเมือง ของผูอ้ ่นื
ดี และเคารพในสิทธิ ยึดมันในชาติ
่
ของผูอ้ ่นื
ศาสนา
ยึดมันในชาติ
่
ศาสนา พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์
และระบอบ
และระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
-นักเรียน อ. 1-3
ร้อยละ 80 ร่วม
สืบสาน
-เพือ่ ให้นกั เรียนรักษา วัฒนธรรมไทย
และสืบสานวัฒนธรรม เข้าใจการใช้
ไทย เรียนรูแ้ ละเข้าใจ ภาษาในแต่ละ
การใช้ภาษาในแต่ละ ภาค
-นักเรียน อ. 1-3
ภาค
ร้อยละ 80 มี
- เพือ่ ส่งเสริมให้

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่
2,6,7,10,11
13,15

มาตรฐานที่
2,3,4,5,7,9
11
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที่
2,3,4,5,7,9
10,11
(ระดับปฐมวัย)

หน้า ๔๘

โครงกำร/กิ จกรรม
12.โครงกำรคุณธรรม - จริ ยธรรม
12.1 กิจกรรมหน้าเสาธง
12.2 กิจกรรมทาระหว่างวัน
12.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
12.4 กิจกรรมวันไหว้ครู
12.5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
12.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12.7 กิจกรรมวันลอยกระทง
12.8 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12.9 กิจกรรมวันมาฆบูชา
12.10 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
12.11 กิจกรรมพาน้องท่องวัด / ธรรมะสอน
น้อง
13.โครงกำรส่งเสริ มควำมคิ ด และ
แก้ปัญหำ
13.1 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
13.2 กิจกรรมประกอบอาหาร ( Cooking )
13.3 กิจกรรมโครงงาน
13.4 กิจกรรมทักษะวิชาการ
13.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน
14.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริ มสุขภำพ
14.1 กิจการแปรงฟั น
14.2 กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
14.3 กิจกรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรม และมี
ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา

ความรู้ ความ
เข้าใจใน
หลักธรรม และ
มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา

-นักเรียน อ. 1-3
-เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กมี ร้อยละ 80 มี
ความคิดแก้ไขปั ญหา ความคิดแก้ไข
และปฏิบตั งิ านด้วย ปั ญหาและ
ตนเอง
ปฏิบตั งิ านด้วย
ตนเอง
-นักเรียน อ. 1-3
- เพือ่ พัฒนาสุขภาพ ร้อยละ 80 มี
และการเรียนรูข้ อง
สุขภาพกายและ
นักเรียนให้มสี ขุ ภาพ สุขภาพจิตทีด่ ี
กายและสุขภาพจิตที่ สมบูรณ์แข็งแรง
ดีสมบูรณ์แข็งแรง

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

มาตรฐานที่
2,3,4,5,7,9,10,
11
(ระดับปฐมวัย)

มาตรฐานที่
1,2,3,4,5,7,9
10,11
(ระดับปฐมวัย)

14.4 กิจกรรมกาจัดยุงลาย
14.5 กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง
14.6 กิจกรรมกิจกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์
14.7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
14.8 กิจกรรมกีฬาสี

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๔๙

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างคุณภาพผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมรณรงค์คดั แยก
1.2 กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย
1.4 กิจกรรมประกวดเรียงความและคาขวัญ
1.5 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของเล่น ของ
ใช้จากวัสดุรไี ซเคิลและละครอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
2.โครงกำรโลกสดใส ใส่ใจชุมชน
2.1 กิจกรรมรณรงค์คดั แยกในชุมชน
2.2 กิจกรรมผลิตน้ามันไบโอดีเซล
3.โครงกำรอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ
3.1 กิจกรรมปรับภูมทิ ศั น์ของโรงเรียน
3.2 การจัดทาป้ ายชื่อพรรณไม้
3.3 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน
3.4 การศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
3.5 การรวบรวมข้อมูล พรรณไม้ทส่ี นใจ
3.6 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
4.โครงกำรอนุรกั ษ์และพัฒนำ
สิ่ งแวดล้อม
4.1 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
เหลือใช้
4.2 กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือ
ใช้
4.3 กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า
4.4 กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ให้นกั เรียนและ
ชุมชน รูจ้ กั คัดแยก
ขยะ และรักษา
สิง่ แวดล้อม

-เพือ่ ให้นกั เรียน
บุคลากรของโรงเรียน
และชุมชนร่วมมือกัน
รักษาสิง่ แวดล้อม
- เพือ่ ส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากร
เกิดจิตสานึกในการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
และทรัพยากร เกิด
การ
เรียนรูบ้ นพืน้ ฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เพือ่ เป็ นการปลูก
จิตสานึกให้ทกุ คน
ร่วมกันอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
รูจ้ กั การนาวัสดุเหลือ
ใช้มาใช้มาทาเกิด
ประโยชน์

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม
-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80 รูจ้ กั
คัดแยกขยะ
และรักษา
สิง่ แวดล้อม

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80
ร่วมมือกันรักษา
สิง่ แวดล้อม
-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80 มี
จิตสานึกในการ
อนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร
เกิดการเรียนรู้
บนพืน้ ฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
-นักเรียน อ.1-3
ร้อยละ 80
ร่วมกันอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และนาวัสดุ
เหลือใช้มาใช้มา

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
2,6,7,9,10
11,13

มาตรฐานที่
2,6,7,9,10
11,13,15
มาตรฐานที่
1,2,3,4,6,7
10,11,13

มาตรฐานที่
2,4,5,6,7,9
10
(ระดับปฐมวัย)

หน้า ๕๐

โครงกำร/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)

ทาเกิดประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปรับระบบการบริหารจัดการ

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
1.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการ
1.2 กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.โครงกำรเสริ มสร้ำงขวัญและกำลังใจ
บุคลำกร
2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร
2.2 กิจกรรมการสัมมนานอกสถานที่
2.3 กิจกรรมสุขสันต์วนั เกิดครู
2.4 กิจกรรมสังสรรค์วนั ปี ใหม่
2.5 สวัสดิการเครือ่ งแบบครู และพนักงาน
โรงเรียน
2.6 กิจกรรรมเชิดชูเกียรติครูในโอกาสต่างๆ
2.7 กิจกรรมสวัสดิการเยีย่ มครู – นักเรียน
ป่ วย ช่วยเหลือบิดามาดา,ครู – นักเรียนที่
เสียชีวติ
3.โครงกำรจัดหำสิ นทรัพย์เพื่อพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
3.1 จัดซือ้ สื่อการสอนในห้องเรียนอนุบาล
3.2 จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า
3.3 จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบ
ห้องสมุด เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน

วัตถุประสงค์

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

- เพือ่ พัฒนาครูให้เต็ม - ครูผสู้ อน ร้อย
ตามศักยภาพของแต่ ละ 90 ได้รบั การ
ละบุคคล
พัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล

- เพือ่ เสริมสร้างขวัญ -ครูและบุคลากร
และกาลังใจให้ครูและ ร้อยละ 100
บุคลากร
ได้รบั สวัสดิการ

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
7,8,10,11,13
มาตรฐานที่
5,6,7,9
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 6
(ระดับปฐมวัย)

-จัดซือ้ อุปกรณ์และสือ่ - โรงเรียน,มีส่อื
มาตรฐานที่ 11
ในการจัดการเรียนรู้ และอุปกรณ์การ มาตรฐานที่ 9
เรียนการสอน
(ระดับปฐมวัย)
อย่างเพียงพอ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๕๑

3.4 จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้อง
ธุรการ
4.โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่
4.1 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสา
ธงบริเวณสนามอนุบาล
4.2 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้า
อาคารเรียนประถม
4.3 กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั น
สาหรับนักเรียน
4.4 กิจกรรมการจัดทาโครงหลังคา
รถจักรยาน
4.5 กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิเทศบริเวณหน้า
โรงเรียน
4.6 กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ
4.7 กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายใน
โรงอาหาร
41.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรICT ภำยในโรงเรียน
41.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)

- เพือ่ จัดสภาพ
แวดล้อมให้เอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู้

-โรงเรียนได้รบั
การปรับปรุงและ
พัฒนาด้าน
อาคาร สถานที่

มาตรฐานที่
11,13
มาตรฐานที่ 9
(ระดับปฐมวัย)

โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร ICT

-โรงเรียนมีระบบ มาตรฐานที่
เครือข่าย
11,12,13
เทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 8
สารสนเทศและ
(ระดับปฐมวัย)
การสือ่ สาร ICT

กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรปู ครูผสู้ อนสูม่ าตรฐานสากล

โครงกำร/กิ จกรรม
5.โครงกำรนิ เทศภำยใน
5.1 กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน
5.2 กิจกรรมสังเกตการสอน

วัตถุประสงค์
-เพือ่ ปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนของ
ครูให้มปี ระสิทธิภาพ

6.โครงกำรกำรพัฒนำและใช้สื่อกำรสอน -เพือ่ ให้ครูมคี วามรู้
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 6
(ระดับปฐมวัย)

-ครู ร้อยละ 100
ได้รบั การนิเทศ
อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครัง้
-ครู ร้อยละ 90 มี มาตรฐานที่ 7

หน้า ๕๒

6.1 กิจกรรมเก็บรวบรวม การยืมและการใช้
สือ่ การสอน
6.2 กิจกรรมประกวดสือ่ การสอนประเภท
ต่างๆ
6.3 กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตสือ่ และ
จัดทาสือ่
7.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
7.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการ
7.2 กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน
7.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่

ความสามารถในการ ความรู้
จัดทาสือ่ การเรียนการ ความสามารถใน
สอน
การจัดทาสือ่ การ
เรียนการสอน

มาตรฐานที่ 5
(ระดับปฐมวัย)

- เพือ่ พัฒนาครูให้เต็ม -ครู ร้อยละ 90
ตามศักยภาพของแต่ ได้รบั การพัฒนา
ละบุคคล
ตนเอง

มาตรฐานที่
7,8,10,11,13
มาตรฐานที่
5,6,7,9
(ระดับปฐมวัย)

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการความรู้

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรICT ภำยในโรงเรียน
1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)

สนอง
มำตรฐำน
วัตถุประสงค์
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
-เพือ่ จัดการเรียนการ -นักเรียน ร้อยละ มาตรฐานที่
สอนโดยใช้เทคโนโลยี 100 มีความรู้
11,12,13
คอมพิวเตอร์
และสร้างผลงาน มาตรฐานที่ 8
โดยใช้
(ระดับปฐมวัย)
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

กลยุทธ์ที่ 8 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และแผนบริหารจัดการความ
เสีย่ ง โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โครงกำร/กิ จกรรม

วัตถุประสงค์

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เป้ ำหมำย

สนอง
หน้า ๕๓

ของโครงกำร/
กิ จกรรม

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี
๒.แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3.โครงกำรส่งเสริ มมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน
3.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟ
3.2 กิจกรรม5 ส
3.3 กิจรรมการป้ องกันอุบตั เิ หตุ

มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่ 12
มาตรฐานที่ 8
- เพือ่ สร้างความ
-นักเรียน ร้อยละ (ระดับปฐมวัย)
ตระหนักในการ
90 รูจ้ กั ป้ องกัน
มาตรฐานที่
ป้ องกันอุบตั ภิ ยั ลด อุบตั เิ หตุ
3,6,7,11,13
การเกิดอุบตั เิ หตุของ อุบตั ภิ ยั
นักเรียน

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๕๔

บทที่ ๓
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๑. ผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิ บตั ิ กำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็ นโรงเรียนชัน้ นาของชุมชน
โครงกำร/กิ จกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้ภำษำไทย
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
1.2 กิจกรรมการพัฒนาลายมือ

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 90 ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูภ้ าษาไทย

-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ 96.88 และผูเ้ กีย่ ว
ข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการดาเนิน
กิจกรรมในระดับดี
ร้อยละ 96.49

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

1.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1.4 กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก
1.5 กิจกรรมการประกวดเขียนเรือ่ ง
จากภาพการเขียนเรียงความและการ
แต่งคาประพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา(วันแม่แห่งชาติ)
1.6 กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม 1.7 กิจกรรมการแข่งขัน
ปริศนาอักษรไขว้
1.8 กิจกรรมการประกวดเขียนเรือ่ งจาก
ภาพการเขียนเรียงความและการแต่งคา
-นักเรียน ป. 1-6 ร้อย -ผลการดาเนินงาน
ประพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระ
ละ 87 ได้รบั การ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ชนมพรรษา(วันพ่อแห่งชาติ)
พัฒนา ศักยภาพการ ละ
95.19
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

หน้า ๕๕

โครงกำร/กิ จกรรม
เรียนรู้คณิ ตศำสตร์
2.1 กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณา
การร่วมกับสาระวิทยาศาสตร์
2.2 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์
3.1 กิจกรรมฉลาดรูว้ ทิ ยาศาสตร์
3.2 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์
3.3 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
3.4 กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้สงั คมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม
4.1 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
4.2 กิจกรรมการเลือกตัง้ สภานักเรียน
4.3 กิจกรรมภูมใิ จความเป็ นไทย
4.4 ธนาคารโรงเรียน
4.5 บันทึกรายรับ-รายจ่าย
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้สขุ ศึกษำและพลศึกษำ
5.1 กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์
บอล วอลเล่ยบ์ อล
5.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมาก
ฮอส
5.3 กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน
5.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์

ผลสำเร็จ
สนอง
ของโครงกำร/
มำตรฐำน
กิ จกรรม
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
และผูเ้ กีย่ วข้อง มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 87.74

-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
90 ได้รบั การพัฒนา บรรลุเป้ าหมายร้อย
ศักยภาพการเรียนรู้ ละ
94.70
วิทยาศาสตร์
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 97.30
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
90 ได้รบั การ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
พัฒนาศักยภาพการ ละ
89.92
เรียนรูส้ งั คมศึกษาฯ และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 87.53
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
95 ได้รบั การ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
พัฒนาศักยภาพการ ละ
93.09
เรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ และผูเ้ กีย่ วข้องมี
พลศึกษา
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 93.57

