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ค ำน ำ 

 

โรงเรยีนพฒันาวทิยา สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้จดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕8  เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาให้
สงูขึน้ ภายใตม้าตรฐานการศกึษาปฐมวยัและมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามกรอบการประเมนิ ไดแ้ก่  

๑. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดว้ย ๕ ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน ๔ มาตรฐาน ดา้นการจดัการศกึษา ๔ มาตรฐาน ดา้นการ
สรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้๑ มาตรฐาน ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ด้านการส่งเสรมิ ๑ 
มาตรฐาน รวม ๑๑ มาตรฐาน 

๒. มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร และ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผูเ้รยีน 6 มาตรฐาน ด้านการจดัการศกึษา ๖ มาตรฐาน ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ๑ มาตรฐาน ด้าน
การสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้๑ มาตรฐาน ดา้นมาตรการสง่เสรมิ ๑ มาตรฐาน รวม ๑5 มาตรฐาน  

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินภายใน ได้ศึกษาสภาพจรงิ ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่องรอยหลกัฐานในการท างาน น ามาวิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน จดัท าข้อมูลการจดัการศึกษาของ
โรงเรยีน และรายงานน าเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาปรบัปรุง รวมทัง้ทิศทางในการพฒันาคุณภาพ
สถานศกึษาใหม้ศีกัยภาพ มคีวามพรอ้มในการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพสงูขึน้  

คณะกรรมการขอขอบคุณทุกท านที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการประเมินและการจดัท ารายงานมา ณ 
โอกาสน้ี หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานดา้นการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนสบืไป   

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

โรงเรยีนพฒันาวทิยา 

10 พฤษภาคม 2559 
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บทท่ี ๑  
ข้อมูลพืน้ฐำน 

๑. ข้อมูลทัว่ไป 

 ๑.๑ โรงเรยีนพฒันาวทิยา ตัง้อยูเ่ลขที ่355/600 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานีสงักดั 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน โทร 02-995-0367 โทรสาร 02-532-2890  
e-mail :  pattanawit2527@gmail.com  Facebook : Pattana Wittaya  
 ๑.๒ ไดร้บัอนุญาตจดัตัง้ เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2527 
 ๑.๓ เปิดสอนระดบัชัน้ เตรยีมอนุบาล ถงึ ระดบัชัน้ ประถมศกึษาปีที ่6 
 ๑.๔ เน้ือที ่2 ไร ่42 ตารางวา   
 ๑.๕ เขตพืน้ทีบ่รกิาร ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 
 ๑.๖ ประวตัโิรงเรยีนโดยยอ่ 

 โรงเรยีนพฒันาวทิยา   เดมิใชช้ื่อวา่ โรงเรยีนอนุบาลพฒันา ก่อตัง้เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 
2527  โดยหา้งหุน้สว่นจ ากดัอนุบาลพฒันา  สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ปทุมธานี เขต 2  เปิดท าการสอนใน
ระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศกึษา โดยมผีูบ้รหิารโรงเรยีนตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัดงัน้ี 

ตำรำงท่ี 1 ผูบ้ริหำรโรงเรียนพฒันำวิทยำตัง้แต่อดีต-ปัจจบุนั 

ปี พ.ศ. ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต ครใูหญ่/ผูอ้ ำนวยกำร ผูจ้ดักำร 

2527 - 2530 นางวนิดา    เลาจรยิกุล   นางมาล ี   สุวภริมยโ์ชต ิ  นางวนิดา    เลาจรยิกุล   

2530 - 2532 นางวนิดา    สวุภริมยโ์ชต ิ  นางสาวบุษบา  งามศลิป์   นางวนิดา   สุวภริมยโ์ชต ิ  

2533 - 2535 นางวนิดา    สวุภริมยโ์ชต ิ  นางเกยรู    ตถัยาธคิม   นางวนิดา   สุวภริมยโ์ชต ิ  

mailto:pattanawit2527@gmail.com
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2535 - 2536 นายศริ ิ   สรินิธรานนท ์ นางเกยรู    ตถัยาธคิม   นายศริ ิ   สรินิธรานนท ์

2537 - 2549 นายสเุมธ     สวุภริมยโ์ชต ิ   นางเกยรู    ตถัยาธคิม   นายสเุมธ    สวุภริมย์
โชต ิ   

2549 - 2551 นายประพนัธ ์   ภทัร
ประสทิธิ ์  

นางเกยรู    ตถัยาธคิม  นายพชิติ    เพญ็ประภา   

2552 - 2554 นายประพนัธ ์   ภทัร
ประสทิธิ ์    

นางเกยรู    ตถัยาธคิม นางเกยรู    ตถัยาธคิม 

พ.ค. 2555 นายประพนัธ ์   ภทัร
ประสทิธิ ์    

นางปราณ ี ไชยานุกจิ นายอานุภาพ  นนัทพนัธ ์

พ.ย. 2555 นายประพนัธ ์   ภทัร
ประสทิธิ ์    

นางวจิติรา  ค ายงั นายทรงกลด  พฒุกิมล
กุล 

เม.ย. 2558 -ปัจจุบนั นายประพนัธ ์   ภทัร
ประสทิธิ ์    

นางสาวรพพีรรณ  แผน
ด ี

นางทพิวรรณ  เพิม่วร
ฉตัร 

แผนท่ีโรงเรียนพฒันำวิทยำ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร  

 โรงเรยีนพฒันาวทิยาแบ่งโครงสรา้งการบรหิารงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นบุคคล ดา้น
บรหิารทัว่ไป และดา้นงบประมาณ ผูบ้รหิารยดึหลกัการบรหิารแบบ PDCA มโีครงสรา้งการบรหิารดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๗ ปรชัญำ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย 

ปรชัญำโรงเรียน (School Philosophy) 

“กำรศึกษำคือกำรพฒันำตน” 

       การศกึษาคอืการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูท้ีร่กัการเรยีนรู ้ขยนัหมัน่เพยีร มานะ อดทน ไมย่อมแพต้่อ
อุปสรรค สามารถน าความรูห้รอืกระบวนการต่างๆ ทีไ่ดร้บั น าไปสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องตนเองจน
เกดิเป็นนิสยั เพื่อเกดิการเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนืในตนเองตลอดไป 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“วิชำกำรก้ำวหน้ำ พฒันำคณุธรรม น ำสู่สำกล” 

ระดบัปฐมวยั 

 ภายในปี 2560 นกัเรยีนปฐมวยัทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ 
จติใจ สงัคม และสตปัิญญา มคีวามสขุในการเรยีน มคีวามรกัความสามคัค ีมคีุณธรรม จรยิธรรม มวีนิยัใน

ผู้ รับใบอนญุาต 

ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จดัการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ราต 

งานวิชาการ งานบริหารทัว่ไป 

ผู้อ านวยการ 

งานบคุคล งานงบประมาณ 
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ตนเอง เคารพผูอ้ื่น ปฏบิตัติามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้หมาะสมตามวยั รกัษ์สิง่แวดลอ้ม ประเพณี 
วฒันธรรมไทย 

ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

 ภายในปี 2560 นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ สามารถน าเทคโนโลยมีาใช้ในการ
แสวงหาความรู ้ด ารงชวีติอย่างมคีุณค่า มนี ้าใจไมตร ีมจีติอาสา และมกีารพฒันาคุณธรรมดา้นต่างๆ อาท ิ
วนิัย กตญัญู เมตตา ขยนั ซื่อสตัย ์ประหยดั อดทน เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น รูจ้กัแบ่งปัน เสยีสละเพื่อส่วนรวม 
ฯลฯ  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิแกปั้ญหา และคดิสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถใน
การใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งน้อย 2 ภาษา 

ครแูละบคุลำกร 

 เป็นผูม้คีุณธรรม พฒันาตนเองตามมาตรฐานวชิาชพี มทีกัษะการปฏบิตังิาน สามารถใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

โรงเรียน 

 บรหิารจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (School Based Management : SBM ) ภายใต้หลกัธรรมาภิ
บาล  มกีระบวนการ PDCA ในการวางแผน ปฏบิตั ิตรวจสอบตดิตามและน าผลการประเมนิมาพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 พนัธกจิ (Missions) 

 1) จดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม มสีตปัิญญา สามารถ
ด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน มคีวามเป็นสากล มจีติ
สาธารณะ 
 2)  สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหไ้ดม้าตรฐานการเรยีนรู ้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน นกัเรยีนเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 3)  สง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการสือ่สารไดต้ามวยั อยา่งน้อย 2 ภาษา 
 4)  สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมนิีสยัรกัการอา่น รูจ้กัแสวงหาความรู ้และมทีกัษะกระบวนการคดิดา้นต่างๆ  
 5)  สง่เสรมิพฒันาระบบเครอืขา่ย Internet ในโรงเรยีน อยา่งทัว่ถงึ 
 6)  สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้กีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
        7)  พฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานทีใ่หร้ม่รืน่ สวยงาม มแีหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนอยา่งพอเพยีง 
 8)  สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 9)  บรหิารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 10) สรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า ชุมชน และองคก์รต่างๆ 
 