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7,14

มาตรฐานที่
1,3,4,5,6,7

หน้า ๕๖

เป้ ำหมำย
ผลสำเร็จ
สนอง
โครงกำร/กิ จกรรม
ของโครงกำร/
ของโครงกำร/
มำตรฐำน
กิ จกรรม
กิ จกรรม
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
5.5 กิจกรรมตรวจภาวะการ
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่
เจริญเติบโต
95 ได้รบั การ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
1,3,4,5,6,7
5.6 กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพการ ละ
93.31
ตอบปั ญหาสุขศึกษา
เรียนรูศ้ ลิ ปะ
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
5.7 กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตร
ความพึงพอใจต่อการ
คูณและเพลงมาร์โรงเรียน
ดาเนินกิจกรรมใน
5.8 กิจกรรมกีฬาสี
ระดับดี ร้อยละ 89.50
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
80 ได้รบั การ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
3,4,5,6,7
เรียนรู้ศิลปะ
85.20
6.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ พัฒนาศักยภาพการ ละ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพ และผูเ้ กีย่ วข้องมี
6.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
และเทคโนโลยี
ความพึงพอใจต่อการ
ศิลปะ
ดาเนินกิจกรรมใน
6.3 กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์
ระดับดี ร้อยละ 90.30
6.4 กิจกรรมราไทย (Thai Dance)
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
7.1 กิจกรรมการถนอมอาหาร
7.2 กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุ
7.3 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล
7.4 กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า
7.5 กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ด
ทานตะวัน
7.6 กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
8.1 กิจกรรม Skill Test
8.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
8.3 กิจกรรม Christmas '58
9. กิ จกรรมแสดงนิ ทรรศกำรและ
ฐำนวิ ชำกำร

-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่
80 ได้รบั การ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
3,4,5,6,7
พัฒนาศักยภาพการ ละ
85.33
เรียนรู้
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ภาษาต่างประเทศ
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 80.00
-ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ 9,13
-ครู ผูป้ กครอง และ บรรลุเป้ าหมายร้อย
ชุมชนร่วมมือกันจัด ละ
91.05
การศึกษาของ
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
โรงเรียนได้อย่างมี
ความพึงพอใจต่อการ
คุณภาพ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 92.56

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-ผลการดาเนินงาน

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7
หน้า ๕๗

โครงกำร/กิ จกรรม
10.โครงกำรส่งเสริ มกำรมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ
10.1 การประชุมผูป้ กครอง
10.2 การคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้ กครอง
10.3 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและคณะกรรมเครือข่าย
ผูป้ กครอง
10.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม
จัดกิจกรรม
11.โครงกำรส่งเสริ มกำรเรียนรู้
เพิ่ มเติ ม (เรียนพิ เศษ)
11.1 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลัง
เลิกเรียน
11.2 กิจกรรมการการสอนซ่อมเสริม
วันเสาร์
11.3 กิจกรรมการสอนเพือ่ ปรับพืน้ ฐาน
(ภาคฤดูรอ้ น)
11.4 กิจกรรมการสอนเตรียมพร้อม
สอบโอเน็ต
11.5 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับชัน้ ม.1

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
สนอง
ของโครงกำร/
มำตรฐำน
กิ จกรรม
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
บรรลุเป้ าหมายร้อย
10
-นักเรียนได้รบั การ
ละ
87.63
พัฒนาเต็มตาม
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ศักยภาพ มีผล
ความพึงพอใจต่อการ
คะแนนเฉลีย่ การ
ดาเนินกิจกรรมใน
ทดสอบการศึกษาขัน้ ระดับดี ร้อยละ 92.11
พืน้ ฐานระดับชาติ
สูงขึน้

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็ นสังคมภูมปิ ั ญญาและการเรียนรูเ้ พือ่ ก้าวสูป่ ระชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรส่งเสริ มและพัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันของนักเรียน

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80 นักเรียน
ใช้ภาษาอังกฤษใน

-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
83.63

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
3,4,5,6,7
หน้า ๕๘

1.1 กิจกรรม Morning Talk
1.2 กิจกรรม English on Tuesdays
1.3 กิจกรรม Extra!!!
2.โครงกำรเปิ ดประตูส่อู ำเซียน
2.1 กิจกรรมท่องไปในอาเซียน
2.2 กิจกรรมตอบปั ญหาอาเซียน

3.โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพและ
ส่งเสริ มครูด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของ
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรม Speech around

การสือ่ สารและนา
ความรูไ้ ปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
-นักเรียน อ.1-3
90.91
มาตรฐานที่
ร้อยละ 80 มีความรู้ -ผลการดาเนินงาน
4,7,9
เกีย่ วกับประเทศใน บรรลุเป้ าหมายร้อย (ระดับปฐมวัย)
อาเซียน
ละ
82.84
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
-ครูผสู้ อน ร้อยละ 90 ระดับดี ร้อยละ
มาตรฐานที่
มี
85.69
3,4,5,6,7
ศักยภาพการสือ่ สาร -ผลการดาเนินงาน
ภาษาอังกฤษ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
81.25
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
83.62

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นบุคคลทีส่ มบูรณ์และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุข

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
1.1 กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้
1.2 กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั นอย่างถูก
วิธี
1.3 กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
1.4 กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลาย

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

-นักเรียน ป.1-6
ร้อยละ 85 ได้รบั การ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต

-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
93.70
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
1,3,4,6,7

หน้า ๕๙

โครงกำร/กิ จกรรม
1.5 กิจกรรมการให้ภูมคิ มุ้ กันโรค
1.6 กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้าง
สุขภาพ
2.โครงกำรทัศนศึกษำ
2.1 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องพิพธิ ภัณฑ์
เด็ก
2.2 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องเกาะ
รัตนโกสินทร์
2.3 กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์
สิรนิ ธร
3.โครงกำรห้องสมุด
3.1 กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรู(้ ป้ ายนิเทศ
หน้าห้องสมุด)
3.2 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
3.3 กิจกรรมสารพ.น.ว.
3.4 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
4.โครงกำรพัฒนำลูกเสือไทย ใจสำมัคคี
4.1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4.2 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
4.3 กิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP
4.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี
4.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็ นผูน้ า
4.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะลูกเสือ
4.7 กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ
5.โครงกำรส่งเสริ มวัฒนธรรมไทย ก้ำว
ไกลสู่อำเซียน
5.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
5.2 กิจกรรมบันทึกความดี
5.3 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนา

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)

ระดับดี ร้อยละ
94.82
มาตรฐานที่
-นักเรียน ป. 1-6
-ผลการดาเนินงาน
1,3,4,6,7
ร้อยละ 90 ได้
บรรลุเป้ าหมายร้อย
10,13
แสวงหาและเรียนรู้ ละ
90.19
ด้วยตนเอง
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
-นักเรียน ป. 1-6
ระดับดี ร้อยละ
มาตรฐานที่
ร้อยละ 85 รักการ 95.69
3,4,5,6,7
อ่านหนังสือ มี
-ผลการดาเนินงาน
11,13
มารยาทในการใช้
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ห้องสมุด
ละ
96.32
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
มาตรฐานที่
-นักเรียน ป. 1-6
ระดับดี ร้อยละ
1,2,3,4,6,7,10,
ร้อยละ 90 สามารถ 96.04
14
ทางานรวมกันเป็ น -ผลการดาเนินงาน
หมูค่ ณะ เสียสละ มี บรรลุเป้ าหมายร้อย
ระเบียบวินยั
ละ
89.60
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
-นักเรียน ป. 1-6
ดาเนินกิจกรรมใน
มาตรฐานที่
ร้อยละ 90 มีความ ระดับดี ร้อยละ
1,2,3,4,6,7
จงรักภักดีต่อสถาบัน 94.13
14
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
-ผลการดาเนินงาน
และแสดงความ
บรรลุเป้ าหมายร้อย
กตัญญูต่อผูม้ ี
ละ
92.31
พระคุณ กล้า
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
แสดงออกในเชิง
ความพึงพอใจต่อการ
สร้างสรรค์
ดาเนินกิจกรรมใน
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หน้า ๖๐

โครงกำร/กิ จกรรม
กรรมฐาน
5.4 กิจกรรมพิธไี หว้ครู
5.5 กิจกรรมจิตอาสา
5.6 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแห่เทียน
พรรษา
5.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
วันแม่แห่งชาติ
5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง
5.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
วันพ่อแห่งชาติ
5.10 กิจกรรมงามอย่างไทย
5.11 กิจกรรมวันมาฆบูชา
6.โครงกำรโรงเรียนสีขำว
6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
6.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
6.3 กิจกรรมธรรมะต้านยาเสพติด
6.4 กิจกรรมวันเอดส์โลก
6.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.โครงกำรชมรมหรรษำ
7.1 ชมรมจิตรกรน้อย
7.2 ชมรมดนตรี
7.3 ชมรมรักการออกกาลังกาย
7.4 ชมรมนักประดิษฐ์
7.5 ชมรมคอมพิวเตอร์
7.6 ชมรมเทควันโด
7.7 ชมรมนักแสดง
7.8 ชมรมภาษาพาเพลิน
7.9 ชมรมอนุ รกั ษ์พาเพลิน
8.โครงกำรส่งเสริ มมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน
8.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟ

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)

ระดับดี ร้อยละ
92.66

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 90 หลีกเลีย่ ง
และป้ องกันตนเอง
จากสิง่ เสพติด
-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
89.53
-นักเรียน ป. 1-6
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ร้อยละ 90 มีทกั ษะ ความพึงพอใจต่อการ
และเจตคติทด่ี ใี นการ ดาเนินกิจกรรมใน
ทางาน สามารถ
ระดับดี ร้อยละ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
94.25
ได้อย่างมีความสุข -ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
94.55
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
-นักเรียน ป. 1-6
ดาเนินกิจกรรมใน
ร้อยละ 90 รูจ้ กั
ระดับดี ร้อยละ
ป้ องกันอุบตั เิ หตุ
97.09
อุบตั ภิ ยั

-ผลการดาเนินงาน
-นักเรียน ป. 1-6
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ร้อยละ 90 มีสขุ ภาพ ละ
94.34

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่
1,3,4,6,7

มาตรฐานที่
1,3,6,7

มาตรฐานที่
3,6,7,11,13

มาตรฐานที่ 1

หน้า ๖๑

โครงกำร/กิ จกรรม
8.2 กิจกรรม5 ส
8.3 กิจรรมการป้ องกันอุบตั เิ หตุ

9.โครงกำรอำหำรเสริ ม (นม ) โรงเรียน

10.โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์

11.โครงกำรส่งเสริ มและอนุรกั ษ์ควำม
เป็ นไทย
11.1 การแต่งกายแบบไทย
11.2 การละเล่นแบบไทย
11.3 ภาษาไทยวันละคา (4 ภาค)

12.โครงกำรคุณธรรม - จริ ยธรรม
12.1 กิจกรรมหน้าเสาธง
12.2 กิจกรรมทาระหว่างวัน
12.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
12.4 กิจกรรมวันไหว้ครู
12.5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
12.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)

สมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน้าหนัก
ส่วนสูงเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
93.45
มาตรฐานที่
-นักเรียน ป. 3-6
-ผลการดาเนินงาน
2,6,7,10,11
ร้อยละ 80 เป็ น
บรรลุเป้ าหมายร้อย
13,15
พลเมืองดี เคารพใน ละ
96.76
สิทธิของผูอ้ ่นื
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ยึดมันในชาติ
่
ความพึงพอใจต่อการ
ศาสนา
ดาเนินกิจกรรมใน
พระมหากษัตริย์
ระดับดี ร้อยละ
มาตรฐานที่
และระบอบ
95.68
2,3,4,5,7,9
ประชาธิปไตย
-ผลการดาเนินงาน
11
-นักเรียน อ. 1-3
บรรลุเป้ าหมายร้อย (ระดับปฐมวัย)
ร้อยละ 80 ร่วมสืบ ละ
98.78
สานวัฒนธรรมไทย และผูเ้ กีย่ วข้องมี
เข้าใจการใช้ภาษา ความพึงพอใจต่อการ
ในแต่ละภาค
ดาเนินกิจกรรมใน
มาตรฐานที่
ระดับดี ร้อยละ
2,3,4,5,7,9
96.17
10,11
-นักเรียน อ. 1-3
-ผลการดาเนินงาน
(ระดับปฐมวัย)
ร้อยละ 80 มีความรู้ บรรลุเป้ าหมายร้อย
ความเข้าใจใน
ละ
82.35
หลักธรรม และมี
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความศรัทธาใน
ความพึงพอใจต่อการ
พระพุทธศาสนา
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
95.52
-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
96.58
มาตรฐานที่
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
2,3,4,5,7,9
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หน้า ๖๒

โครงกำร/กิ จกรรม
12.7 กิจกรรมวันลอยกระทง
12.8 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12.9 กิจกรรมวันมาฆบูชา
12.10 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
12.11 กิจกรรมพาน้องท่องวัด / ธรรมะสอน
น้อง
13.โครงกำรส่งเสริ มควำมคิ ด และ
แก้ปัญหำ
13.1 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
13.2 กิจกรรมประกอบอาหาร ( Cooking )
13.3 กิจกรรมโครงงาน
13.4 กิจกรรมทักษะวิชาการ
13.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม
-นักเรียน อ. 1-3
ร้อยละ 80 มี
ความคิดแก้ไข
ปั ญหาและ
ปฏิบตั งิ านด้วย
ตนเอง

-นักเรียน อ. 1-3
ร้อยละ 80 มีสขุ ภาพ
กายและสุขภาพจิตที่
ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

14.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริ มสุขภำพ
14.1 กิจการแปรงฟั น
14.2 กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
14.3 กิจกรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค
14.4 กิจกรรมกาจัดยุงลาย
14.5 กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง
14.6 กิจกรรมกิจกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์
14.7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
14.8 กิจกรรมกีฬาสี

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
ความพึงพอใจต่อการ
10,11
ดาเนินกิจกรรมใน
(ระดับปฐมวัย)
ระดับดี ร้อยละ
95.58
มาตรฐานที่
1,2,3,4,5,7,91
0,11
(ระดับปฐมวัย)
ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
85.83
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
88.50
-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
91.99
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
91.67

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างคุณภาพผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม
โครงกำร/กิ จกรรม

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม
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ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
หน้า ๖๓