 เป้ำหมำย (Goals) 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗ 

 1)   นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้มคีวามใฝ่รู ้ ใฝ่เรยีน 
สามารถ 
น าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 2)   นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั เคารพสทิธขิองผูอ้ื่น เสยีสละเพือ่สว่นรวม 
 3)   นกัเรยีนสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการสือ่สารไดต้ามวยัอยา่งน้อย 2 ภาษา 
 4)   ครมูคีวามเชีย่วชาญในการพฒันานกัเรยีนใหม้ศีกัยภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ 5.   ครแูละบุคลากรมคีุณธรรม จรยิธรรมและปฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรม 
 5)   โรงเรยีนมบีรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน มสีือ่การสอน และแหล่งเรยีนรูอ้ยา่ง
พอเพยีง 
 6)   โรงเรยีนมกีารบรหิารและการจดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (School Based Management : 
SBM) ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล และกระบวนการ PDCA  
 

 ๑.๘ เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ 

 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

“เรียนรู้ คู่คณุธรรม” 

นกัเรยีนไดร้บัการพฒันารา่งกายใหแ้ขง็แรงควบคูก่บัการพฒันาจติใจใหเ้ขม้แขง็มัน่คง  ไมห่วัน่ไหว 
พรอ้มทัง้พฒันาสมองใหม้วีชิาความรู ้มสีตปัิญญา มคีณุธรรมและจรยิธรรมทีด่งีาม โดยสอดแทรกคุณธรรม
ลงในกระบวนการเรยีนรู ้สามารถพฒันาคุณธรรมดา้นต่างๆใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนไดโ้ดยไมต่อ้งมวีชิาคุณธรรม
ใหเ้รยีนเป็นพเิศษ เชน่ การฝึกทดลองท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ฝึกทดลองดว้ยตนเอง เพราะการท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่นตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสยีสละ ความซื่อสตัย ์สุจรติ หากท าได้
มากๆ บ่อยๆ กจ็ะกลายเป็นเจตคต ิเป็นความเชื่อ หากปฏบิตัอิยูเ่สมอกจ็ะกลายเป็นความเคยชนิ เป็น
จติส านึกทีจ่ะตอ้งปฏบิตัเิชน่นัน้อยูเ่สมอ 

 

 อตัลกัษณ์ (Identity) 

“ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน” 

“ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน”หมายถึง คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ใจ เพยีรพยายามในการเรยีน แสวงหา
ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู ้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน นักเรยีนทีเ่ป็นผูใ้ฝ่เรยีนรู ้จงึมคีวามตัง้ใจ มคีวาม
เพยีรพยายามในการเรยีน สนใจเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆ ชอบแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู ้ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ สามารถเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความ รู ้
วเิคราะหข์อ้มลู สรุปเป็นองคค์วามรู ้น าไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ื่น และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

 ๑.๙ แผนพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558-2560 

 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘ 

เป้ำหมำยท่ี 1 กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 

นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์และเป็นบุคคลแหง่การ
เรยีนรู ้มคีวามใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน 
สามารถน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่
การเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนใหม้ี
ความรู ้ความสามารถดา้น
วชิาการและดา้นอื่น  เพือ่เขา้รว่ม
แขง่ขนัเวทตี่างๆ  

2.สง่เสรมิและพฒันานกัเรยีนให้
เขา้รว่มโครงการต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษา 

3.สรา้งเครอืขา่ยเพือ่ความรว่มมอื
ระหวา่งโรงเรยีนกบัหน่วยงาน
ดา้นการศกึษาในระดบัประเทศ 

4.พฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิใ์น
ระดบัประเทศสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง      

5. พฒันาขดีความสามารถโดย
จดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนคดิอยา่ง
เป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์
ตดัสนิใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมสีต ิ
สมเหตุสมผล     

6.พฒันาขดีความสามารถโดยจดั
กจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง มคีวามใฝ่รู ้ 
ใฝ่เรยีน รกัการเรยีนรู ้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

 

๑. นกัเรยีนรอ้ยละ 8๐ สามารถ
ป้องกนัตนเองจากสิง่ เสพตดิให้
โทษและหลกีเลีย่งตนเองจาก
สภาวะทีเ่สีย่งต่อ ความรนุแรง 
โรคภยั อุบตัเิหตุและปัญหาทาง
เพศ  

๒. นกัเรยีนรอ้ยละ ๙๐ เหน็คุณคา่
ในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม มมีนุษย
สมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  

3. นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรยีนรูเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ 

5. นกัเรยีนรอ้ยละ 90 มผีลการ
ประเมนิสมรรถนะส าคญั ตาม
หลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์ 

6. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘0 มผีลการ
ประเมนิการอา่น คดิ วเิคราะห ์
และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์ 

7. นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มผีลการ
ทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตาม
เกณฑ ์8.นกัเรยีนรอ้ยละ 80 มี
ทกัษะในการอ่าน ฟัง พดู และ
เขยีน มนิีสยั รกัการอา่นและ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจาก
หอ้งสมดุ แหล่งเรยีนรูแ้ละสือ่ต่าง 
ๆรอบตวั ใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เรยีนรูแ้ละน าเสนองานได ้ 

 

 

 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๙ 

 

เป้ำหมำยท่ี 2 กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 

นกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม มี
ระเบยีบวนิยั เคารพสทิธขิอง
ผูอ้ื่น เสยีสละเพือ่สว่นรวม 

1.เสรมิสรา้งผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม 
จรยิธรรม คา่นิยมทีพ่งึประสงค ์มี
วถิชีวีติพอเพยีง                                     

2.พฒันาขดีความสามารถโดยจดั
กจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะใน
การท างาน รกัการท างาน 
สามารถ ท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้
และมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสจุรติ  

1. นกัเรยีนรอ้ยละ 90 มโีอกาส
แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวที
ต่อผูม้พีระคณุ ยอมรบัความ
คดิเหน็และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง
กนั  

2. นกัเรยีนรอ้ยละ ๘๕ รูจ้กัตัง้
ค าถามเพือ่คน้หาความรูเ้พิม่เตมิ 
เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เพือ่การเรยีนรู ้ 

3.จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
เพือ่ปลกูฝังคณุลกัษณะดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรและ 
สิง่แวดลอ้ม                                  

3.นกัเรยีนรอ้ยละ 90 ท างานรว่ม 
กบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มุง่มัน่
พฒันางานและภมูใิจในผลงานของ
ตนเอง 

4.นกัเรยีนรอ้ยละ ๙0 ตระหนกั รู้
คุณคา่ รว่มอนุรกัษ์และพฒันา
สิง่แวดลอ้ม มคีา่นิยมทีด่ ี

เป้ำหมำยท่ี 3 กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 

นกัเรยีนสามารถใชภ้าษา 
ต่างประเทศในการสือ่สารได้
ตามวยัอยา่งน้อย 2 ภาษา 

1.ปรบัหลกัสตูรสถานศกึษาเน้น
การสือ่สารภาษาองักฤษและ
เรยีนเสรมิภาษาจนี 

2.พฒันาการเรยีนการสอนตาม
แนวทางโรงเรยีนมาตรฐานสากล         

3.ปรบัเปลีย่นกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมทีเ่ป็น
ภาษาองักฤษมากขึน้                              
5.จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

1. นกัเรยีนรอ้ยละ 90 สามารถ
สือ่สารเป็นภาษาองักฤษ และ
ภาษาจนีไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

2. นกัเรยีนรอ้ยละ 95 เขา้รว่ม
กจิกรรมภาษาองักฤษ 

เป้ำหมำยท่ี 4 กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 

ครมูคีวามเชีย่วชาญในการ
พฒันานกัเรยีนใหม้ศีกัยภาพ

1.เรง่รดัพฒันาครใูหม้คีวามรู ้
ความสามารถในการจดัการเรยีน

๑.ครรูอ้ยละ 100 ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รยีนทัง้ ดา้นความรู ้



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐ 

ตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ การสอนและพฒันากระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 

2.เสรมิสรา้งขดีความสามารถครู
ใหม้ทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยยีคุ
ใหม ่เพือ่พฒันาการจดัการเรยีน
การสอนและกระบวนการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน 

3.จดัสรรงบประมาณเพือ่ขวญั
ก าลงัใจในการด าเนินงาน 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 

๒.ครรูอ้ยละ 95 วเิคราะหผ์ูเ้รยีน
เป็นรายบุคคลและใชข้อ้มลูในการ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน 

๓.ครรูอ้ยละ ๙5 ออกแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ีต่อบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พฒันาการทางสตปัิญญา  

๔.ครรูอ้ยละ 90 จดักระบวนการ
เรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิจนสรุปความรู๎ไดด้ว้ยตนเอง  

5.ครรูอ้ยละ ๙0 ใชส้ือ่และเทคโน  
โลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการ
เรยีนรู ้

6.ครรูอ้ยละ ๑๐๐ มกีารวดัและ
ประเมนิผลทีห่ลากหลาย  มุง่เน้น
การพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

เป้ำหมำยท่ี 5              กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 