1.โครงกำรอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมรณรงค์คดั แยก
1.2 กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล
1.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย
1.4 กิจกรรมประกวดเรียงความและคาขวัญ
1.5 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของเล่น ของ
ใช้จากวัสดุรไี ซเคิลและละครอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
2.โครงกำรโลกสดใส ใส่ใจชุมชน
2.1 กิจกรรมรณรงค์คดั แยกในชุมชน
2.2 กิจกรรมผลิตน้ามันไบโอดีเซล

-นักเรียน ป. 1-6
ร้อยละ 80 รูจ้ กั คัด
แยกขยะ และรักษา
สิง่ แวดล้อม

-ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
90.20
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
95.32

บ่งชี้)
มาตรฐานที่
2,6,7,9,10
11,13

-นักเรียน ป. 1-6
มาตรฐานที่
ร้อยละ 80 ร่วมมือ -ผลการดาเนินงาน
2,6,7,9,10
กันรักษาสิง่ แวดล้อม บรรลุเป้ าหมายร้อย
11,13,15
ละ
89.32
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
-นักเรียน ป. 1-6
ดาเนินกิจกรรมใน
มาตรฐานที่
3.โครงกำรอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
ร้อยละ 80 มี
ระดับดี ร้อยละ
1,2,3,4,6,7
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ
จิตสานึกในการ
90.05
10,11,13,
3.1 กิจกรรมปรับภูมทิ ศั น์ของโรงเรียน
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรม -ผลการดาเนินงาน
3.2 การจัดทาป้ ายชื่อพรรณไม้
พืชและทรัพยากร
บรรลุเป้ าหมายร้อย
3.3 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
เกิดการเรียนรูบ้ น
ละ
75.80
โรงเรียน
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
3.4 การศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน พืน้ ฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจต่อการ
3.5 การรวบรวมข้อมูล พรรณไม้ทส่ี นใจ
-นักเรียน อ.1-3
ดาเนินกิจกรรมใน
มาตรฐานที่
3.6 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
ร้อยละ 80 ร่วมกัน ระดับดี ร้อยละ
2,4,5,6,7,9
4.โครงกำรอนุรกั ษ์และพัฒนำ
อนุรกั ษ์
80.20
10
สิ่ งแวดล้อม
(ระดับปฐมวัย)
4.1 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ทรัพยากรธรรมชาติ -ผลการดาเนินงาน
และนาวัสดุเหลือใช้ บรรลุเป้ าหมายร้อย
เหลือใช้
ละ
94.32
4.2 กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือ มาใช้มาทาเกิด
ประโยชน์
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ใช้
ความพึงพอใจต่อการ
4.3 กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า
ดาเนินกิจกรรมใน
4.4 กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย
ระดับดี ร้อยละ
95.20

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๖๔

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ปรับระบบการบริหารจัดการ
สนอง
มำตรฐำน
โครงกำร/กิ จกรรม
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
- ครูผสู้ อน ร้อยละ -ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่
1.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับ
90 ได้รบั การพัฒนา บรรลุเป้ าหมายร้อย
7,8,10,11
คุณภำพกำรศึกษำ
ศักยภาพของแต่ละ ละ
98.00
13
1.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
บุคคล
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
มาตรฐานที่
วิชาการ
ความพึงพอใจต่อการ
5,6,7,9
1.2 กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน
ดาเนินกิจกรรมใน
(ระดับปฐมวัย)
1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระดับดี ร้อยละ
-ครูและบุคลากร
95.71
มาตรฐานที่ 8
2.โครงกำรเสริ มสร้ำงขวัญและกำลังใจ
ร้อยละ 100 ได้รบั
-ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ 6
บุคลำกร
สวัสดิการ
บรรลุเป้ าหมายร้อย (ระดับปฐมวัย)
2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร
ละ
95.24
2.2 กิจกรรมการสัมมนานอกสถานที่
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
2.3 กิจกรรมสุขสันต์วนั เกิดครู
ความพึงพอใจต่อการ
2.4 กิจกรรมสังสรรค์วนั ปี ใหม่
ดาเนินกิจกรรมใน
2.5 สวัสดิการเครือ่ งแบบครู และพนักงาน
ระดับดี ร้อยละ
โรงเรียน
80.56
2.6 กิจกรรรมเชิดชูเกียรติครูในโอกาสต่างๆ
2.7 กิจกรรมสวัสดิการเยีย่ มครู – นักเรียน
ป่ วย ช่วยเหลือบิดามาดา,ครู – นักเรียนที่
เสียชีวติ
มาตรฐานที่
3.โครงกำรจัดหำสิ นทรัพย์เพื่อพัฒนำกำร - โรงเรียน,มีส่อื และ
อุปกรณ์การเรียน
11
เรียนกำรสอน
-ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ 9
3.1 จัดซือ้ สื่อการสอนในห้องเรียนอนุบาล การสอนอย่าง
เพียงพอ
บรรลุเป้ าหมายร้อย (ระดับปฐมวัย)
3.2 จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า
ละ
80.00
3.3 จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบ
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ห้องสมุด เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน
ความพึงพอใจต่อการ
3.4 จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้อง
เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

หน้า ๖๕

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

โครงกำร/กิ จกรรม
ธุรการ
4.โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่
4.1 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสา
ธงบริเวณสนามอนุบาล
4.2 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้า
อาคารเรียนประถม
4.3 กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั น
สาหรับนักเรียน
4.4 กิจกรรมการจัดทาโครงหลังคา
รถจักรยาน
4.5 กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิเทศบริเวณหน้า
โรงเรียน
4.6 กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ
4.7 กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายใน
โรงอาหาร
41.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรICT ภำยในโรงเรียน
41.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
90.20

-โรงเรียนได้รบั การ
ปรับปรุงและพัฒนา
ด้านอาคาร สถานที่ -ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้ าหมายร้อย
ละ
50.00
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
95.00

-โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร ICT
-อยูร่ ะหว่างการ
ดาเนินการ

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
11,13
มาตรฐานที่ 9
(ระดับปฐมวัย)

มาตรฐานที่
11,12,13
มาตรฐานที่ 8
(ระดับปฐมวัย)

กลยุทธ์ที่ 6 ปฏิรปู ครูผสู้ อนสูม่ าตรฐานสากล

โครงกำร/กิ จกรรม
5.โครงกำรนิ เทศภำยใน
5.1 กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน
5.2 กิจกรรมสังเกตการสอน

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

-ครู ร้อยละ 100
-ผลการดาเนินงาน
ได้รบั การนิเทศอย่าง บรรลุเป้ าหมายร้อย
น้อยภาคเรียนละ 1 ละ
94.55

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
10
มาตรฐานที่ 6
หน้า ๖๖

ครัง้

และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
89.43
6.โครงกำรกำรพัฒนำและใช้สื่อกำรสอน -ครู ร้อยละ 90 มี
-ผลการดาเนินงาน
6.1 กิจกรรมเก็บรวบรวม การยืมและการใช้ ความรู้
ความสามารถในการ บรรลุเป้ าหมายร้อย
สือ่ การสอน
90.91
6.2 กิจกรรมประกวดสือ่ การสอนประเภท จัดทาสือ่ การเรียน ละ
การสอน
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ต่างๆ
ความพึงพอใจต่อการ
6.3 กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตสือ่ และ
ดาเนินกิจกรรมใน
จัดทาสือ่
ระดับดี ร้อยละ
7.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับ
-ครู ร้อยละ 90
96.90
คุณภำพกำรศึกษำ
ได้รบั การพัฒนา
-ผลการดาเนินงาน
7.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
ตนเอง
บรรลุเป้ าหมายร้อย
วิชาการ
ละ
98.00
7.2 กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
7.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
85.71

(ระดับปฐมวัย)

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 5
(ระดับปฐมวัย)

มาตรฐานที่
7,8,10,11
13
มาตรฐานที่
5,6,7,9
(ระดับปฐมวัย)

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการความรู้

โครงกำร/กิ จกรรม
1.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรICT ภำยในโรงเรียน
1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

โรงเรียนมีระบบ
-อยูร่ ะหว่างการ
เครือข่ายเทคโนโลยี ดาเนินการ
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร ICT

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
11,12,13
มาตรฐานที่ 8
(ระดับปฐมวัย)

หน้า ๖๗

กลยุทธ์ที่ 8 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และแผนบริหารจัดการความ
เสีย่ ง โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โครงกำร/กิ จกรรม
1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี
๒.แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

3.โครงกำรส่งเสริ มมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน
3.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟ
3.2 กิจกรรม 5 ส
3.3 กิจรรมการป้ องกันอุบตั เิ หตุ

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/
กิ จกรรม

โรงเรียนจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 ปี และ
แผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี
-นักเรียน ร้อยละ 90 -ผลการดาเนินงาน
รูจ้ กั ป้ องกันอุบตั เิ หตุ บรรลุเป้ าหมายร้อย
อุบตั ภิ ยั
ละ
94.34
และผูเ้ กีย่ วข้องมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ
93.45

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่/ตัว
บ่งชี้)
มาตรฐานที่
12
มาตรฐานที่ 8
(ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานที่
3,6,7,11,13

ผลกำรดำเนิ นงำนโครงกำร/กิ จกรรมตำมนโยบำยพิ เศษ
โครงกำร/กิ จกรรม

เป้ ำหมำย
ของโครงกำร/กิ จกรรม

ผลสำเร็จ
ของโครงกำร/กิ จกรรม

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนอง
มำตรฐำน
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

หน้า ๖๘

โครงการเยาวชนสัมพันธ์

-นักเรียน ป. 3 -6 ร้อยละ
80 เป็ นพลเมืองดี เคารพใน
สิทธิของผูอ้ ่นื
ยึดมันในชาติ
่
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย

-นักเรียน ป. 3-6 โรงเรียน
พัฒนาวิทยา 212 คน
โรงเรียนไกรลาศศึกษา 133
คน เข้าร่วมฝึกอบรม
โครงการเยาวชนสัมพันธ์
จานวน 3 วัน ทาให้ได้รบั
ความรูแ้ ละประสบการณ์
สามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ เป็ น
พลเมืองดี เคารพในสิทธิของ
ผูอ้ ่นื
ยึดมันในชาติ
่
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตย

มาตรฐานที่
2,6,7,10,11
13,15

๒. ผลกำรดำเนิ นงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย

ตัวบ่งชี้
๑.๑ มีน้าหนักส่วนสูงเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพของ
ตน
๑.๔ หลีกเลีย่ งต่อสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อ
โรค อุบตั เิ หตุ ภัย และสิง่ เสพ
ติด
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑

จำนวน
นร.ที่อยู่
ในระดับ 3
ขึน้ ไป

จำนวน
นร.
ทัง้ หมด

ร้อยละที่
ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

160

169

94.67

๑

0.95

155

169
169

91.72

๑.๕

1.38

93.49

๑.๕

1.40

169

94.67

๑

0.95

๕

4.67

158
160

169

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๖๙

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- การจัดการเรียนรูท้ บ่ี รู ณาการการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
- การจัดการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นสุขภาพและการหลีกเลีย่ งโรคภัยต่างๆ
- การบริหารร่างกายด้วยการออกกาลังกายหน้าเสาธงทุกวัน
- การจัดกิจกรรมกีฬาสี
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมการแปรงฟั นหลังรับประทานอาหาร
- การดื่มนมและการจัดอาหารกลางวันให้กบั เด็กทุกคน
- โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน
๑. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้ได้พฒ
ั นาด้านร่างกายด้วยการให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ
กาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในช่วงการเรียน
การสอนและช่วงพัก จัดบริการอาหารกลางวันทีม่ คี ุณภาพ ให้เด็กดื่มนมทุกวันและมีอาหารว่างให้เด็กช่วง
บ่าย มีกจิ กรรมให้เด็กได้ออกกาลังกายอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กีฬาสี มีการตรวจสุขภาพ
และให้ภูมคิ มุ้ กันโรคตามระยะเวลาทีก่ าหนดของแต่ละวัย โดยเจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลเปาโลรังสิต
๒. ผลกำรพัฒนำ
เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทกั ษะการเคลื่อนไหวทีด่ ี คล่องแคล่ว ว่องไว มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี หลีกเลีย่ งต่อสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อโรค สิง่ เสพติด และอุบตั ภิ ยั ต่างๆ มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรเพิม่ อุปกรณ์และสถานทีใ่ ห้เด็กได้ออกกาลังกายมากขึน้
มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนอำรมณ์และจิ ตใจ

ตัวบ่งชี้
๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ กึ ทีด่ ี
ต่อตนเอง
๒.๒ มีความมันใจและกล้
่
า
แสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย

จำนวน
นร.ที่อยู่ใน
ระดับ 3
ขึน้ ไป
155
153
157

จำนวน
นร.
ทัง้ หมด
169
169
169

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ร้อยละที่ได้

91.72
90.53
92.90

น้ำหนัก
(คะแนน)
๑
๑
๑

คะแนน
ที่ได้
0.92
0.91
0.93
หน้า ๗๐

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒

155

169

๒

91.72

169

1.83

๕

4.59

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- การบริหารร่างกายด้วยการออกกาลังกายหน้าเสาธงทุกวัน
- โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย (การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละคา (4 ภาค))
- โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมทาระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะ
สอนน้อง)
- โครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร
( Cooking ) กิจกรรมโครงงาน)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( กิจการแปรงฟั น,กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันโรค,กิจกรรมกาจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์กจิ กรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี)
- โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม (กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการการพัฒนาศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว จัด
กิจกรรมต่างๆ ซึง่ ทาให้เด็กมีการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
2. ผลกำรพัฒนำ
เด็กมีความมันใจในตนเอง
่
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส มีน้ าใจ รูจ้ กั การแบ่งปั น
ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เข้าร่วมแสดงออกมากยิง่ ขึน้ และให้เด็กได้แสดงออก
มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นำกำรด้ำนสังคม
จำนวน นร./ครู ที่อยู่ในระดับ 3 ขึน้ ไป
๓.๑ มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟั งคาสังสอนของ
่
พ่อแม่ ครูอาจารย์

จำนวน
น้ำหนัก
นร.ที่อยู่ จำนวน ร้อยละที่
คะแนน
(คะแนน)
ในระดับ นร.ทัง้ หมด
ได้
ที่ได้
3 ขึน้ ไป
158

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

169

93.49

๒

1.87
หน้า ๗๑

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ช่วยเหลือแบ่งปั น
155
169
91.71
๑
0.92
๓.๓ เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
153
169
90.53
๑
0.91
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
169
157
92.90
๑
0.93
ศาสนาทีต่ นนับถือ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓
169
๕
4.62
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- การบริหารร่างกายด้วยการออกกาลังกายหน้าเสาธงทุกวัน
- โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย (การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละคา (4 ภาค))
- โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง, กิจกรรมทาระหว่างวัน, กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันมาฆบูชา, กิจกรรม
ธรรมะ
สอนน้อง)
- โครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร
( Cooking ) กิจกรรมโครงงาน)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( กิจกรรมการแปรงฟั น, กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน, กิจกรรม
สร้างภูมคิ มุ้ กันโรค,กิจกรรมกาจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์กจิ กรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี)
- โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม (กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย)
1.วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ซึง่ ทาให้เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม รูจ้ กั
การทางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ประพฤติตนเป็ นเด็กดี
2. ผลกำรพัฒนำ
เด็กมีความมันใจในตนเอง
่
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร่าเริง แจ่มใส มีน้าใจ รูจ้ กั การแบ่งปั น
ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน นอกห้องเรียน และกับผูป้ กครอง เพือ่
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา

ตัวบ่งชี้

จำนวน นร.
ที่อยู่ใน
จำนวน นร.
ระดับ 3 ขึน้
ทัง้ หมด
ไป

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้ำหนัก คะแน
ร้อยละที่
(คะแนน
น
ได้
)
ที่ได้
หน้า ๗๒

๔.๑ สนใจเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว ซักถามอย่าง
ตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ
ทีเ่ กิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓ มีทกั ษะทางภาษาทีเ่ หมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
๔.๕ มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔

153

169

90.53

๑

0.91

154

169

91.12

๑

0.91

155

169

91.72

๑

0.92

156

169

92.31

๑

0.92

155

169
169

91.72

๑
๕

0.92
4.57

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานและแบบบูรณาการ
- โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละคา )
- โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง, กิจกรรมทาระหว่างวัน, กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันมาฆบูชา, กิจกรรม
ธรรมะ
สอนน้อง)
- โครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์, กิจกรรมประกอบอาหาร
( Cooking ) กิจกรรมโครงงาน)
- โครงการเปิ ดประตูสอู่ าเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปั ญหาอาเซียน)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟั น ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันโรค,กิจกรรมกาจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์กจิ กรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี)
- โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรีย นส่งเสริม เด็ก ให้มีค วามสามารถในการคิด อย่างเป็ น ระบบ คิด สร้างสรรค์ ตัด สิน ใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรม
การเปรียบเทียบ จัดลาดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจดั การเรียนรูเ้ พื่อฝึ ก
ทักษะการคิดทุกรายวิชา รวมทัง้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยทาโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ครูจดั การ
เรียนรูแ้ บบกระบวนการแก้ปัญ หาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ วสถานการณ์
ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวันและจัดโครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา
2. ผลกำรพัฒนำ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๗๓

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึ กทักษะการคิด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละทุกชัน้ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ผูเ้ รียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะ
การคิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน
ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อ
ประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามทีก่ าหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม (ร้อยละ) ของ
โรงเรียน
ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล
จำนวนครู
จำนวน
ที่อยู่ใน
ร้อยละ น้ำหนัก คะแนน
ตัวบ่งชี้
ครู
ระดับ 3
ที่ได้ (คะแนน) ที่ได้
ทัง้ หมด
ขึน้ ไป
๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
10
10
100
๒
2.00
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์
๕.๒ ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
10
10
100
๒
2.00
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชัน้ เรียนทีส่ ร้างวินยั
10
10
100
๒
2.00
เชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
10
10
100
๒
2.00
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครือ่ งมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
10
10
100
๒
2.00
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แก่ผปู้ กครอง
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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๕.๖ ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ่ี
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์
๕.๗ ครูจดั สิง่ แวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้
ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็กและ
ผูป้ กครอง
๕.๙ ครูมวี ุฒแิ ละความรูค้ วามสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจดั ทาสารนิทศั น์และนามา
ไตร่ตรองเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๕

8

10

10

10

10

10

8

10

8

10
10

80

๒

1.60

๒

2.00

๒

2.00

80

๒

1.60

80

๒

1.60

๒๐

18.80

100
100

ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ )
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น เอกสารตารา คูม่ อื
หนังสือ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วย
การจัดโครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้ครูได้ศกึ ษา อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแ้ ละจัดประสบการณ์ เพือ๋ นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาพัฒนาเด็กให้มี
พัฒนาการตามวัยทุกด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเป็ นทีย่ อมรับของสังคม โครงการ
นิเทศภายใน เพือ่ ตรวจเยีย่ มชัน้ เรียนและสังเกตการสอน ใช้สอ่ื ประกอบการเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลการพัฒนาเด็ก
2. ผลกำรพัฒนำ
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สอ่ื และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก มีการใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย สรุป
รายงานผลการพัฒนาการของเด็ก วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ร่ี บั ทีเ่ หมาะสม มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก
และผูป้ กครอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูบางคนทีส่ อนระดับปฐมวัยมีวุฒแิ ละความรู้ ความสามารถในการศึกษา
ปฐมวัย
ด้วยการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้
มำตรฐำนที่ ๖ ผูบ้ ริ หำรปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ด
ประสิ ทธิ ผล

ตัวบ่งชี้
๖.๑ ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรือ
การวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการ
และการจัดการ
๖.๔ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๖

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

5

๓

3.00

5

๓

3.00

5

๓

3.00

5

๓

3.00

5

๓

3.00

5

๓

3.00

5

๒

2.00

๒๐

20.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- โครงการสร้างขวัญและกาลังใจครู-บุคลาการ
- ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น เอกสารตารา คูม่ อื
หนังสือ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
1.วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมให้ผบู้ ริหารได้มคี วามรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยการเข้า
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานในหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง จากเอกสาร คูม่ อื
สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
2. ผลกำรพัฒนำ
ผูบ้ ริหารมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวสิ ยั ทัศน์ มีภาวะผูน้ า
และความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผล
หรือการวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผลการดาเนินงานทให้เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนาผูบ้ ริหารให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปั จจุบนั สู่
กรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า มีความคิดริเริม่ มีวธิ กี ารใหม่ๆ มาปรับปรุง
เผยแพร่พฒ
ั นาแนะนาให้บุคลากรในสถานศึกษานามาปรับใช้เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มพี ฒ
ั นาการครบทัง้
4 ด้าน
มำตรฐำนที่ ๗ แนวกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

5

๔

4.00

5

๔

4.00

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

5

๔

4.00

๗.๔ สร้างการมีสว่ นร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และ
ท้องถิน่

5

๔

4.00

ตัวบ่งชี้
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผมู้ สี ว่ นร่วมทุก
ฝ่ ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๗๗

๗.๕ จัดสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๗

4

๔

3.20

๒๐

19.20

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น เอกสารตารา คูม่ อื
หนังสือ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีสว่ นร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิน่
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีส่ ามารถนาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบและ
กลไกให้ผมู้ สี ว่ นร่วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความตระหนักรูแ้ ละเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย มีสว่ นร่วมและร่วมมือกันพัฒนาเด็กตามเป้ าหมายทีก่ าหนด มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 7 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
๓. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดสิง่ อานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กอย่างครบถ้วน ได้แก่ สือ่ และอุปกรณ์การเรียน
การสอน เครือ่ งเล่น
มำตรฐำนที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

5

๑

1.00

5

๑

1.00

5

๑

1.00

5

๐.๕

0.50

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๗๘

การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายใน
4
๐.๕
0.40
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการ
4
๑
0.80
ประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘
๕
4.70
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2560
- แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี การศึกษา 2558
- สารสนเทศโรงเรียน ปี การศึกษา 2558
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2558
๑. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2560 แผนปฏิบ ตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2558
สารสนเทศโรงเรียน ปี การศึกษา 2558 และกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี การศึกษา 2558 จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นาผลการ
ประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทารายงาน
ประจาปี
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรีย นดาเนิ น การตามแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา 2558-2560 และแผนปฏิบ ัติการ ประจาปี
การศึกษา 2558 และกาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี การศึกษา 2558 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นาผลการประเมินคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทารายงานประเมินคุณภาพ
ประจ าปี เพื่อ รายงาต่ อ สาธารณะต่ อ ไป ท าให้เด็ก มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัย ทัง้ 11
มาตรฐาน และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดทาระบบสารสนเทศให้ทนั สมัย ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และง่ายต่อการใช้งาน
เพือ่ ให้สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้ำหนัก

คะแนนที่ได้
หน้า ๗๙

(คะแนน)
๙.๑ เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการ
เรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙

5

๒.๕

2.50

5

๒.๕

2.50

๕

5.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละคา )
- โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง, กิจกรรมทาระหว่างวัน, กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรม
ธรรมะ
สอนน้อง)
- โครงการส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร
( Cooking ) กิจกรรมโครงงาน)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟั น ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันโรค,กิจกรรมกาจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์กจิ กรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี)
- โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )
- โครงการเปิ ดประตูสอู่ าเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปั ญหาอาเซียน)
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซือ้ สือ่ การสอนในห้องเรียนอนุบาล
จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า, จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน
จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ
-โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุ บาล ,
กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั นสาหรับนักเรียน ,
กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิ เทศบริเวณหน้ าโรงเรียน ,กิจกรรม
ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายในโรงอาหาร
-โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือ ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๐

โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
-โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน ,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ )
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากร ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้ เป็ นแหล่ ง เรีย นรู้ ส่ ง เสริม ให้ เด็ก และบุ ค ลากรได้ แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่ ว มกัน ด้ ว ยวิธีก ารที่
หลากหลาย โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒ นาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรเพิม่ การพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กทัง้ ภายในโรงเรียนและชุมชน เพือ่ เสริมบทบาทของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมวิชาการของชุมชน

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

5

๓

3.00

๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม

5

๒

2.00

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๑

เป้ าหมาย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๐

๕

5.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละคา )
- โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมทาระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะ
สอนน้อง)
- โครงการส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร
( Cooking ) กิจกรรมโครงงาน)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟั น ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันโรค,กิจกรรมกาจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์กจิ กรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี)
- โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )
- โครงการเปิ ดประตูสอู่ าเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปั ญหาอาเซียน)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้ าหมาย
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย เน้นให้เด็กมีความรูค้ ่คู ุณธรรม ทาให้เด็กเกิดความมันใจ
่ กล้าแสดงออก
มีความเชื่อมันในตนเอง
่
ส่งผลให้เป็ นเด็กใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน
2. ผลกำรพัฒนำ
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย คือ เด็กมีอตั ลักษณ์ ดงั นี้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน มีคุณธรรม และ
โรงเรียนมีเอกลักษณ์ เรียนรูค้ คู่ ุณธรรม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรเน้นทักษะการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนอย่างหลากหลาย

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริ ม
มำตรฐำนที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึน้
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้ำหนัก

คะแนนที่ได้
หน้า ๘๒

(คะแนน)
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่ วกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมาย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๑

5

๓

3.00

5

๒

2.00

๕

5.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละคา )
- โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมทาระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะ
สอนน้อง)
- โครงการส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร
( Cooking ) กิจกรรมโครงงาน)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟั น ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันโรค,กิจกรรมกาจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์กจิ กรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี)
- โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้ า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )
- โครงการเปิ ดประตูสอู่ าเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปั ญหาอาเซียน)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรีย นจัด โครงการและกิจ กรรม เพื่อ พัฒ นาการจัด การศึก ษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้ เน้นการพัฒนาเด็กทัง้ 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ
สังคม และสติปัญญา โดยการส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาเด็กทีส่ อดคล้องการ
พัฒนาและเจริญเติบโตของเด็ก ด้วยการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยสมศ.
มาเป็ นข้อมูลในการวางแผนและเป้ าหมายในการพัฒนา
2. ผลกำรพัฒนำ
จากการจัด กิจกรรมของโรงเรียนสามารถพัฒ นาโรงเรียนให้มีคุณ ภาพสอดคล้องกับ นโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 คือ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเด็กทุกคนได้รบั การ
พัฒนาให้มคี ุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเป็ นคนไทยยุค
ใหม่ทม่ี คี ุณภาพ ครูของโรงเรียนได้รบั การพัฒนามีคุณภาพสมเป็ นครูยุคใหม่ อาคารสถานทีม่ คี ุณ ภาพสม
เป็ นแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษา ยุคใหม่ และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเหมาะสมเป็ นการ
บริหารจัดการใหม่
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11 ในระดับดีเยีย่ ม
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๓

3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 2 และภาษาจีนเป็ นภาษาที่
3 เพือ่ การแข่งขันในอนาคต และก้าวเข้าสูส่ งั คมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน
มำตรฐำนที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภำวะที่ดีและมีสนุ ทรียภำพ

ตัวบ่งชี้
๑.๑ มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพ
ติดให้โทษและหลีกเลีย่ ง
ตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย
อุบตั เิ หตุ และปั ญหาทาง
เพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี แี ละให้
เกียรติผอู้ ่นื
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑

จำนวน
นร.ที่อยู่ใน
ระดับ 3
ขึน้ ไป

จำนวน นร.
ทัง้ หมด

285

298

95.64

๐.๕

0.48

287

298

96.31

๐.๕

0.48

295

298

98.99

๑

0.99

282

298

94.63

๑

0.95

280

298

93.96

๑

0.94

289

298

96.98

๑

0.97

๕

4.81

298

น้ำหนัก คะแน
ร้อยละที่ได้ (คะแนน
น
)
ที่ได้

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๔

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ย์บ อล, กิจกรรมส่งเสริม ทัก ษะกีฬ าหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปั ญ หาเด็ก อ้ว น,กิจกรรมทดสอ บ
สมรรถภาพทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหาสุข
ศึกษา,กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั น
อย่างถูกวิธี) กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ ายุง ลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิ มุ้ กันโรคกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการออกกาลัง
กายหน้าเสาธงทุกเช้าด้วยการบริหารร่างกายประกอบเพลงมาร์ชโรงเรียนและประกอบการท่องสูตรคูณ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
2. ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย ทาให้ผเู้ รียนมีสุขนิสยั ในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ีและให้เกียรติผู้อ่นื
สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ว มกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /นัน ทนาการตามจิน ตนาการ
สามารถน าผลงานเข้าแข่งขัน กับ หน่ วยงานภายนอกจนได้รบั เกียรติบ ัต รและรางวัล มีผ ลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 1 ในระดับดีเยีย่ ม
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๕

3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ยงั มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะโภชนาการขาด
ด้วยการขอความร่วมมือจากผูป้ กครอง ซึง่ จะทาให้การแก้ปัญหาประสบผลสาเร็จยิง่ ขึน้

มำตรฐำนที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่ำนิ ยมที่พึงประสงค์
คะแน
น

จำนวน นร.ที่
อยู่ในระดับ 3
ขึน้ ไป

จำนวน นร.
ทัง้ หมด

ร้อยละที่ได้

๒.๑ มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตามหลักสูตร

290

298

97.32

๒

1.95

๒.๒ เอือ้ อาทรผูอ้ ่นื และกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ

290

298

97.32

๑

0.97

๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง

290

298

97.32

๑

0.97

๒.๔ ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วม
อนุรกั ษ์และพัฒนา
สิง่ แวดล้อม

290

298

97.32

๑

0.97

๕

4.87

ตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒

298

น้ำหนัก
(คะแนน)

ที่ได้

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ นไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ,กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ -วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๖

เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรมวันมาฆบูชา)
- โครงการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (กิจกรรมรณรงค์คดั แยก,กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล,กิจกรรมส่งเสริม
การขาย
- กิจกรรมประกวดเรียงความและคาขวัญ,กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของเล่น ของใช้จากวัสดุรไี ซเคิล
และละครอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม)
- โครงการโลกสดใส ใส่ใจชุมชน (กิจกรรมรณรงค์คดั แยกในชุมชน, กิจกรรมผลิตน้ามันไบโอดีเซล)
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสอน
ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการเอือ้ อาทรผูอ้ ่นื และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง สามารถเลือกรับวัฒนธรรมที่มคี ุณค่าและประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์สอนให้ผเู้ รียนตระหนัก รูค้ ุณค่า
ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
2. ผลกำรพัฒนำ
ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร เอื้ออาทรผูอ้ ่นื และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มพี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรีย นควรฝึ ก ให้ผู้เรีย นสามารถเปรีย บเทีย บวัฒ นธรรมไทยกับ วัฒ นธรรมอื่น ที่แ ตกต่ า งกับ
วัฒนธรรมไทย เพือ่ ฝึกการแยกแยะวัฒนธรรมทีด่ ที ค่ี วรเลือกรับปฏิบตั ิ
มำตรฐำนที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่ อง

ตัวบ่งชี้
๓.๑ มีนิสยั รักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู
พูด เขียน และตัง้ คาถาม
เพือ่ ค้นคว้าหาความรู้

จำนวน นร.
น้ำหนัก คะแน
ที่อยู่ใน จำนวน นร.
ร้อยละที่ได้ (คะแนน
น
ระดับ 3 ขึน้
ทัง้ หมด
)
ที่ได้
ไป
270

298

90.60

๒

1.81

269

298

90.27

๑

0.90

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๘๗

เพิม่ เติม
๓.๓ เรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่ม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่
การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงาน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓

272

298

91.28

๑

0.91

260

298

87.25

๑

0.87

๕

4.50

298

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ย์บ อล, กิจกรรมส่งเสริม ทัก ษะกีฬ าหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปั ญ หาเด็ก อ้ว น,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย, กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหาสุข
ศึกษา,กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษ (กิ จ กรรม Skill Test,กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษกิจกรรม Christmas' 58)
- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้ าจาลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้อง
ท่องสวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร)
- โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ,กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรมวันมาฆบูชา)
- โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
(กิจกรรม Morning Talk , กิจกรรม English on Tuesdays ,กิจกรรม Extra!!!)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรีย นจัด กิจ กรรมและโครงการ ให้ผู้เรีย นมีนิ ส ัยรักการอ่ านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุ ด แหล่ งเรียนรู้ และสื่อต่ างๆ รอบตัว ได้แ ก่ โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย น
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติกจิ กรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรือ่ งจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ดพจนานุ กรม,
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ โครงการทัศนศึกษา โครงการห้องสมุด โครงการพัฒนาลูกเสือไทย
ใจสามัคคี กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึ กให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ้วยการอ่านเพิม่ เติมและแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ ะหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน ฝึ กทักษะการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้
คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
2. ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียนทาให้ผเู้ รียนมีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ จากแหล่งเรียนรูแ้ ละสื่อต่างๆ รอบตัว เช่น สวนหย่อม สระน้ า
โรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ มีท กั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติม เรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ ะหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงานได้อย่างมีคุณภาพ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรส่งเสริมนิ สยั รักการอ่านเพิ่ม ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ ของการอ่าน การ
แสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ
มำตรฐำนที่ ๔ ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิ ดอย่ำงเป็ นระบบ คิ ดสร้ำงสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุผล
ตัวบ่งชี้

จำนวน

จำนวน นร.
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๔.๑ สรุปความคิดจากเรือ่ งที่
อ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธคี ดิ วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธกี ารของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔มีความคิดริเริม่ และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมใิ จ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔

นร.ที่อยู่
ในระดับ 3
ขึน้ ไป

ทัง้ หมด

ได้

(คะแนน)

ที่ได้

250

298

83.89

๒

1.68

253

298

84.90

๑

0.85

254

298

85.24

๑

0.85

260

298

87.25

๑

0.87

๕

4.25

298

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ย์บ อล, กิจกรรมส่งเสริม ทัก ษะกีฬ าหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปั ญ หาเด็ก อ้ว น,กิจกรรมทดสอบ
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สมรรถภาพทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหาสุข
ศึกษา,กิจกรรม
กายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษ (กิ จ กรรม Skill Test,กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษกิจกรรม Christmas '58)
-โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราช
เจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ -วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ค รู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรมวันมาฆบูชา)
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
- โครงการพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ ง่ เสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูดา้ นการสือ่ สาร
-โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
1.วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้ อ ย่ า งมีส ติ ส มเหตุ ผ ลโดยจัด การเรีย นการสอนที่ส่ ง เสริม พัฒ นาทัก ษะการคิด ได้แ ก่ กิจ กรรมการ
เปรียบเทียบ จัดลาดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจดั การเรียนรูเ้ พื่อฝึ กทักษะ
การคิดทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูโ้ ดยทาโครงงานต่าง ๆ เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ และโครงงานวิชาการงานพืน้ ฐานอาชีพ ครู
จัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการแก้ปัญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึ กษา
จัดกิจกรรมให้นกั เรียนวิเคราะห์ขา่ วสถานการณ์ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวัน
2. ผลกำรพัฒนำ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึ กทักษะการคิด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละทุกชัน้ ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ผูเ้ รียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับดีมาก
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะ
การคิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน
ฯลฯ และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ มีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อ
ประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามทีก่ าหนดในหลักสูตรออกมาเป็ นภาพรวม (ร้อยละ) ของ
โรงเรียน
มำตรฐำนที่ ๕ ผูเ้ รียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร

ตัวบ่งชี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
เฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป
ตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรเป็ นไป
ตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไป
ตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็ นไปตามเกณฑ์
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๕

ระดับที่ได้

น้ำหนัก (คะแนน)

คะแนนที่ได้

87.25

๑

1.00

77.85

๑

0.80

77.18

๒

1.60

81.82

๑

1.00

๕

4.40

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ย์บ อล, กิจกรรมส่งเสริม ทัก ษะกีฬ าหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปั ญ หาเด็ก อ้ว น,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหาสุข
ศึกษา,กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษ (กิ จ กรรม Skill Test, กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษกิจกรรม Christmas' 58)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั น
อย่างถูกวิธี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ ายุง ลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิ มุ้ กันโรคกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ
- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้ าจาลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้อง
ท่องสวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร )
- โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ,กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด, กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน, กิจกรรม
สารพ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ -วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ, กิจกรรมวันลอยกระทง, กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรม
วันมาฆบูชา)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
- โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน, กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ ง่ เสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรีย นจัด กิจกรรม/โครงการที่เน้ น การส่งเสริม ผู้เรีย นให้มีท ัก ษะ ความรู้ท่ีจาป็ น ตามหลัก สูต ร
พัฒนากระบวนการและทักษะทีส่ าคัญ ได้แก่ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการทางาน ทักษะชีวติ และทักษะการสื่อสาร ฝึ กให้ผู้เรียนได้ใช้ความรูค้ วามสามารถจากการ
เรียนรูม้ าสร้างผลงานและในการดารงชีวติ ประจาวัน โดยเน้ นให้ครูจดั กิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนทุกคนได้
แสดงศักยภาพของตนเอง เพือ่ ทีค่ รูจะได้สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ามธรรมชาติของตนเองอย่างเต็มที่
2. ผลกำรพัฒนำ
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไป
ตามเกณฑ์ และ ผลการทดสอบระดับ ชาติมคี ะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเกินร้อยละ 3 มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 5 ในระดับดีมาก
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรพัฒ นาผลการทดสอบระดับชาติในระดับบุคคลทุกคนให้สูงกว่าระดับประเทศ และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ตี ่ าให้สูงขึ้น ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
มำตรฐำนที่ ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจต
คติ ที่ดีต่ออำชีพสุจริ ต
ตัวบ่งชี้
๖.๑ วางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข
มุง่ มันพั
่ ฒนางาน และภูมใิ จ
ในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
๖.๔ มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกีย่ วกับอาชีพทีต่ นเอง
สนใจ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๖

จำนวน นร.ที่
อยู่ในระดับ 3
ขึน้ ไป

จำนวน
นร.
ทัง้ หมด

ร้อยละที่
ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

270

298

90.60

๒

1.81

272

298

91.28

๑

0.91

280

298

93.96

๑

0.94

97.32

๑

0.97

๕

4.64

290

298

298
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬ าหมากฮอส, กิจกรรมการแก้ปัญ หาเด็กอ้วน, กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย, กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต, กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหา
สุขศึกษา, กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน, กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับ อาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับ
อาชีพทีต่ นเองสนใจ ฝึ กให้ผเู้ รียนได้ทางานทัง้ งานเดีย่ วและงานกลุ่ม เพื่อให้ผเู้ รียนรูจ้ กั วางแผนการทางาน
และดาเนินการจนสาเร็จ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ มีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั ิงานจนสาเร็จ มี
ความคิด สร้างสรรค์ในการท างาน โดยบู รณาการความรู้ ทัก ษะกระบวนการ และ คุ ณลัก ษณะที่พึง
ประสงค์ทงั ้ การเรียนในห้องเรียนและการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆตามทีค่ รูมอบหมาย
2. ผลกำรพัฒนำ
ผูเ้ รียนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมันพั
่ ฒนางาน
และภูมใิ จในผลงานของตนเอง ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ มีความรูส้ กึ ที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับ
อาชีพทีต่ นเองสนใจ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๙๕

โรงเรียนควรเน้นให้ผเู้ รียนได้รว่ มกันประเมินผลการทางานระหว่างกันและกัน เพือ่ ฝึกให้ผเู้ รียนรูจ้ กั
การประเมินและการนาผลการประเมินมาพัฒนางานให้ประสบผลสาเร็จยิง่ ขึน้
ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล

ตัวบ่งชี้
๗.๑ ครูมกี ารกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๗.๒ ครูมกี ารวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ น
รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมปิ ั ญญา
ของท้องถิน่ มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีม่ งุ่ เน้น
การพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปั ญหาให้แก่ผเู้ รียนทัง้ ด้านการเรียน
และคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมกี ารศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ นรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ี และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง

จำนวนครู ที่
จำนวนครู ร้อยละที่ได้ น้ำหนัก
อยู่ในระดับ 3
ทัง้ หมด
(คะแนน)
ขึน้ ไป

คะแนน
ที่ได้

19

21

90.48

๑

0.90

19

21

90.48

๑

0.90

20

21

95.24

๒

1.90

20

21

95.24

๑

0.95

20

21

95.24

๑

0.95

20

21

95.24

๑

0.95

21

21

100

๑

1.00

21

21

100

๑

1.00

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๙๖

สถานศึกษา
๗.๙ ครูจดั การเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รบั มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๗

21

21
21

100

๑

1.00

๑๐

9.57

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
-โครงการพัฒนาและใช้สอ่ื การสอน
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูดา้ นการสือ่ สาร
- โครงการการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมครูดา้ นการสื่อสารภาษาอังกฤษ (กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ,กิจกรรม Speech around)
- โครงการสร้างขวัญและกาลังใจครู-บุคลาการ
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รบั การพัฒนาเพื่อนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณภาพตามทีก่ าหนดด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย คือ การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาและดูงานทัง้ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณ ภาพผู้เรียน เน้ นให้ครูฝึกอบรม และสังสอนให้
่
ผูเ้ รียนเป็ นคนเก่ง คนดี และอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ครูวเิ คราะห์หลักสูตรและวิเคราะห์
ผูเ้ รียนเพือ่ นาข้อมูล ทีไ่ ด้มาวางแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. ผลกำรพัฒนำ
ครูมีก ารก าหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพผู้ เรีย นทัง้ ด้ า นความรู้ ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ การวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน ออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ่ตี อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้ส่อื และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมปิ ั ญญาของ
ท้องถิน่ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย ให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู้ รียนทัง้ ด้านการเรียนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา
วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ นรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบตั ติ น
เป็ นแบบอย่างทีด่ ี และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รบั มอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๙๗