โรงเรยีนมบีรรยากาศเอือ้ต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน มสีือ่
การสอน และแหล่งเรยีนรูอ้ยา่ง
พอเพยีง 

๑. ด าเนินกจิกรรมสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

๒.ปรบัปรงุภมูทิศัน์ของโรงเรยีน
ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้

๑.โรงเรยีนบรหิารจดัการหลกัสตูร
เหมาะสม สอดคลอ้งกบับรบิทและ
ทอ้งถิน่ 

๒. โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรูภ้ายใน
โรงเรยีนและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
เรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก เพือ่
พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

3. โรงเรยีนจดัใหม้หีอ้งเรยีน หอ้ง 
ปฏบิตักิาร อาคารเรยีน มัน่คง 
สะอาดและปลอดภยั มสีิง่อ านวย
ความสะดวกพอเพยีง อยูใ่นสภาพ
ทีใ่ชก้ารไดด้ ีมสีภาพแวดลอ้มรม่
รืน่ 
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เป้ำหมำยท่ี 6              กลยทุธ ์ ตวัช้ีวดั 

โรงเรยีนมกีารบรหิารและการ
จดัการโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
(School Based Management  
: SBM) ภายใตห้ลกัธรรมาภิ
บาล และกระบวนการ PDCA  

 

การบรหิารและการจดัการโดยใช้
โรงเรยีนเป็นฐาน (School 
Based Management : SBM) 
ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล และ
กระบวนการ PDCA  

1.พฒันาระบบการบรหิารงาน
วชิาการ  

2.พฒันาระบบการบรหิารงาน
บุคคล 

3.พฒันาระบบการบรหิารงาน
งบประมาณ  

4.พฒันาระบบการบรหิารงาน
ทัว่ไป  

๕.พฒันากระบวนการประเมนิ
คุณภาพภายใน  

๖.พฒันากระบวนการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  

๗.พฒันากลไกในการน าผลการ
ประเมนิไปใชป้รบัปรงุและพฒันา
คุณภาพการศกึษา ของ
สถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง  

   

1.โรงเรยีนก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

2. โรงเรยีนจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาที่
มุง่พฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

3.โรงเรยีนจดัระบบขอ้มลู
สารสนเทศ และใชส้ารสนเทศใน
การบรหิารจดัการเพือ่พฒันา
สถานศกึษา 

4.โรงเรยีนมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษา
กบัครอบครวั ชุมชนและองคก์รที่
เกีย่วขอ้ง  

๕.โรงเรยีนมกีารตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมนิผลภายในตาม
มาตรฐานของสถานศกึษา 

6.โรงเรยีนจดัใหม้กีารนิเทศ ก ากบั
ตดิตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้
ปรบัปรงุการเรยีนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ  

7. โรงเรยีนมกีารน าผลการประเมนิ
คุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไป
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเน่ือง  

8. โรงเรยีนมกีารจดัท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายใน 

 

๒. ข้อมลูผูบ้ริหำร 
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  ๒.๑  ผูร้บัใบอนุญาต นายประพนัธ ์ ภทัรประสทิธิ ์โทรศพัท ์02-532-2890 
   วุฒกิารศกึษาสงูสุด ปรญิญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร ์
   ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ ปี 2551 จนถงึปัจจุบนั เป็นเวลา 8 ปี 
  2.2  ผูจ้ดัการ นางทพิวรรณ  เพิม่วรฉตัร โทรศพัท ์02-532-2890 
   วุฒกิารศกึษาสงูสุด ปรญิญาโท สาขาบรหิารการศกึษา 
   ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 จนถงึปัจจุบนั เป็นเวลา ๑ ปี   
  ๒.๓  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน นางสาวรพพีรรณ  แผนด ี โทรศพัท ์02-532-2890 
   e-mail rapeepan.mpsb@hotmail.co.th  
   วุฒกิารศกึษาสงูสุด ปรญิญาโท  สาขาการวดัผลการศกึษา 
   ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการการศกึษา 
   ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2558 จนถงึปัจจุบนั เป็นเวลา ๑ ปี 
  ๒.๔ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการโรงเรยีน 2 คน 
    ๑) นางศุภลกัษณ์  เครอืครุฑ 
    วุฒกิารศกึษาสงูสุด ปรญิญาตร ีโทรศพัท ์02-532-2890 
    รบัผดิชอบกลุ่มงานวชิาการ 
    ๒) นางสาวภณิตา  น่ิมชชูพี 
    วุฒกิารศกึษาสงูสุด ปรญิญาตร ีโทรศพัท ์02-532-2890 
    รบัผดิชอบกลุ่มงานกจิการนกัเรยีน   
  ๒.๕ ลกัษณะผูร้บัใบอนุญาต 
    นิตบิุคคล : หา้งหุน้สว่นจ ากดั/บรษิทั  
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ณ  วนัที ่๑๐  มถุินายน ปีการศกึษา 2558 
 ๓.๑ ทีต่ ัง้ : ภูมภิาค 

 ๓.๒ ลกัษณะโรงเรยีน : สามญัทัว่ไป    
๓.๓ ระดบัทีเ่ปิดสอน : ปฐมวยั – ประถมศกึษา  

 ๓.๔ จ านวนหอ้งเรยีน : หลกัสตูรสามญั เน้นภาษาองักฤษ สอนเพิม่เตมิภาษาจนี 
 

 ระดบัชัน้ จ ำนวนห้องเรียน 

เตรยีมอนุบาล 1 
อนุบาล   6 
ประถมศกึษา (ป.๑-๖) 12 

รวม 19 
 
๓.๕ จ านวนผูเ้รยีนจ าแนกตามเพศ 

 
ระดบัชัน้ 

จ ำนวนผูเ้รียน 
ชำย หญิง รวม 

mailto:rapeepan.mpsb@hotmail.co.th
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เตรยีมอนุบาล 8 7 15 

อนุบาล 1 20 26 46 

อนุบาล 2 30 25 55 

อนุบาล 3 25 28 53 

ประถมศกึษาปีที ่๑ 18 25 43 
ประถมศกึษาปีที ่2 20 21 41 
ประถมศกึษาปีที ่3 30 32 62 
ประถมศกึษาปีที ่4 31 19 50 
ประถมศกึษาปีที ่5 33 25 58 
ประถมศกึษาปีที ่6 26 18 44 

รวม 241 226 467 
 

 

 

๓.๖ จ านวนผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะพเิศษ 

รำยกำร 

จ ำนวน (คน) 

เตรียม
อนุบำลและ
อนุบำล 

ประถม
ต้น 

ประถม
ปลำย 

รวม คิดเป็นร้อย
ละ 

๑. ผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพรอ่งเรยีนรว่ม  1 2  3 0.64 
๒. ผูเ้รยีนทีม่ภีาวะทุพโภชนาการ      
๓.  ผูเ้รยีนปัญญาเลศิ      
    ๓.๑  คณิตศาสตร ์ 42 68  110 23.50 
    ๓.๒  วทิยาศาสตร ์ 39 42  81 17.31 
    ๓.๓  ภาษาองักฤษ 31 50  81  17.31 
     ๓.๔  ศลิปะ 38 26  64 13.68 
     ๓.๕ นาฏศลิป์/ดนตร ี 25 38  63 13.49 
     ๓.๖  พลศกึษา 166 116  371 79.44 
     ๓.๗  อื่น ๆ เทควนัโด  5  5 1.07 
๔. ผูเ้รยีนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็น

พเิศษ   
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รำยกำร 

จ ำนวน (คน) 

เตรียม
อนุบำลและ
อนุบำล 

ประถม
ต้น 

ประถม
ปลำย 

รวม คิดเป็นร้อย
ละ 

     ๔.๑ ยากจน  4   0.86 
     ๔.๒ ดอ้ยโอกาส        
    ๔.๓ อื่น ๆ 
(ระบุ).................................. 

     

๕. ผูเ้รยีนซ ้าชัน้      
๖. ผูเ้รยีนทีข่าดเรยีนมากกวา่รอ้ยละ ๕
ของเวลาเรยีน (วนั)  ตลอดปีการศกึษา 

     

๗. ผูเ้รยีนลาออกกลางคนั 6 4  10 2.14 
๘. ผูเ้รยีนทีท่ าชื่อเสยีงใหก้บัโรงเรยีน 27 46  73 15.63 
๙. ผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่ง        
๙.๑  เอดส ์      
๙.๒ ยาเสพตดิ      
๙.๓ ความรนุแรง      

๙.๔ พฤตกิรรมกา้วรา้วตามค าวนิิจฉยั
ของแพทย ์

     

 
๓.๗  จ านวนนักเรยีนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศกึษาหรอืส านักงานกองทุน

สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 447 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.51 
 ๓.๘ จ านวนนกัเรยีนทีม่นี ้าหนกัสว่นสงูตามเกณฑข์องกรมอนามยั  461  คน คดิเป็นรอ้ยละ  98.50 
 ๓.๙ จ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ วรรณคดแีละนันทนาการ  468 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ๓..๑๐  จ านวนนกัเรยีนทีม่คีณุลกัษณะเป็นลกูทีด่ขีองพอ่ แม ่ผูป้กครอง   461  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  98.50 
 ๓.๑๑ จ านวนนกัเรยีนทีม่คีณุลกัษณะเป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน  468 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  100 
 ๓.๑๒ จ านวนนกัเรยีนทีท่ ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ในและนอกประเทศ 427 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 91.24 
 ๓.๑๓ จ านวนนกัเรยีนทีม่บีนัทกึการเรยีนรูจ้ากการอ่านและการสบืคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
สม ่าเสมอ 257 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 86.24 
 ๓.๑๔ จ านวนนกัเรยีนทีผ่า่นการประเมนิความสามารถดา้นการคดิตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร
สถานศกึษา 262 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 87.92 

๓.๑๕ จ านวนนกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิตามความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมตามที่
ก าหนดในหลกัสตูรสถานศกึษา 294 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 98.66  
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 ๓.๑๖. จ านวนนกัเรยีนทีจ่บหลกัสตูร 
   อ.๓  จ านวน 54 คน   คดิเป็นรอ้ยละ 100   
    ป.๖ จ านวน 44 คน   คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ๓.๑๗ อตัราสว่นคร ู: นกัเรยีน = 1 : 16 
 
๔. ข้อมูลบคุลำกร 

 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที ่ เพศ  ระดบัการศกึษา  อาย ุ และประสบการณ์   
 

 
ประเภทบคุลำกร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดบักำรศึกษำ (คน) 

 
อำยุ
เฉล่ีย 
(ปี) 

 
ประสบกำรณ์ 
ในต ำแหน่ง  
(เฉล่ีย) 
(ปี) 

ชำย หญิง ต ำ่
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี สงู
กว่ำ 
ป.ตรี 

ผูร้บัใบอนุญาต 1 - - - 1 59 9 
ผูอ้ านวยการ - 1 - - 1 52 5 
ผูจ้ดัการ - 1 - - 1 53 1 
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ - 2 - 2 - 52 23 
คร ู(บรรจุ) 1 24 2 23 - 50 - 
ครพูเิศษ/ครผููช้ว่ย (ไม่
บรรจุ) 

- - - - - - - 

ครตู่างประเทศ 1 4 - 5 - 45 12 
พีเ่ลีย้ง - 4 4 - - 36 12 
บุคลากรทางการศกึษา  3 - 3 - 30 5 
นกัการภารโรง 2 8 10 - - 47 16 
คนขบัรถ 1 - 1 - - 33 3 
ยามรกัษาความปลอดภยั - - - - - - - 

  
 จ านวนครทูีส่อนวชิาตรงเอก 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.33   

จ านวนครทูีส่อนตรงความถนดั 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.67   
สาขาทีข่าดแคลนคร ู ไมม่ ี
 
 
๕. ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี  
  อาคารเรยีนจ านวน  4  หลงั   อาคารประกอบจ านวน 1  หลงั  
 สระวา่ยน ้า  1  สระ     สนามเดก็เล่น   1  สนาม  
 สนามฟุตซอล 1  สนาม  ลานเอนกประสงค ์ 1  ลาน 
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 ๖. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมาณ (รบั-จ่าย) 
 

รำยรบั พนับำท รำยจ่ำย พนับำท 
เงนิงบประมาณ(เงนิอุดหนุนราย
หวั) 

4263.31 งบด าเนินการ/เงนิเดอืน-คา่จา้ง 9,682.72 

เงนินอกงบประมาณ 13,291.72 งบพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษา 

5,486.49 

เงนิอื่นๆ(ระบุ) 314.36 งบอื่นๆ(ระบุ) 3,015.77 
รวมรำยรบั 17,869.39 รวมรำยจ่ำย 18,184.98 

 
  งบด าเนินการ/เงนิเดอืน เงนิคา่จา้ง    คดิเป็นรอ้ยละ 54.19 ของรายรบั 
  งบพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา    คดิเป็นรอ้ยละ 30.70 ของรายรบั 
 
๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม   

๗.๑ อาชพีหลกัของชุมชน  คอื   คา้ขาย และ รบัจา้ง   . 
๗.๒ ศาสนาทีชุ่มชนนบัถอื  คอื   ศาสนาพทุธ   
๗.๓ อาชพีหลกัของผูป้กครองสว่นใหญ่  คอื   คา้ขาย และ รบัจา้ง . 
๗.๔ ศาสนาทีผู่ป้กครองสว่นใหญ่นบัถอื  คอื   ศาสนาพุทธ    
๗.๕ รายไดเ้ฉลีย่ของผูป้กครองต่อครอบครวั 150,000 บาทต่อปี 

 ๗.๖ ประเพณ/ีศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป คอื จุดลูกหนู (สงกรานต)์  ตกับาตรพระ
รอ้ย (ตกับาตรเทโว) ขา้วแช่ (อาหาร) 
 
๘. โอกำสและข้อจ ำกดัของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแขง็   

o ตัง้อยูใ่กลแ้หล่งเรยีนรูท้ีส่ าคญัและเป็นประโยชน์  เชน่  อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิสนามบนิ
ดอนเมอืง  
o ตัง้อยูใ่นเมอืง อยูใ่กลส้ถานทีร่าชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
o ตัง้อยูใ่นเขตทีอ่ยูอ่าศยัหนาแน่น ตลาดสีมุ่มเมอืง แหล่งชุมชน ใกลห้า้งสรรพสนิคา้เซยีร ์บิก๊

ซ ีหมูบ่า้นพฒันา ฯลฯ 
o ไดร้บัการสนบัสนุนจากชุมชน  ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา  ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
o ผูป้กครองและชุมชนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมของโรงเรยีน/มสีมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 
o มวีทิยากรในทอ้งถิน่/ผูน้ าในทอ้งถิน่ทีม่คีวามรู ้
o รว่มมอืกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่บรกิารชุมชนดา้นสุขภาพ/กฬีา/สวสัดภิาพ 
o การคมนาคมสะดวก  มรีถรบัจา้ง/รถประจ าทางผา่น 
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o มรีถรบัสง่ระหวา่งโรงเรยีนกบับา้น 
o บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ/เอาใจใส ่ดแูลเดก็เป็นอยา่งด ี
o สง่เสรมิคุณภาพบุคลากรใหม้จีรรยาบรรณคร ู
o สนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากร 
o ผูป้กครองมศีรทัธา/ทศันคต/ิความเชื่อมัน่ ทีด่ตี่อโรงเรยีน 
o เน้นจุดเด่นดา้นภาษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 
o มคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ 

 ๘.๒  ขอ้จ ากดั/จุดอ่อน  
o ตัง้อยูใ่นชุมชนทีม่โีรงเรยีนเอกชน/โรงเรยีนเทศบาล/โรงเรยีนรฐับาล หลายโรง 
o สถานทีบ่รเิวณโรงเรยีนคบัแคบ เชน่ พืน้ทีก่ารออกก าลงักาย พืน้ทีท่ ากจิกรรม สนาม 
o ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิ/ตัง้ค าถาม/แสวงหาความรูน้้อย 
o ครจู านวนหน่ึงไมท่นัเทคโนโลย ี
o ครอบครวัแตกแยกมผีลกระทบดา้นสุขนิสยั คุณธรรม จรยิธรรม 
o ผูป้กครองสว่นใหญ่มกีารศกึษาต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี

 
๙. โครงสร้ำงหลกัสตูรสถำนศึกษำ 
 โรงเรยีนพฒันาวทิยาเปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้เตรยีมอนุบาล ถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ตาม
หลกัสตูรการศกึษาระดบัปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 หลกัสตูรกำรศึกษำปฐมวยั  
  ส าหรบัเดก็อาย ุ2–๕ ปี เป็นการจดัการศกึษาในลกัษณะของการอบรม เลีย้งด ูและใหก้ารศกึษา 
เดก็จะไดร้บัการพฒันาทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ตามวยัและความสามารถของแต่
ละบุคคล จงึก าหนดจุดหมายซึง่ถอืเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งัน้ี  
 ๑. รา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยัและมสีขุนิสยัทีด่ ี 
 ๒. กลา้มเน้ือใหญ และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคลว่และประสานสมัพนัธก์นั  
 ๓. มสีขุภาพจติดแีละมคีวามสขุ  
 ๔. มคีุณธรรม จรยิธรรม และมจีติใจทีด่งีาม  
 ๕. ชื่นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตรกีารเคลื่อนไหวและรกัการออกก าลงักาย  
 ๖. ชว่ยเหลอืตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  
 ๗. รกัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย  
 ๘. อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุและปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 
 ๙. ใชภ้าษาสือ่สารไดเ้หมาะสมกบัวยั  
 ๑๐. มคีวามสามารถในการคดิและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  
 ๑๑. มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ 
 ๑๒. มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรูแ้ละมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้ สาระการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรูใ้ช้
เป็นสือ่กลางในการจดักจิกรรมใหก้บัเดก็ เพือ่สง่เสรมิพฒันาการทุกดา้น ทัง้ดา้น รา่งกาย อารมณ์ จติใจ 
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สงัคม และสตปัิญญา ซึง่จ าเป็นต่อการพฒันาเดก็ใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้น้ีสาระการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็
อายุ 2 – ๕ ปีจะเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเดก็ บุคคลและสถานทีท่ีแ่วดลอ้มเดก็ ธรรมชาตริอบตวั และ
สิง่ต่างๆรอบตวัทีเ่ดก็มโีอกาสใกลช้ดิหรอืมปีฏสิมัพนัธใ์นชวีติประจ าวนั ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะหรอื
กระบวนการทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัเดก็ เช่น ทกัษะการเคลื่อนไหว ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการคดิ 
ทกัษะการใชภ้าษา คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรเ์ป็นตน้ ขณะเดยีวกนัควรปลกูฝังใหเ้ดก็เกดิเจตคตทิีด่ ี มี
คา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ เชน่ ความรูส้กึทีด่ตี่อตนเองและผูอ้ื่น รกัการเรยีนรู ้ รกัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และมี
คุณธรรม จรยิธรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั เป็นตน้  
 