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูทย่ี งั มีวุฒกิ ารศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีได้ศกึ ษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อ
พัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์เหมาะสมทีจ่ ะนามาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนต่อไป
มำตรฐำนที่ ๘ ผูบ้ ริ หำรปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและ เกิ ดประสิ ทธิ ผล

ตัวบ่งชี้
๘.๑ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน
๘.๒ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้าน
วิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร
๘.๔ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

5

๑

1.00

5

๒

2.00

5

๒

2.00

5

๒

2.00

5

๑

1.00

5

๒

2.00

๑๐

10.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูดา้ นการสือ่ สาร
- โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร
- โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๙๘

- - ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา ค้นคว้าหาความรูด้ ้วยตนเอง โดยวิธกี ารที่หลากหลาย เช่น เอกสารตารา
คูม่ อื หนังสือ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมให้ผบู้ ริหารได้มคี วามรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยการ
ประชุม สัม มนา และศึกษาดูงานร่ว มกับ ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา ปทุ ม ธานี เขต 2
การศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ้วยตนเองโดยวิธกี ารที่หลากหลาย เช่น เอกสาร คู่มอื หนั งสือสื่อสิง่ พิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
2. ผลกำรพัฒนำ
ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริม่ ที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รียน สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอานาจ นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา แตใน
ส่วนการให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา และ
ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการและ
การจัดการมีผลการ ผูร้ ว่ มงานและผูร้ ว่ มประเมินตนเองยังเห็นว่าผูบ้ ริหารยังปฏิบตั ไิ ด้ไม่ดพี อ จึงทาให้ผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
ผูบ้ ริหารควรทาความเข้าใจและให้โอกาสผู้ร่วมได้ มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มากขึ้น
และผูบ้ ริหารควรการให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำง
มีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล

ตัวบ่งชี้
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบ
กาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

5

๒

2.00

5

๑

1.00

4

๒

1.60

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๙๙

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙

๕

4.60

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษา (การประชุ ม ผู้ ป กครอง,การคัด เลือ ก
คณะกรรมการเครือ ข่า ยผู้ป กครอง,การจัด กิจ กรรมร่ว มกัน ระหว่ า งโรงเรีย นและคณะกรรมเครือ ข่า ย
ผูป้ กครอง,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม)
- โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- โครงการโลกสดใส ใส่ใจชุมชน
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือ และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดโครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
อนุ รกั ษ์ความเป็ นไทยให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม จัดโครงการประชุมผูป้ กครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัด การศึกษาของโรงเรียน และขอความร่วมมือในการดูแล เอาใจใส่
ผูเ้ รียนทัง้ การเรียนและความประพฤติ
2. ผลกำรพัฒนำ
คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด กากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 9 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรีย นควรขอความร่ว มมือ จากคณะกรรมการบริห ารงานโรงเรีย นในการสนั บ สนุ น ด้าน
วิชาการและด้านงบประมาณเพือ่ การพัฒนางานวิชาการ
มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิ จกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผูเ้ รียนอย่ำงรอบด้ำน
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิน่
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมทีห่ ลากหลาย
ให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

4

๒

1.60

4

๒

1.60

5

๑

1.00

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๐๐

ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจดั กระบวนการ
เรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริงจนสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้ รียนทุกคน
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๐

5

๑

1.00

5

๒

2.00

5

๒

2.00

๑๐

9.20

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ)
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนาและใช้สอ่ื การสอน
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชมรม)
- โครงการส่งเสริม การเรีย นรู้เพิ่ม เติม /เรีย นพิเศษ (กิจ กรรมการสอนซ่ อ มเสริม หลังเลิก เรีย น,
กิจกรรมการการสอนซ่อมเสริมวันเสาร์,กิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน/ภาคฤดูรอ้ น,กิจกรรมการสอน
เตรียมพร้อมสอบโอเน็ต,กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชัน้ ม.1)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.
2551 โดยกาหนดรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิม่ เติม พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาทีส่ อง
เพื่อการสื่อสารของผูเ้ รียน ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ครูจดั กระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
จนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรีย นมีห ลัก สูต รสถานศึก ษาที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ท้อ งถิ่น จัด รายวิช าเพิ่ม เติม ที่
หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๐๑

ส่งเสริม และตอบสนองความต้อ งการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรีย น มีผ ลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ในระดับ ดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดรายวิชาเพิม่ เติมให้หลากหลาย เช่น ภาษาญี่ป่ ุน การสอนทักษะการคิดขัน้ สูง การ
เรียนรูแ้ บบโครงงาน การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ

ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคาร
เรียนมันคง
่ สะอาดและปลอดภัย มี
สิง่ อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผูเ้ รียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเ้ รียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดทีใ่ ห้บริการสือ่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ รียน
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองและหรือเรียนรูแ้ บบ
มีสว่ นร่วม
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๑

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

4

๔

3.20

5

๓

3.00

4

๓

2.40

๑๐

8.60

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้, กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั น
อย่างถูกวิธี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ ายุง ลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิ มุ้ กันโรคกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน (ห้องปฏิบตั กิ าร)
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซือ้ สือ่ การสอนในห้องเรียนอนุบาล
จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า, จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน
จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ
-โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุ บาล ,
กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั นสาหรับนักเรียน ,
กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิ เทศบริเวณหน้ าโรงเรียน ,กิจกรรม
ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายในโรงอาหาร
-โครงการพัฒนาและใช้สอ่ื การสอน
-โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือ ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนจัดโครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรียนมีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารเรียนมันคง
่ สะอาดและปลอดภัย จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน แต่มสี งิ่ อานวยความสะดวก ไม่เพียงพอ ยังขาด
บางอย่างและบางอย่างอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ดี เช่น สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผูเ้ รียน การจัดห้องสมุดทีใ่ ห้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อือ้ ให้ผู้ เรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและหรือ
เรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ห้องสมุดคับแคบและมีหนังสือน้อย จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 11
ในระดับดีมาก
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพิม่ เติม เช่น หนังสือสาหรับค้นคว้าในห้องสมุด
ห้องสมุดอิเลกโทรนิคสาหรับการสืบค้นข้อมูล สภาพแวดล้อมทีร่ ม่ รืน่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เป็ นต้น
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพ
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ย์บ อล, กิจกรรมส่งเสริม ทัก ษะกีฬ าหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปั ญ หาเด็ก อ้ว น,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย, กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหา
สุขศึกษา,กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษ (กิ จ กรรม Skill Test,กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษกิจกรรม Christmas' 58)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั น
อย่าง
ถูกวิธ,ี กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้ ายุง ลาย,กิจกรรมการให้ภูมคิ ุม้ กัน
โรคกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ
- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้ าจาลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้อง
ท่องสวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร)
-โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ,กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ -วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรมวันมาฆบูชา)
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน (ห้องปฏิบตั กิ าร)
- โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน
- โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซือ้ สือ่ การสอนในห้องเรียนอนุบาล
จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า, จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน
จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ
-โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุ บาล ,
กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั นสาหรับนักเรียน ,
กิจกรรมการ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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จัดทาโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้า
สวัสดิการ กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายในโรงอาหาร
-โครงการพัฒนาและใช้สอ่ื การสอน
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูครสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ ง่ เสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูดา้ นการสือ่ สาร
- โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 15 มาตรฐาน
จัดท าและดาเนิ นการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนดกิจกรรมและโครงการต่ างๆ
จานวน 44 โครงการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนิ นงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทารายงาน
ประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน เพือ่ รายงานต่อสาธารณะต่อไป
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรียนดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ปี 255๘-2560 และแผนปฏิบตั ิการประจาปี 255๘
โดยมีโครงการทีก่ าหนดไว้ 44 โครงการและสามารถปฏิบตั ไิ ด้สาเร็จ 43 โครงการ พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทัง้ 15 มาตรฐาน และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
12 ในระดับ
ดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรจัดทาระบบสารสนเทศให้ทนั สมัย ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และง่ายต่อการใช้งาน
เพือ่ ให้สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
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๕

4.00

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๐๖

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๓
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๕

5.00

๑๐

9.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน (ห้องปฏิบตั กิ าร)
- โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซือ้ สือ่ การสอนในห้องเรียนอนุบาล,
จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า, จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน,
จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ
-โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุ บาล ,
กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั นสาหรับนักเรียน ,
กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิ เทศบริเวณหน้ าโรงเรียน ,กิจกรรม
ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ ,กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายในโรงอาหาร
-โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือ ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนโครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์สาหรับ
การจัดการเรียนรูแ้ ละสนับสนุ นการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูใ้ นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการ
ป้ องกันอัคคีภยั และภัยธรรมชาติ โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุข ภาพ โครงการทัศนศึก ษา โครงการพัฒ นาและส่งเสริม การใช้ห้องสมุ ด
โครงการพัฒนาลูกเสือ -เนตรนารี โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ โครงการนิเทศ
ภายใน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการBomb to bell สันติสุข สันติภาพ โครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรกั ษ์ความเป็ นไทย และ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. ผลกำรพัฒนำ
โรงเรียนได้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง มี
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๐๗

การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 13 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรูข้ องเยาวชนในชุมชนโดยจัดกิจกรรมทีส่ นับสนุนการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในชุมชนร่วมกับผูเ้ รียนในโรงเรียน

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมวิ สยั ทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้ นที่
กำหนดขึน้

ตัวบ่งชี้
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน
บรรลุตามเป้ าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุ
ตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๔

ระดับที่ได้

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๐๘

- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ยบ์ อล,กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายกิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหาสุข
ศึกษากิจกรรมกายบริหาร,ประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษ (กิ จ กรรม Skill Test,กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษกิจกรรม Christmas' 58)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั น
อย่างถูก วิธี,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูก น้ ายุง ลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิ มุ้ กันโรคกิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ
- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้ าจาลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้อง
ท่องสวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร)
-โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ,กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ -วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรมวันมาฆบูชา)
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน (ห้องปฏิบตั กิ าร)
- โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน
- โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซือ้ สือ่ การสอนในห้องเรียนอนุบาล
จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า, จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน
จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ
-โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุ บาล ,
กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั นสาหรับนักเรียน ,
กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิ เทศบริเวณหน้ าโรงเรียน ,กิจกรรม
ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ ,กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายในโรงอาหาร
-โครงการพัฒนาและใช้สอ่ื การสอน
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูครสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ ง่ เสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูดา้ นการสือ่ สาร
-โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือ ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรีย นก าหนดอัต ลัก ษณ์ จ ัด โครงการ กิจ กรรมตามแผนพัฒ นาการศึก ษา 255 8-2560 และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2558 ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึก ษา โดยฝึ ก ให้ผู้เรีย นมีค วามรู้คู่ คุ ณ ธรรม ตามโครงการส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางวิช ากา ร
โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาและ
ส่ ง เสริม การใช้ ห้ อ งสมุ ด โครงการพั ฒ นาลู ก เสื อ -เนตรนารี โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการBomb to bell สันติสุข สันติภาพ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุ รกั ษ์ความเป็ นไทย และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
การจัด กิจ กรรมเน้ น ให้นัก เรีย นแสดงกิรยิ าวาจาอย่างสุ ภ าพเรีย บร้อ ย ไม่พู ด จากระโชกโฮกฮาก จัด
กิจกรรมการในวันสาคัญทางศาสนา เช่น การเดินจงกรม การสวดมนต์และการเรียนรูเ้ กีย่ วกับพิธกี รรมทาง
ศาสนาในวันนัน้ ๆ จัดกิจกรรมฝึ กให้ผูเ้ รียนได้มสี มาธิ ฝึ กการสวดมนต์และเรียนธรรมะกับพระสงฆ์ จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามจุดเน้นของโรงเรียน โดยจัดอาหารกลางวันทีถ่ ูกหลักโภชนาการและจัดอาหาร
เสริม( นม )ให้ผเู้ รียนทุกวัน และจัดกิจกรรมการออกกาลังกายหน้าเสาธงทุกวัน
2. ผลกำรพัฒนำ
ผลการดาเนิ น งานส่งเสริม ให้ผู้เรีย นบรรลุ ต ามเป้ าหมาย วิส ยั ทัศ น์ ปรัช ญา คือ ผู้เรีย นมีค วามรู้คู่
คุณธรรม ทาให้ผเู้ รียนเกิดความมันใจ
่ กล้าแสดงออก มีความเชื่อมันในตนเอง
่
ส่งผลให้เป็ นคนทีม่ บี ุคลิก
ดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย ไม่พูดคาหยาบ ตรงตามอัตลักษณ์ ของโรงเรียน “ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน” และผู้เรียนมี
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ การดาเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนอ่อนหวานสร้างสุขภาพ ตามจุดเน้นของสถานศึกษา คือ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 14 ในระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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โรงเรียนควรประสานกับครอบครัวเพื่อขอความร่วมมือในการดูแลภาวะโภชนาการของผูร้ ยี นที่มี
ภาวะทุพโภชาการ โดยเฉพาะผูเ้ รียนทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริ ม
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิ จกรรมตำมนโยบำย จุดเน้ น แนวทำงกำรปฏิ รปู กำรศึกษำเพื่อพัฒนำและ
ส่งเสริ มสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึน้

ตัวบ่งชี้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรปู การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๕

ระดับที่ได้

5
5

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๓

3.00

๒
๕

2.00
5.00

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิ จกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูแ้ ละจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนคายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการ
เขียนเรียงความและการแต่งคาประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิ ด
พจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับ
สาระวิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)
- โครงการพัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ (กิจ กรรมฉลาดรู้วิท ยาศาสตร์,กิจ กรรม
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,กิจกรรมสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือ กตัง้ สภานัก เรีย น,กิจกรรมภู มิ ใจความเป็ น ไทย,ธนาคารโรงเรีย น,บัน ทึก รายรับ รายจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึ กทักษะด้านกีฬาแชร์บอล
วอลเล่ ย์บ อล,กิจ กรรมส่งเสริม ทัก ษะกีฬ าหมากฮอส,กิจ กรรมการแก้ปั ญ หาเด็ก อ้ว น,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึ กซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปั ญหาสุข
ศึกษา,กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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- โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรกั ษ์คตี ศิลป์ ,กิจกรรมราไทย Thai Dance)
- โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษ ฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษ ฐ์ กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้ า,
กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษ (กิ จ กรรม Skill Test,กิ จ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษ,กิจกรรม Christmas '58)
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาทาได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟั น
อย่างถูก วิธี,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน,กิจกรรมรณรงค์กาจัดลูก น้ ายุง ลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิ มุ้ กันโรค กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ
- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้ าจาลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้อง
ท่องสวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร )
-โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ,กิจกรรมวันมหาธีร
ราชเจ้ากิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP )
- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มคี วามรูห้ น้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ -วิปัสสนากรรมฐาน,พิธไี หว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,
กิจกรรมวันมาฆบูชา)
- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี,่ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะ
ต้านยาเสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวันของนักเรียน
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน (ห้องปฏิบตั กิ าร)
- โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน
- โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์
- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเยีย่ มชัน้ เรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน)
- โครงการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
กิจกรรมการวิจยั ในชัน้ เรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที)่
- โครงการจัดหาสินทรัพย์เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน (จัดซือ้ สือ่ การสอนในห้องเรียนอนุบาล,
จัดซือ้ อุปกรณ์กฬี า, จัดซือ้ หนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน,
จัดซือ้ อุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ
-โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุ บาล ,
กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ปรงฟั นสาหรับนักเรียน ,
กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ ายนิ เทศบริเวณหน้ าโรงเรียน ,กิจกรรม
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๑๒

ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ กิจกรรมติดตัง้ ฝ้ ากันความร้อนภายในโรงอาหาร
- โครงการพัฒนาและใช้สอ่ื การสอน
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูครสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ ง่ เสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูดา้ นการสือ่ สาร
-โครงการการพัฒ นาระบบงานและเครือ ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารICT ภายใน
โรงเรียน (กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. วิ ธีกำรพัฒนำ
โรงเรีย นจัด โครงการ กิจ กรรมพิเศษเพื่อ ตอบสนองนโยบาย จุ ด เน้ น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ซึง่ กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 2558-2560 และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2558 ด้วยการ
น าข้อ เสนอแนะจากการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกรอบ 2 โดยสมศ.มาเป็ น ข้อ มูล ในการวางแผนและ
เป้ าหมายในการพัฒนาและเน้นการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ
จริงของผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ แบบโครงงาน แบบบูรณาการ แบบสืบสวนสอบสวน แบบMind
map ส่งเสริมและพฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนเก่ง
คนดี และดารงชีวิต อย่างมีความสุข สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้รบั จาดกการเรียนรู้ต าม
หลักสูตรและความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและการดาเนินชีวติ
2. ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มคี ุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 คือ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเด็กทุกคนได้รบั การ
พัฒนาให้มคี ุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเป็ นคนไทยยุค
ใหม่ทม่ี คี ุณภาพ ครูของโรงเรียนได้รบั การพัฒนามีคุณภาพสมเป็ นครูยุคใหม่ อาคารสถานทีม่ คี ุณภาพสม
เป็ นแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษา ยุคใหม่ และ การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเหมาะสมเป็ น
การบริหารจัดการใหม่ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 15 ใน
ระดับดีเยีย่ ม
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนโรงเรียนควรพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศโดยเน้ นความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาที่ 2 และภาษาจีนเป็ นภาษาที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกั เรียนในอนาคตเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21

๓. สรุปผลกำรประเมิ นคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕8
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๑๓

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน

ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน

๒๐

18.45

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย

๕

มำตรฐำนที่ ๒ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ

๕

4.59

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม

๕

4.62

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา

๕

4.57

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

๖๕

62.70

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๕ ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

๒๐

18.80

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๖ ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

๒๐

20.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

๒๐

19.20

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

๕

4.70

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

๕

5.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้

๕

5.00

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ

๕

5.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา
วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย

๕

5.00

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริ ม

๕

5.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู
การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้

๕

5.00

ดีเยี่ยม

กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

4.67

ดีเยี่ยม

หน้า ๑๑๔

คะแนนรวม

๑๐๐

96.15

ดีเยี่ยม

คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้ รียน

๓๐

27.46

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสขุ ภำวะที่ดีและมีสนุ ทรียภำพ

๕

4.81

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่ำนิ ยมที่พึงประสงค์

๕

4.87

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่ อง

๕

4.50

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๔ ผูเ้ รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิ ดอย่ำงเป็ นระบบ คิ ด
สร้ำงสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล

๕

4.25

ดีมำก

มำตรฐำนที่ ๕ ผูเ้ รียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร

๕

4.40

ดีมำก

มำตรฐำนที่ ๖ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออำชีพสุจริ ต

๕

4.64

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ

๕๐

46.24

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผล

๑๐

9.57

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๘ ผูบ้ ริ หำรปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพและ เกิ ดประสิ ทธิ ผล

๑๐

10.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิ บตั ิ งำนตำมบทบำทหน้ ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล

๕

4.60

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิ จกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้ รียนอย่ำงรอบด้ำน

๑๐

9.20

ดีเยี่ยม

ระดับปฐมวัย อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

น้ำหนัก

หน้า ๑๑๕

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่
ส่งเสริ มให้ผเู้ รียนพัฒนำเต็มศักยภำพ

๑๐

8.60

ดีมำก

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง

๕

4.70

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

๑๐

9.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่งกำรเรียนรู้

๑๐

9.00

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ

๕

5.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมวิ สยั ทัศน์
ปรัชญำ และจุดเน้ นที่กำหนดขึน้

๕

5.00

ดีเยี่ยม

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริ ม

๕

5.00

ดีเยี่ยม

มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิ จกรรมตำมนโยบำย จุดเน้ น แนวทำงกำร
ปฏิ รปู
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริ มสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึน้

๕

5.00

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม

๑๐๐

92.70

ดีเยี่ยม

ระดับขัน้ พืน้ ฐำน อยูใ่ นระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๔.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็ก ชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 3
จำนวน/ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ
จำนวนเด็ก
พัฒนำกำรด้ำน
ที่ประเมิ น
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
๑.ด้านร่างกาย
53
52
1
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ
53
53
๓.ด้านสังคม
53
53
๔.ด้านสติปัญญา
53
53
๒ ระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกระดับชัน้ (ป.๑-ป.๖) ปี การศึกษา ๒๕๕8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
จานวน นร. ร้อยละ นร.ที่
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๑๖

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
จานวนที่
เข้าสอบ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๔๔ ๒ - - ๑ - ๔ ๑๔ ๒๓
๔๔ ๒ - - ๑ - ๔ ๑๒ ๒๕

วิทยาศาสตร์
๔๔
สังคมศึกษา ฯ
๔๔
ประวัตศิ าสตร์
๔๔
สุขศึกษาและพล
๔๔
ศึกษา
ศิลปะ
๔๔
การงานอาชีพฯ
๔๔
ภาษาต่างประเทศ
๔๔
หน้าทีพ่ ลเมือง
๔๔
คอมพิวเตอร์
๔๔
หมายเหตุ เด็กพิเศษ 2 คน

๒
๒
๒

ได้ระดับ ๓ ขึน้
ไป

๔๑
๔๑

๙๓.๑๘
๙๓.๑๘

-

-

๒
-

๕
-

๖
๒
๔
๓

๙
๑๙
๑๗
๗

๒๒
๒๑
๒๑
๓๒

๓๗
๔๒
๔๒
๔๒

๘๔.๑๐
๙๕.๔๕
๙๕.๔๕
๙๕.๔๕

๒ ๒ ๒
- ๒ - -

-

-

๒
๕
-

๖
๕
๔
๙
๑

๑๒
๒๑
๑๐
๙
๑

๒๔
๑๔
๒๗
๑๙
๔๒

๔๒
๔๐
๔๐
๓๗
๔๔

๙๕.๔๕
๙๐.๙๐
๙๓.๑๘
๘๔.๑๐
๑๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวนที่
เข้าสอบ ๐
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าทีพ่ ลเมือง
คอมพิวเตอร์

ทีไ่ ด้ระดับ
๓ ขึน้ ไป

ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒. ๓ ๓.
๕
๕
- - ๕ ๕๐
- ๒ ๖ ๑๑
- - ๔ ๖ ๗ ๘
- - ๔ ๘
- - ๒ ๑๐ ๑๔
- - ๘ ๖ ๖

๔๑
๔๑
๔๑
๔๑
๔๑
๔๑

-

๔๑
๔๑
๔๑
๔๑
๔๑

- - ๑
- - - -

-

๒
๑
๑
-

๕
๓
-

๙
๔
๔
๙
๒

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๙
๑๓
๑๑
๖
๒

๔

จานวน นร. ร้อยละ นร.ที่
ทีไ่ ด้ระดับ ได้ระดับ ๓ ขึน้
๓ ขึน้ ไป
ไป

๒๖
๒๒
๑๖
๒๙
๑๕
๒๑

๔๑
๓๙
๓๑
๔๑
๓๙
๓๓

๑๐๐
๙๕.๑๒
๗๕.๖๐
๑๐๐
๙๕.๑๒
๘๐.๔๘

๒๓
๑๖
๒๒
๒๕
๓๗

๔๑
๓๓
๓๗
๔๐
๔๑

๑๐๐
๘๐.๔๘
๙๐.๒๔
๙๗.๕๖
๑๐๐

หน้า ๑๑๗

62
62
62
62
62
62

-

ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
๒.
๓.
๑ ๑.๕ ๒
๓
๕
๕
- - 2 3
7 11
- - 4 5 10 10
2 2 6 7 7 9
- - 5 9 17
- - 1 3 13 9
- - 9 12 20

62
62
62
62
62

-

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวนที่
เข้าสอบ ๐
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าทีพ่ ลเมือง
คอมพิวเตอร์

จานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีเ่ ข้า
สอบ
ภาษาไทย
51
คณิตศาสตร์
51
วิทยาศาสตร์
51
สังคมศึกษา ฯ
51
ประติศาสตร์
51
สุขศึกษาและพลศึกษา 51
ศิลปะ
51

๐
-

-

4
2
-

10
4
-

5
19
15
-

34
16
13
6
-

ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๑
๒
๓
๕
๕
๕
- - 7 10 11 8
- 4 7 7 7 6
- 3 5 7 8 6
- - 3 11 14 4
- 2 - 17 12 7
- - 8 6 6 10
- - 5 24

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๔

จานวน นร. ร้อยละ นร.ที่
ทีไ่ ด้ระดับ ได้ระดับ ๓ ขึน้
๓ ขึน้ ไป
ไป

39
33
29
31
36
21

57
53
45
57
58
53

91.93
85.48
72.58
91.93
93.54
85.48

23
46
16
35
62

62
62
48
56
62

100
100
77.42
90.32
100

๔
15
20
22
19
13
21
22

จานวน นร. ร้อยละ นร.ที่
ทีไ่ ด้ระดับ ได้ระดับ ๓
๓ ขึน้ ไป
ขึน้ ไป
34
33
36
37
32
37
51

66.67
64.71
70.59
72.54
62.75
72.54
100
หน้า ๑๑๘

การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าทีพ่ ลเมือง
คอมพิวเตอร์

51
51
51
51

จานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีเ่ ข้า
สอบ
ภาษาไทย
58
คณิตศาสตร์
58
วิทยาศาสตร์
58
สังคมศึกษา ฯ
58
ประวัตศิ าสตร์
58
สุขศึกษาและพลศึกษา 58
ศิลปะ
58
การงานอาชีพฯ
58
ภาษาต่างประเทศ
58
หน้าทีพ่ ลเมือง
58
คอมพิวเตอร์
58

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

จานวน
ทีเ่ ข้า
สอบ
44
44
44
44

-

๐
-

๐
-

-

-

9
1
-

11
6
-

6
8
11
-

21
5
7
1

ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๑
๒
๓
๕
๕
๕
- - 2 3 8 16
- 2 4 14 19 10
- 1 5 6 15 16
- 2 12 15 11 7
- - 1 9 12 19
- - 2 2 11 18
- - 15 22
- - 6 18
- 2 7 8 19 10
1 1 4 11 16 15
- -

ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๑
๒
๓
๕
๕
๕
- - 2 11
- 4 13 5
- 4 10 8
- - 4 2 12 8

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

24
18
26
50

๔
29
9
15
11
17
25
20
34
12
10
58

๔
31
22
22
18

51
31
44
51

100
60.78
86.27
100

จานวน นร. ร้อยละ นร.ที่
ทีไ่ ด้ระดับ ได้ระดับ ๓
๓ ขึน้ ไป
ขึน้ ไป
53
38
46
29
48
54
58
58
41
41
58

91.38
65.52
79.31
50.00
82.76
93.10
100
100
70.69
70.69
100

จานวน นร. ร้อยละ นร.ที่
ทีไ่ ด้ระดับ ได้ระดับ ๓
๓ ขึน้ ไป
ขึน้ ไป
44
40
40
38

100
90.91
90.91
86.36
หน้า ๑๑๙

ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
หน้าทีพ่ ลเมือง
คอมพิวเตอร์

44
44
44
44
44
44
44

-

-

-

6
6
-

11
4
7
-

11
6
8
3
7
13
-

7
13
17
9
6
11
-

9
25
19
32
21
13
44

27
44
44
44
34
37
44

61.36
100
100
100
77.27
84.10
100

๔.๓ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขนั ้ พืน้ ฐำน O-Net ปี กำรศึกษำ ๒๕๕8
ชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ ๖

สำระวิ ชำ

จำนว
น/คน

คะแนน
สูงสุด
( Max )

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

๔๔
๔๔
๔๔
๔๔
๔๔

๗๒.๕๐
๙๕.๐๐
๘๕.๕๐
๘๘.๐๐
๙๐.๐๐

คะแนน
ตำ่ สุด
( Min. )

คะแนน
เฉลี่ย
(Mean)

๓๗.๕๐
๑๕.๐๐
๒๔.๐๐
๒๖.๐๐
๑๗.๕๐

๕๗.๙๕
๕๔.๒๐
๔๘.๒๘
๕๗.๑๔
๕๓.๑๘

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)
๑๐.๐๙
๒๒.๖๑
๑๕.๒๑
๑๒.๓๒
๒๐.๘๐