  

 
 
 
หลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
   โรงเรยีนพฒันาวทิยาจดัการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ – ๖ ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัน้ี  
  การศกึษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศกึษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพืน้ฐานด้านการอ่าน การ
เขยีน การคดิค านวณ ทกัษะการคดิพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรยีนรู้ทางสงัคม และพื้นฐาน
ความเป็นมนุษย์ การพฒันาคุณภาพชีวติอย่างสมบูรณ์และสมดุลทัง้ในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
สงัคม และวฒันธรรม โดยก าหนดโครงสรา้งเวลาเรยีนพืน้ฐานและเพิม่เตมิ ในภาคเรยีนที ่1 ไดด้ าเนินการ 
ดงันี้ ระดบัประถมศกึษา ปรบัเวลาเรยีนพืน้ฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ตามจุดเน้นและศกัยภาพของ
นักเรยีน ทัง้นี้ ต้องมเีวลาเรยีนรวมไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไว๎ในโครงสรา้งเวลาเรยีนพืน้ฐาน และผูเ้รยีนต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชีว้ดัทีก่ าหนด ส าหรบัเวลาเรยีนเพิม่เตมิ ทัง้ในระดบัประถมศกึษา 
ใหจ้ดัเป็นรายวชิาเพิม่เตมิ หรือ กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน โดยพจิารณาให้สอดคล้องกบัความพร้อม จุดเน้น
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ของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ก าหนดไว๎ในชัน้
ประถมศกึษา ปีละ ๑๒๐ ชัว่โมงนัน้ เป็นเวลาส าหรบัปฏบิตักิจิกรรมแนะแนว กจิกรรมลูกเสอืเนตรนาร ีและ
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์  

 ในภาคเรยีนที1่ โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนวนัละ 7 คาบเรยีน สปัดาหล์ะ 35 คาบเรยีน ตาม
โครงสรา้งเวลาเรยีน ดงัน้ี  

 

 

โครงสร้ำงหลกัสตูรโรงเรียนพฒันำวิทยำ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  พทุธศกัรำช  ๒๕๕๑  

 

รำยวิชำกลุ่มสำระ/Substance Groups เวลำเรียนต่อปี (Learning periods per year) 

รำยวิชำพืน้ฐำน/Fundamental Substance ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย/ Thai Language ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คณิตศาสตร/์Mathematics ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
วทิยาศาสตร/์Science ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม/Social 
Studies, Religion and Culture 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวตัศิาสตร/์History ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าทีพ่ลเมอืง/Civics ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สขุศกึษา/Health ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
พลศกึษา/Physical Education  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ศลิปะ /Arts ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ดนตร ีMusic /นาฏศลิป์ Thai Dance ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย/ีOccupation and 
Technology 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

คอมพวิเตอร/์Computer ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาองักฤษ/English Language ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน/Total ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 
รำยวิชำเพ่ิมเติม/Additional Substance       

ภาษาจนี/Chinese Language ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิม่เติม/Total ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน/Student Activities       

ลกูเสอื Boy Scout/ ยวุกาชาด Girl Guide ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
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แนะแนว Guidance/กจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชน์ Social Responsibility 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชมรม/Club ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/Total ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลำเรียนตำมหลกัสตูร ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 
รำยวิชำเสริมพิเศษ/ Optional Substance       

สนทนาภาษาองักฤษ/English Conversation ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หอ้งสมดุ/ Library ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - 
รวมเวลาเรียนวิชาเสริมพิเศษ/Total ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลำเรียนตลอดปี/Total per year ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ 

 

 
โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนพฒันำวิทยำ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช  ๒๕๕๑  
 

รำยวิชำกลุ่มสำระ/Substance Groups เวลำเรียนต่อสปัดำห/์ระดบัประถมศึกษำ 

รำยวิชำพืน้ฐำน/Fundamental Substance ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย/ Thai Language ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
คณิตศาสตร/์Mathematics ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
วทิยาศาสตร/์Science ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม/Social Studies, 
Religion and Culture 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

ประวตัศิาสตร/์History ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
หน้าทีพ่ลเมอืง/Civics ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
สขุศกึษา/Health ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
พลศกึษา/Physical Education  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ศลิปะ /Arts ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ดนตร ีMusic /นาฏศลิป์ Thai Dance ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
การงานอาชพีและเทคโนโลย/ีOccupation and 
Technology 

๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

คอมพวิเตอร/์Computer ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ภาษาองักฤษ/English Language ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๙ ๒๙ ๒๙ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม/Additional Substance       
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ภาษาจนี/Chinese Language ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิม่เติม/Total ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน       
ลกูเสอื Boy Scout/ เนตรนาร ีGirl Guide ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
แนะแนว Guidance/กจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สาธารณประโยชน์ Social Responsibility 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ชมรม/Club ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/Total ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมเวลำเรียนตำมหลกัสตูร ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๓๔ ๓๔ 

รำยวิชำพิเศษ(ไม่ตดัเกรด)       
สนทนาภาษาองักฤษ/English Conversation ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
หอ้งสมดุ Library ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลาเรียนวิชาเสริมพิเศษ/Total ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลำเรียนต่อสปัดำห/์Total per week ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 

 

ภาคเรยีนที่ 1 โรงเรยีนสมคัรเขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ในส่วนของกจิกรรมสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เลอืกพชืศกึษา คอื กระเจี๊ยบ
แดง และ พชืทีส่นใจอกี 4 ชนิด คอื ทานตะวนั พรกิขีห้นูไร ่มะเขอืเปราะ และอญัชนั จดับูรณาการกจิกรรม
ใน 8 กลุ่มสาระ และจดัแสดงฐานความรูใ้นวนัวชิาการ นอกจากน้ียงัจดัหอ้งอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืขึน้เพือ่เป็น
แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน 

ในภาคเรยีนที ่2 โรงเรยีนไดส้มคัรเขา้รว่มเป็นโรงเรยีนน ารอ่งในการจดัการศกึษาตามนโยบาย “ลด
เวลาเรยีน เพิม่เวลารู้”ของกระทรวงศกึษาธกิาร จงึไดจ้ดัท าแผนงานการบรหิารจดัการเวลาเรยีน“ลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู”้(ฉบบัรา่ง) เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

แผนภมิูแนวทำงกำรบริหำรจดักำร “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 

 

 

 

 

 

 

 

 พฒันาครูทางด้าน 
วิชาการ/ การจดักิจกรรม
ตา่งๆ 

 จดัสรรงบประมาณและ 
ทรัพยากร 

 ด าเนินงานแบบมีสว่นร่วม 
  
 

สง่เสริมสนบัสนนุ 

 

 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา 

การด าเนินการจดักิจกรรม 

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 

จดัท า/คดัเลือกกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกบัสภาพและบริบท 

ควบคมุคณุภาพ 

 นิเทศติดตามการจดั

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้  

 วิจยั/ประเมินผลและ

พฒันา กิจกรรม “ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้” 

จดัท าโครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 
และจดัท าตารางเรียน 
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 โรงเรียนพิจารณาเลือกแนวทาง และก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของ
สถานศกึษา โดยมแีนวทางการจดักจิกรรม 3 แนวทาง ดงัน้ี  

 

 

แนวท างที ่ 

 

 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภมิูปัญญำท้องถ่ิน  
 ๑) หอ้งสมดุมขีนาด 60.49 ตารางเมตร จ านวนหนงัสอืในหอ้งสมดุ 1,700 เล่ม 
  การสบืคน้หนงัสอืและการยมื-คนื ใชร้ะบบ ดวิอี ้
  จ านวนนกัเรยีนทีใ่ชห้อ้งสมดุในปีการศกึษาทีร่ายงาน เฉลีย่ 200 คน ต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 
42.83ของนกัเรยีนทัง้หมด 

๒) หอ้งปฏบิตักิารมทีัง้หมด 10 หอ้ง  ไดแ้ก่ 
หอ้งคอมพวิเตอร ์ 1    หอ้ง หอ้งวทิยาศาสตร ์  1   หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 1    หอ้ง หอ้งศลิปะ  1   หอ้ง 

 หอ้งนาฏศลิป์/ ดนตร ี 1 หอ้ง หอ้งพยาบาล  1   หอ้ง 
หอ้งสือ่การเรยีนการสอน 1 หอ้ง หอ้งสงัคมศกึษา  1   หอ้ง 

  หอ้งอนุรกัษ์พนัธุกรรมฯ 1    หอ้ง หอ้งการงานฯ  1   หอ้ง 
๓) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มโปรแกรมใชง้าน มทีัง้หมด 41 เครือ่ง 

 
คอมพิวเตอร ์ จ ำนวน  (เครื่อง) 

1.  ใชใ้นการเรยีนการสอน 30 
2.  ใชส้บืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตได ้ 41 

วิจยั/ ติดตาม  
ประเมินผลการจดักิจกรรม 

จดักิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 โรงเรียนจดักิจกรรม 
หลากหลายให้นกัเรียนเลือก 
ตามความถนดั ความสนใจ 
รายบคุคล/รายกลุม่ 

 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียน
รายบคุคล / รายกลุม่ เสนอ
กิจกรรม ครูเป็นท่ีปรึกษา 
พิจารณาดแูล ช่วยเหลือ 

 โรงเรียนใช้แนวทางท่ี 1 ร่วมกบั
แนวทางท่ี 2 ท่ีสอดคล้องกบัสภาพ
และ บริบทของโรงเรียน ชมุชน  
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3.  ใชใ้นการบรหิาร 11 
  
 จ านวนนกัเรยีนทีส่บืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตในปีการศกึษาทีร่ายงาน  
 เฉลีย่ 200 คน ต่อวนั  คดิเป็นรอ้ยละ 42.83 ของนกัเรยีนทัง้หมด 
 

๔) แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน   

แหล่งเรียนรูภ้ำยในโรงเรียน 
o สวนหยอ่ม 
o สนามเดก็เล่น 
o สวนเกษตร 
o ลานกจิกรรม 
o ลานกฬีา 
o สระวา่ยน ้า 
o มุมหนงัสอื 
o สหกรณ์โรงเรยีน 
o โรงอาหาร 
o หอ้งประชุม 
o ป้ายนิเทศ/บอรด์ 
o มุมเพาะช า 

 
 
 
 
๕) แหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน  

  
แหล่งเรียนรูภ้ำยนอก 

o วดัประยรูธรรมาราม 
o สวนสนุกดรมีเวริล์/สนามกฬีาธปูะเตมยี ์
o พพิธิภณัฑอ์นุสรณ์สถาน 
o โรงพยาบาลแพทยร์งัสติ/โรงพยาบาลบแีคร ์
o โรงเรยีนมธัยมสงัคตี 
o มหาวทิยาลยัรงัสติ 
o ทอ้งฟ้าจ าลอง/พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร/์บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร 
o พพิธิภณัฑก์ารเกษตรเฉลมิพระเกยีรต ิ
o โรงแรมเอเชยี 
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  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่คร ู
นกัเรยีนในปีการศกึษา 2558 
   ๖.๑ พระอาจารย์วรปัญญาเมธี วดัระฆงัโฆสติาราม อบรมคณะครูและบุคลากรโรงเรยีน 
เรือ่ง “ชวีติเบกิบานการงานเป็นสขุ” จ านวน  1 ครัง้ 
   ๖.๒ พระครพูศิาลธรรมานุวตัร วดัธรรมะสุขใจ จงัหวดัปทุมธานี  ใหค้วามรูเ้รื่อง วนัส าคญั
ทางศาสนา การหลกีเลีย่งยาเสพตดิ หลกัธรรมส าคญันกัเรยีน นกัเรยีน ป.1-6 จ านวน  1 ครัง้ 
   ๖.๓ พระมหาอภวิฒัน์ กติตวิณัโณ มหาจุฬาราชวทิยาลยั อบรมกจิกรรมวนัวสิาขบูชาและ
วนังดสบูบุหรีโ่ลก จ านวน  1 ครัง้ 
   6.4 พระครูสงัฆรกัษ์ปรชีา ฐติญาโน วดัเทวราชกุญชร อบรมนักเรยีนระดบัอนุบาลเรื่อง 
“สารธรรมสญัจร” จ านวน  1 ครัง้ 
   ๖.5 ร.ต.อ.อ านวย สุภลาภ  ให้ความรูเ้รื่อง  การป้องกนัและต่อต้านยาเสพติด โครงการ
การศกึษาเพื่อการต่อต้านสารเสพตดิในเดก็นักเรยีน (D.A.R.E ประเทศไทย) นักเรยีน ป.5 จ านวน 62 คน 
จ านวน   15  ครัง้ 
   6.6 คณะวทิยากรจากกองบญัชาการต ารวจนครบาล จดัการอบรมโครงการเยาวชนสมัพนัธ ์
ส าหรบันกัเรยีน ป.3-6  เป็นระยะเวลา 4 วนั  
   6.7 คณะวทิยากรจากเทศบาลเมอืงคูคต ให้ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัอคัคีภยั ส าหรบั
นกัเรยีน ป.3-6 จ านวน  1 ครัง้ 
       6.8 นางสาวโสภา  บุตรบนัเทิง นางสาวนิตยา มาตรค าจนัทร ์และนางสาวฐานิดา ทิพย์
มณฑา ให้ความรู ้ป.1-6 เกี่ยวกบัสุขภาพอนามยั การเลือกอาหาร การแปรงพนั การป้องกนัโรคติดต่อ 
จ านวน 2 ครัง้ 
   6.9 เจา้หน้าทีส่ านกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 “การผลติน ้าหมกัชวีภาพ” จ านวน 1 ครัง้ 

o หา้งสรรพสนิคา้เซยีร/์หา้งบิก๊ซ ี
o ตลาดสีมุ่มเมอืง 
o โรงงานผลไมก้ระป๋องมาล ี
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   6.10 รศ.ดร.กุลยา ตนัตผิลาชวีะ  อบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่คณะครูโรงเรยีนพฒันาวทิยา
โรงเรยีนไกรลาศศกึษา และ โรงเรยีนอนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอนทกัษะการคดิ 
จ านวน  
1 ครัง้ 
   6.11 อาจารยเ์ชาวลติ รวยอาจณิ อบรมใหค้วามรูใ้หแ้ก่คณะครูเรื่อง “การสรา้งขอ้สอบวดั
ทกัษะการคดิขัน้สงู” จ านวน 1 ครัง้ 
   6.12 สถาบนั CPB อบรมเชงิปฏบตัิการ หลกัสูตรการใช้ “Smart Classroom” โปรแกรม 
MS.Powerpoint2010, MS.Picture Manager, Web Browser (IE,Chrome) 
 
 

 

๑๑. ผลงำนดีเด่นในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

 ๑๑.๑ ผลงานดเีด่น 

ประเภท ระดบัรำงวลั/ช่ือรำงวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงำนท่ี
มอบรำงวลั 

สถำนศึกษำ 

 

1. มคีา่พฒันาการโดยรวมทุกวชิาของผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูเป็นอนัดบั
ที ่2 ของโรงเรยีนสงักดัเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 

ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธานี เขต 
2 

 2. มคีา่เฉลีย่โดยรวมทุกวชิาของผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้

ปรำชญช์ำวบ้ำน/  ภมิูปัญญำท้องถ่ิน/ ผูท้รงคณุวฒิุท่ีสถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่คร/ู ผูเ้รียน 

ท่ี ประเภทควำมรู้ จ ำนวนครัง้ 

1. การประกอบวชิาชพี 1 
2. การเกษตร (การผลติน ้าชวีภาพ) 1 
3. ศลิปะ/ดนตร ี(ศลิปการแสดงงานเยาวชนสมัพนัธ)์ 1 
4. วฒันธรรม/จารตี-ประเพณ ี 2 
5. ศาสนา/คุณธรรม จรยิธรรม/คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 2 
6. ความปลอดภยั/อุบตัเิหตุ/อคัคภียั 1 
7. ยาเสพตดิ 2 
8. สขุภาพ/การแพทย/์สุขอนามยั 2 
9. สิง่แวดลอ้ม/ทรพัยากร 1 
10. การจดัการเรยีนการสอน/หลกัสตูร/การประเมนิ 4 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ช่ือรำงวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงำนท่ี
มอบรำงวลั 

ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่
ระดบัประเทศ   

3. มคีา่เฉลีย่วชิาภาษาไทย ของผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่
ระดบัประเทศ 

 

 

 4. มคีา่เฉลีย่วชิาคณติศาสตร ์ของผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่
ระดบัประเทศ 

 

5. มคีา่เฉลีย่วชิาวทิยาศาสตร ์ของผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่
ระดบัประเทศ 

6. มคีา่เฉลีย่วชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้
พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปี
การศกึษา 2558 สงูกวา่ระดบัประเทศ 

7. มคีา่เฉลีย่วชิาภาษาองักฤษ ของผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่
ระดบัประเทศ 

ครผููส้อน 

1.นางสนิุษา  ดวงสกาวพสิทุธิ ์ ครผููส้อนนกัเรยีนวชิาภาษาไทย ทีม่ผีลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่
ระดบัประเทศ 

ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ปทุมธานี เขต 
2 

2.นางศุภลกัษณ์  เครอืครุฑ ครผููส้อนนกัเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ทีม่ผีลการทดสอบ
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ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่