มัธยฐำน

ฐำนนิ ยม

( Median )

( Mode )

๕๘.๗๕
๕๐.๐๐
๔๖.๕๐
๕๗.๐๐
๔๘.๗๕

๔๗.๕๐
๔๕.๐๐
๓๘.๕๐
๕๒.๐๐
๓๗.๕๐

หมำยเหตุ ผลการสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรูม้ คี ะแนนเฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ คะแนน
เฉลีย่ ระดับจังหวัด และคะแนนเฉลีย่ ระดับสังกัด (เอกชน) และมีคะแนนพัฒนาการ 7.36 สูงเป็ น
อันดับที่ 2 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

สรุปผลจำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนกำรประเมิ นคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ

สำระวิ ชำ

จำนวน คะแนน
คน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี
หน้า ๑๒๐

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

44
44
44
44
44

57.95
57.14
53.18
54.20
48.28

10.09
12.32
20.80
22.61
15.21

6.82
6.82
6.82

54.55
61.36
54.55
54.55
77.27

45.45
38.64
38.64
38.64
15.91

หมำยเหตุ ๑.จำนวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดูจำกรำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ
ขัน้ พืน้ ฐำน ค่ำสถิ ติระดับโรงเรียนแยกตำมรำยวิ ชำ
๒. จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดจู ำกรำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ ขนั ้ พืน้ ฐำน ผลกำรทดสอบ O-Net รำยบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
๑. ปรับปรุง ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00
๒. พอใช้ ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50
๓. ดี ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00

๔.๕ ผลกำรประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
รวม
เฉลีย่ ร้อยละ

จานวน นร.
ทัง้ หมด
43
41
62
50
58
44
298
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น

37
6

33
8

48
14

38
12

52
6

41
3

249
49
83.56
16.44
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๔.๖ ผลกำรประเมิ นกำรอ่ำน คิ ดวิ เครำะห์ และเขียน

ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
รวม
เฉลีย่ ร้อยละ

จานวน นร.
ทัง้ หมด
43
41
62
50
58
44
298
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น

32
11

27
14

45
17

34
16

39
19

27
17

204
94
68.46
31.54

๔.๗ ผลกำรประเมิ นกิ จกรรมพัฒนำผูเ้ รียน

ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี ๑
ประถมศึกษาปี ท่ี ๒
ประถมศึกษาปี ท่ี ๓
ประถมศึกษาปี ท่ี ๔
ประถมศึกษาปี ท่ี ๕
ประถมศึกษาปี ท่ี ๖
รวม
เฉลีย่ ร้อยละ

จานวน นร.
ทัง้ หมด
43
41
62
50
58
44
298
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
43
41
62
50
58
44
298
100

๔.๘ ผลกำรประเมิ นสมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน ๕ ด้ำน
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
นัก เรีย นมีค วามสามารถในสื่อ สารสมวัย มีว ฒ
ั นธรรมในการใช้ภ าษาในการถ่ ายทอดความคิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ อันจะ
เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเลือกรับหรือไม่รบั ข้อมูลข่าวสาร ด้ วยหลักการ
เหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อ
ตนเองและสังคม
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๒. ควำมสำมำรถในกำรคิ ด
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
เกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาและอุปสรรคต่ างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บน
พื้นฐานของหลักเหตุ ผล คุณ ธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรูม้ าใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการ
ตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อตนเอง สังคม และสิง่ แวดล้อม
๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกั ษะชีวิต
นักเรียนมีความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญ หาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง เหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู๎จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรม ไม่พงึ ประสงค์ทส่ี ่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ ่นื
๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
นักเรียนมีความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ และการมีทกั ษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้ านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
ผลกำรประเมิ นสมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน ๕ ด้ำน คิ ดเป็ นร้อยละ
สมรรถนะ
๑. ความสามารถในการสือ่ สาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่ำน

96.98
85.91
82.89
90.93
86.58

3.02
14.09
17.11
9.06
13.42
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บทที่ 4 สรุปผลกำรพัฒนำ
1. จุดเด่นของสถำนศึกษำ
จุดเด่นของสถำนศึกษำ
ด้ำนครู
o จัดกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผูเ้ รียน
o ปลูกฝั งเด็กให้มวี นิ ยั มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
o สามารถบูรณาการสือ่ การเรียนการสอนได้เป็ นอย่างดี
o รูเ้ ป้ าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทาให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
o วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
o นาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดขี น้ึ
o ประเมินพัฒนาการผูเ้ รียนตามสภาพจริง
o จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณภาพผูเ้ รียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก
o ดูแล เอาใจใส่ ผูเ้ รียนทัวถึ
่ ง
o พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
o มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
o มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
o มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานทีร่ บั ผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
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จุดเด่นของสถำนศึกษำ
o มีความรูเ้ ข้าใจ/ทักษะเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเป็ นอย่างดี
o มีความตัง้ ใจและมุง่ มันในการปฏิ
่
บตั หิ น้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ
o มีจานวนเพียงพอ/คุณสมบัตติ ามเกณฑ์
o เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องผูเ้ รียน
o พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ
o มีความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูป้ กครอง/ชุมชน/ผูเ้ รียน
ด้ำนผูบ้ ริ หำร
o มีความรูเ้ ข้าใจและทักษะเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเป็ นอย่างดี
o มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน
o ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
o มีวสิ ยั ทัศน์และภาวะผูน้ า ทัง้ ด้านวิชาการ และการบริหาร
o ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
o มีความคิดริเริม่ /สร้างสรรค์
o มีคุณธรรม จริยธรรม
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี
o สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากรในโรงเรียน
o ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
o ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
o บริหารงานโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วม/กระจายอานาจ
o บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
o มีความเป็ นประชาธิปไตย
o ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ด้ำนผูเ้ รียน
o ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมของศาสนา
o มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
o มีจติ ใจเอือ้ อาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู
o มีระเบียบวินยั /รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
o มีสมั มาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
o ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า/ประหยัด
o รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์/มีสขุ ลักษณะทีด่ ี
o มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
o ทาชื่อเสียงให้กบั โรงเรียนด้านวิชาการ/ศิลปะ
o สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสยั ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
o มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๒๕

จุดเด่นของสถำนศึกษำ
o เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิง่ เสพติด
o ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึน้
o มีความรูท้ กั ษะเบือ้ งต้น มีทกั ษะในการทางาน
o มีทกั ษะการวิเคราะห์/การสือ่ ความ
o มีจนิ ตนาการ/ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
o รูจ้ กั การเป็ นผูน้ าและผูต้ าม/ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้/ทางานเป็ นทีม
o กระตือรือร้น/ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน/รักการอ่าน
o มีทกั ษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิตสิ มั พันธ์
o มีอสิ ระในการนาเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก
o มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สูงกว่าระดับประเทศ และมีคา่ พัฒนาการโดยรวม สูงเป็ นอันดับที่ 2
ของโรงเรียนสังกัดเอกชน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
ด้ำนสถำนศึกษำ
o ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบ
o การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
o จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีสว่ นร่วม
o มีบริการรถรับส่งผูเ้ รียน
o มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
o มีการดูแลเรือ่ งความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย
o ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
o ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
o ให้ความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กบั ทุกศาสนา
o ได้รบั ความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผูป้ กครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็ น
อย่างดี
o ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของโรงเรียนให้ผปู้ กครองและชุมชนทราบ
o การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผูเ้ รียน
o นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน
o ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ หมาะกับศักยภาพและความต้องการของผูเ้ รียน
o จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รียน
o จัดกิจกรรมทีส่ ร้างจิตสาธารณะให้แก่ผเู้ รียน
o ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับการศึกษาในระดับประถม
o มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
o เป็ นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ
o มีทรัพยากร ปั จจัยทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูจ้ ากภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๒๖

o
o
o
o
o
o
o

จุดเด่นของสถำนศึกษำ
วางแผนและดาเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
มีหลักสูตรสถานศึกษา
มุง่ ส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็ นคนดี
มีสอ่ื เทคโนโลยีทเ่ี อือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอ
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สือ่ การเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้
จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง

2. จุดควรพัฒนำ
จุดควรพัฒนำ
ด้ำนครู
o พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
o ใช้วธิ สี อนทีห่ ลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์
o ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธกี ารสอน แบบสมัยใหม่
o พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนาผลการประเมินมาใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน
o นาผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบตั จิ ริง
o จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง
o การผลิตสือ่ การเรียนการสอนเอง
o การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเ้ รียน เพือ่ น ผูป้ กครอง/ตามสภาพจริง/
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็ นรายบุคคล
o การทาวิจยั ในชัน้ เรียน
o ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สือ่ การสอน
o พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
ด้ำนผูบ้ ริ หำร
o จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผูเ้ รียน
o พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู
o การนาข้อมูลและผลการประเมินใช้ตดั สินใจ/ปรับปรุงงาน
ด้ำนผูเ้ รียน
o ตระหนักในเรือ่ งความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
o ส่วนสูง น้าหนัก บางคนยังไม่ได้มาตรฐาน
o การรักการอ่าน/ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน
o การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
o ทักษะในการแสวงหาความรู/้ การสังเกต/สารวจ/เชื่อมโยง
o การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
o ความกล้าในการแสดงออก
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๒๗

จุดควรพัฒนำ
o ความอดทน อดกลัน้ /ทางานจนสาเร็จ
o พัฒนาทักษะชีวติ
o การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
o พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์
o พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/
สังคมให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ด้ำนสถำนศึกษำ
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
o มีรถรับส่งผูเ้ รียนอย่างเพียงพอทัวถึ
่ ง
o พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
o การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการดาเนินงานของโรงเรียน
o การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รบั รู้
o ส่งเสริมผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
o พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
o ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ
o พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในให้เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
o พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบตั กิ ารวิชาต่างๆ
o ห้องสมุดทีท่ นั สมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้
ผูเ้ รียนศึกษาค้นคว้า
3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิม่ เติมได้)
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
ด้ำนครู
o ครูผสู้ อนได้รบั การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่
หลากหลาย
o ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบ
บูรณาการ/การสอนบทบาทสมมติ
o ปรับสภาพแวดล้อมเพิม่ ความหลากหลายในการเรียนรู้
o พัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี น้นการปฏิบตั ิ
o พัฒนาผูเ้ รียนให้มปี ระสบการณ์จริง/การดารงชีวติ /การใช้ชวี ติ ประจาวัน
o ส่งเสริมด้านการใช้สอ่ื เทคโนโลยีทางการศึกษา
o ส่งเสริมให้มกี ารนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ มาใช้ในการเรียนการสอน
o ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
o ประเมินผลตามสภาพจริงและนาผลมาใช้
o พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๒๘

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
สอน
o มีวุฒกิ ารศึกษาตรงตามวิชาทีส่ อน
ด้ำนผูบ้ ริ หำร
o ส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
o จัดให้มแี ผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รบั การศึกษาต่อทีส่ งู ขึน้
o การบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม
o ให้บุคลากรมีสว่ นร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน
ด้ำนผูเ้ รียน
o ผูเ้ รียนมีระเบียบ วินยั /รับผิดชอบต่อหน้าที่
o จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตสานึก ให้ผเู้ รียน เห็นคุณค่า สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร
o ผูเ้ รียนมีสขุ นิสยั ทีด่ ี รูจ้ กั การออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
o พัฒนาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สังคมทีด่ ี
o มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตสานึกทีด่ ี
o รูค้ ุณค่าการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
o ฝึกผูเ้ รียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก
o พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูใ้ ฝ่ เรียนใฝ่ ร/ู้ มีความกระตือรือร้น
o การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื /พึง่ พาตนเองได้
o ฝึกความเป็ นผูน้ า/ผูต้ าม
o ฝึกกระบวนการทางานอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน
o ฝึกกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม
o ส่งเสริมความรัก สามัคคี
o จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผูเ้ รียน
o การทาโครงงาน
o พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน
o ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้
o สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้
o ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางเรียนสูงขึน้ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
o มีผลสัมฤทธิ ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี
o สนับสนุนให้ผเู้ รียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึน้
o ผูเ้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกห้องเรียน
o พัฒนาผูเ้ รียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผเู้ รียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ
ด้ำนสถำนศึกษำ
o พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
o นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การจัดการศึกษาในโรงเรียน
o ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของสถานศึกษาให้ทวถึ
ั่ ง
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๒๙

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผูเ้ รียน
พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สอ่ื /อบรม/นิเทศ/ดูงาน
ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่ รใู้ ฝ่ เรียน
พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน/สิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับผูเ้ รียน
พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สือ่ เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม

4. ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนครู
o การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
o ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา
o ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาทีส่ อน
ด้ำนผูบ้ ริ หำร
o การแนะนาแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการทีด่ ี
o ส่งเสริมให้ความรู/้ อบรมให้แก่ผบู้ ริหาร
o สวัสดิการบุคลากร
o การลดหย่อนภาษี
o ทุนการศึกษา
ด้านผูเ้ รียน
o การฝึกฝนด้านการคิด
o ความกล้าแสดงออก
o การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กทีพ่ ฒ
ั นาการช้ากว่าผูอ้ ่นื
o พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน
o เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แข่งขันทางวิชาการ
o ให้ผเู้ รียนไปทัศนศึกษา/เรียนรูน้ อกห้องเรียน
ด้านสถานศึกษา
o ข่าวสารทางการศึกษา
o การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั ทางโรงเรียน
o การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครือ่ งเล่นต่างๆ
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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o
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o
o

ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
จัดแหล่งเรียนรูส้ าหรับชุมชน
ทุนการศึกษา/กองทุนผูเ้ รียน
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
สือ่ การเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า
จัดหาตาราเรียนทีเ่ หมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ

ภำคผนวก
รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน้า ๑๓๑

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน O-NET ปี กำรศึกษำ 2558
จำแนกตำมโรงเรียนเอกชน
สพป.ปทุมธำนี เขต 2
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รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรี
ยนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
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ค่าเฉลี่ยรวมปี