ระดบัประเทศ 

3.นางณชิาภทัร  ชมวชิา ครผููส้อนนกัเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ทีม่ผีลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-

NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงู

กวา่ระดบัประเทศ 

4.นางบ ารุง  ศรทีว ี ครผููส้อนนกัเรยีนวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ทีม่ผีลการทดสอบทางการศกึษา

ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่

6 ปีการศกึษา 2558 สงูกวา่ระดบัประเทศ 

5.นางสาววรีาญา  รกัวรนิต ครผููส้อนนกัเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ทีม่ผีลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-

NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2558 สงู

กวา่ระดบัประเทศ 

คร ูระดบัปฐมวยั 

1.นางสาวสายใจ  แขวงสขุ 
2.นางสาวเกษมศร ี วฒันชยั 

เหรยีญทอง การแขง่ขนักายบรหิาร สมาคมผู้
ประกอบ
วชิาชพี
ผูบ้รหิาร
การศกึษา
สถานศกึษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

3.นางเฉลมิศร ี ภูเกษม เหรยีญทอง การแขง่ขนัฉีกปะ  

4.นางประคอง ตัง้วรรธนะกูล เหรยีญทอง การแขง่ขนัเล่านิทานประกอบสือ่  

5.นางสริยิากร  คมิหนัต ์ เหรยีญทอง การแขง่ขนัการพดูภาษาองักฤษ  

6.น.ส.กรรณิการ ์ ปรางทอง เหรยีญทอง การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ี

7.นางขนิษฐา   โพธิส์งา่ เหรยีญเงนิ จากการแขง่ขนัประกอบอาหาร  

8.นางเดอืน   ลาทอง เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัมารยาทไทย  

9.นางสาววรีญา  ตัง้ตริวฒัน์ เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัการพดูภาษาจนี  

10.นางสุธาลกัษณ์  จ าปาเทศ เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัปัน้ดนิน ้ามนั  

คร ูระดบัประถมศึกษำ 
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11.นางสุนิษา ดวงสกาวพสิทุธิ ์

 

เหรยีญทอง การเขยีนเรยีงความและคดัลายมอื ป.4-
6 

สมาคมผู้
ประกอบ
วชิาชพี
ผูบ้รหิาร
การศกึษา
สถานศกึษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

เหรยีญทอง การทอ่งอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 
12.นางฤดวีรรณ  ฤทธสิร เหรยีญเงนิ การท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3 

เหรยีญเงนิ การเขยีนเรยีงความและคดัลายมอื ป.1-
3 

13.นางสุนิษา  ดวงสกาวพสิทุธิ ์ เหรยีญเงนิ การอา่นออกเสยีงและจบัใจความส าคญั 
ป.4-6 
เหรยีญเงนิ การแต่งค าประพนัธ ์ 
กาพยย์านี ๑๑ ป.4-6 

14.นางฤดวีรรณ  ฤทธสิร เหรยีญทองแดง การอ่านออกเสยีงและจบัใจความ
ส าคญั ป.1-3 

 

 

15.นางณชิาภทัร   ชมวชิา เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัสิง่ประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร ์ป.4-6 

 

16.นางบุญสม  มาลาศร ี เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัมารยาทไทย ป.1-3 และ ป.4-
6 

17.นางมธุรส  บวัพนัธ ์ เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัตอบปัญหาสขุศกึษา ป.
4-6 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัแตะบอลโกวล์หนู ป.1-3 

18.นางสาวสชุพี  พนัธุส์มบตั ิ เหรยีญทอง การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีป.1-3 
เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัประตมิากรรม(นูนสงู) ป.4-6 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัประตมิากรรม(นูนต ่า)  
ป.1-3 

19.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน เหรยีญทอง การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์  ป.4-6 

20.นางสนัษนีย ์  วนักลิน่ เหรยีญทอง การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ป.1-3 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
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(Presentation) ป.4-6 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท 
Web ป.4-6 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัการสรา้งหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) ป.4-6 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์
จากคอมพวิเตอร ์ป.4-6 

นักเรียน ระดบัปฐมวยั 

1.เดก็หญงิณฐัณชิา  อนิทรห์อม 
2.เดก็หญงิขวญัชนก  สวน
ทบัทมิ 
3.เดก็หญงิฉตัรชนก  เลศิศร ี
4.เดก็หญงิปพชิญา  พวงซอ้น 
5..เดก็หญงิรนิลดา  หอกค า 
6.เดก็หญงิธญัญารตัน์ เอก
สวุรรณ 
7.เดก็หญงิพรชนก  เชือ้วงศ ์
8.เดก็หญงินราชา  สวุรรณเจรญิ 
9.เดก็หญงิรวภิา  สวา่งภพ 
10.เดก็หญงิจุฑาทพิย ์ มาเอม 
11.เดก็หญงิฐติาพร  สองสดีา 
12.เดก็ชายณฐัพงศ ์ พนัธผ์กู 

เหรยีญทอง การแขง่ขนักายบรหิาร สมาคมผู้
ประกอบ
วชิาชพี
ผูบ้รหิาร
การศกึษา
สถานศกึษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

13.เดก็ชายกรณฐั  พขินุทด 
14.เดก็หญงิเกวลนิ สอนแพร 
15.เดก็หญงิอนิทริา นารมัย ์

เหรยีญทอง การแขง่ขนัฉีก ตดั ปะกระดาษ  

16.เดก็ชายศุภกร  กาฬภกัด ี
17.เดก็หญงิกญัญาภคั อนุจร 

เหรยีญทอง การแขง่ขนัมารยาทไทย 

18.เดก็ชายสปิปวชิญ ์  ค าตรง เหรยีญทอง การแขง่ขนัเล่านิทานประกอบสือ่ 
19.เดก็หญงิสุพรรษา   ศรนีวล เหรยีญทอง การแขง่ขนัการพดูภาษาองักฤษ 
20.เดก็ชายชานนท ์   เลพล เหรยีญทอง การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ี
21.เดก็หญงิชมพนิูก อนิทรส์ าราญ 
22.เดก็หญงิณฐัรณิี  ลกัษณะสี
สขุ 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัประกอบอาหาร 
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23.เดก็ชายภาณุพงศ ์ ทองดง 
24.เดก็ชายธนภ ู สุดตาจนัทร ์ เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัการพดูภาษาจนี 
25.เดก็ชายภูร ิ พงษ์เหล่าข า 
26.เดก็ชายศุภกจิ บุตรเนียม 
27.เดก็ชายกายสทิธิ ์ เกตุพนัธ ์

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัปัน้ดนิน ้ามนั 

นักเรียน ระดบัประถมศึกษำ 

28.เดก็หญงิธนัยชนก สุขแสวง  เหรยีญทอง การเขยีนเรยีงความและคดัลายมอื ป.
4-6 

สมาคมผู้
ประกอบ
วชิาชพี
ผูบ้รหิาร
การศกึษา
สถานศกึษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

29.เดก็หญงินฤมล  จนิะ 
30.เดก็ชายกติตเิชษฐ ์พรศริริตันสนิ 

เหรยีญเงนิ การท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ป.1-3 และ ป.4-6 

31.เดก็หญงิสุวรนิทร ์  พึง่งาม เหรยีญเงนิ การเขยีนเรยีงความและคดัลายมอื ป.1-
3 

32.เดก็หญงินภสร     ทอง
ถนอม 

33.เดก็หญงิกานธดิา จนัทรป์ระเสรฐิ 

เหรยีญทอง การอ่านออกเสยีงและจบัใจความส าคญั 
ป.4-6 
เหรยีญทองแดง การอ่านออกเสยีงและจบัใจความ
ส าคญัป.1-3 

34.เดก็หญงิอรรวนิท ์ โกสนิทร ์
35.เดก็หญงิวลิาศณิี    แนบสุข 

เหรยีญเงนิ การแต่งค าประพนัธ ์กาพยย์านี๑๑ ป.4-
6 

36.เดก็หญงิกุลสิรา  ทลูธรรม 
37.เดก็หญงิอรพนั   วงศอ์ุดด ี

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัสิง่ประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร ์ป.4-6 

38.เดก็หญงิจริฏัฐ ์   พทิวสั
ภาคนิ 
39.เดก็ชายภูวนาถ   ศริมิงคล 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัมารยาทไทย ป.1-3 

40.เดก็หญงินนัทยิา  ก าหอม 
41.เดก็ชายคหบด ี เอกอคัรา
ยทุธ 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัมารยาทไทย ป.4-6 

42.เดก็ชายเอกยุทธ  ยอดศลิา 
43.เดก็ชายอภวิชิญ ์ พลยศ 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัตอบปัญหาสขุศกึษา ป.
4-6 

44.เดก็ชายไตรภมู ิ  แซ่ซิม้ 
45.เดก็ชายภาวตั  เนตรสภุาพ 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัแตะบอลโกวล์หนู ป.1-3 

46.เดก็หญงิปภสัรา  จองกลาง เหรยีญทอง การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีป.1-3 
47.เดก็หญงิรวสิรา  บุญประมขุ 
48.เดก็หญงิดวงกมล เบอรพ์นัธ ์
49.เดก็หญงิอนิทริา  อนิทชยั 
50.เดก็หญงิกุลสรา  ทลูธรรม 
51.เดก็หญงิอรพนั  วงคอ์ุดด ี

เหรยีญทอง การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรกัษ์  
ป.4-6 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๑ 

52.เดก็หญงิณิศศาพชัร ์ศรวีรานนท ์

53.เดก็หญงินางฟ้า  พรมดวง 
54.เดก็หญงิเชาวน์นาร ี ป้อมยคุล 
55.เดก็ชายปรเมศร ์ ชยัตรยัภพ 
56.เดก็ชายชลธ ี  อุตมา 
57.เดก็ชายสทิธนินท ์ สงัฆะพล  

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัประตมิากรรมนูนต ่า 
ป.4-6  

 

58.เดก็ชายถริคุณ  เปล่งผึง่ 
59.เดก็ชายพนูเพิม่ รุง่สวุรรณสกุล 

60.เดก็หญงิสรินิทพิย ์ ฝงูใหญ่ 

เหรยีญทองแดง  การแขง่ขนัประตมิากรรมนูนต ่า 
ป.1-3 

 

61.เดก็ชายธนากร  ป่ินนิล  
62.เดก็ชายธนธรณ์  เดยีงกุล 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัการสรา้งหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) ป.4-6 

 

63.เดก็หญงิสตพร  ฟักน้อย 
64.เดก็หญงิพทัธนนัท ์นามเงนิ 

เหรยีญเงนิ การแขง่ขนัการสรา้ง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-6 

 

65.เดก็ชายพงศกร  หงษ์ทอง
สกุ 
66.เดก็ชายเปรมยศ  สนทะ
เนตร ์

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัวาดภาพดว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ป.1-3 

 

67.เดก็ชายณฐัพล  คมิหนัต ์
68.เดก็หญงิศรินิภา  หวงัใจชื่น 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-6 

 

69.เดก็ชายราเชน  โพธิส์งา่ 
70.เดก็ชายจตุรงค ์  ทุมประเสน 

เหรยีญทองแดง การแขง่ขนัการสรา้งเกมสรา้งสรรค์
จากคอมพวิเตอร ์ป.4-6 

 

71.เดก็หญงินารภีกัดิ ์หนองหาร รางวลัชนะเลศิ ประเภทยวุชน หญงิ  อาย ุ9-10 ปี 
รุน่ E น ้าหนกั 31-35 กโิลกรมั    

การแขง่ขนั 
เทควนัโด 
รายการ“ 
หนองแขม แช
มเป้ียนชพิ 
ครัง้ที ่1” 

72.เดก็ชายฐานุพงศ ์ โพธิเ์พช็ร   รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่1 ประเภทยวุชน ชาย  
อายุ 9-10 ปี รุน่ D น ้าหนกั 28-31 กโิลกรมั    

73.เดก็หญงิการตพ์ชิชา  งามข า   รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบัที ่2 ประเภทยวุชน หญงิ  
อายุ 11-12 ปี รุน่ D น ้าหนกั 32-35 กโิลกรมั    

 

 ๑๑.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีป่ระสบผลส าเรจ็ 

ท่ี 

ช่ือ 

งำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

วตัถปุระสงค/์
เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 

 

ตวับง่ช้ีควำมส ำเรจ็ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 

1. โครงการเยาวชน
สมัพนัธ ์

-นกัเรยีน ป. 3 -
6  รอ้ยละ 80 

1.โรงเรยีน
ประสานงานกบั

-นกัเรยีน ป. 3-6  
โรงเรยีนพฒันาวทิยา 212 
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เป็นพลเมอืงด ี
เคารพในสทิธิ
ของผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ 
ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์
และระบอบ
ประชาธปิไตย 
 

กองบญัชาการต ารวจ
นครบาล เพือ่ก าหนด
กจิกรรมและขอใช้
หลกัสตูรฯ 
2.เชญิโรงเรยีนไกร
ลาศศกึษา เขา้รว่ม
กจิกรรม 
3.ประชุมวางแผนการ
จดักจิกรรมฯ 
4.ประสานกบับรษิทั
ดอนเมอืงพฒันา รว่ม
ด าเนินการ เช่น 
สถานที ่วสัดอุุปกรณ์ 
การจราจร ความ
ปลอดภยั  
5.เชญิผูม้เีกยีรต ิ

คน โรงเรยีนไกรลาศ
ศกึษา 133 คน เขา้รว่ม
ฝึกอบรมโครงการเยาวชน
สมัพนัธจ์ านวน 3 วนั ท า
ใหไ้ดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณ์สามารถ
น าไปปรบัใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้เป็น
พลเมอืงด ีเคารพในสทิธิ
ของผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์และ
ระบอบประชาธปิไตย 
 

 

๑๒. ผลกำรประเมินคณุภำพภำยใน ปีท่ีผำ่นมำ  

 ๑๒.๑ ระดบักำรศึกษำปฐมวยั       

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดบัคณุภำพ 

ปรบัปรงุ พอใ
ช ้

ด ี ดี
มาก 

ดเียีย่ม 

ด้ำนคณุภำพเดก็      
มาตรฐานที ่๑ เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย     √ 
มาตรฐานที ่๒ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ     √ 
มาตรฐานที ่๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม     √ 
มาตรฐานที ่๔ เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา     √ 
มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ      
มาตรฐานที ่๕ ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งม ี           

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
    √ 

มาตรฐานที ่๖ ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

    √ 

มาตรฐานที ่๗ แนวการจดัการศกึษา     √ 
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มาตรฐานที ่๘ สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของ  
สถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

    √ 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้      
มาตรฐานที ่๙ สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ให้

สถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
    √ 

มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ      
มาตรฐานที ่๑๐  การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตา

ปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้นของการศกึษาปฐมวยั 
    √ 

มาตรฐานที ่๑๑  การพฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้ 

    √ 

 

 

๑๒.๒ ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน    

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดบัคณุภำพ 

ปรบัปรงุ พอใช้ ดี 
ดี
มำก 

ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผูเ้รียน      

มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ     √ 
มาตรฐานที ่๒ ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึ

ประสงค ์
    √ 

มาตรฐานที ่๓ ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  
                  รกัเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

    √ 

มาตรฐานที ่๔ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ 
คดิ สรา้งสรรค ์ตดัสนิใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมสีตสิม
เหตุผล 

    √ 

มาตรฐานที ่๕ ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร     √ 
มาตรฐานที ่๖ ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน 

สามารถ 
                  ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพี

สจุรติ 

    √ 

มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ      
มาตรฐานที ่๗ ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
    √ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดบัคณุภำพ 

ปรบัปรงุ พอใช้ ดี 
ดี
มำก 

ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่ ๘  ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งม ี
                  ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

    √ 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ชุมชน 
ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล 

    √ 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร  กระบวนการ
เรยีนรู ้ 

                    และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งรอบดา้น 
    √ 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บรกิารที ่

                    สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
   √  

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของ 
                     สถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

    √ 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู ้      

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ให ้        
สถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

   √ 
 

มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ      

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

   √  

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม      
มาตรฐานที ่๑๕ การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 

ปฏริปูการศกึษา 
        √ 

๑๓. ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกท่ีผำ่นมำ  

       ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม 

โรงเรยีนพฒันาวทิยาได้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวนัที่ 28 ถึง 30 
เดอืนมกราคม พ.ศ 2556 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มกีารประเมนิ  ๓ ด้าน คอื 
ผูบ้รหิาร ดา้นคร ูและดา้นผูเ้รยีนซึง่สรุปผลการประเมนิโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี  

  ๑๓.1.๑ ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ระดบักำรศึกษำปฐมวยั (๒ – ๕ ปี) น ้าหนกั
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดบั
คุณภาพ 
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กลุ่มตวับง่ช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งชีท้ี ่๑ เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกายสมวยั 5.00 4.50 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั 5.00 5.00 ดมีาก 
ตวับงชีท้ี ่๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดมีาก 
ตวับงชีท้ี ่๔ เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญาสมวยั 10.0 9.50 ดมีาก 
ตวับงชีท้ี ่๕ เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป 10.00 10.00 ดมีาก 
ตวับงชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็เป็น

ส าคญั 
35 35 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถาน  
ศกึษา 

15 15 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๘ ประสทิธผิลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5 4.73 ดมีาก 
กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์   ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
2.5 2.5 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

2.5 2.5 ดมีาก 

กลุ่มตวับง่ช้ีมำตรกำรส่งเสริม   ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท

ของสถานศกึษา 
15 14 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบั
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิที่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

2.5 2.5 ดมีาก 

คะแนนรวม 100 97.73 ดมีาก 
สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัการศกึษาปฐมวยั (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรยีน 

ผลรวมคะแนนประเมนิสถานศกึษา 97.73 คะแนน 
มคีุณภาพระดบั ดมีาก 

การรบัรองมาตรฐานสถานศกึษาประเภทโรงเรยีน 
ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป       ใช ่             ไมใ่ช ่

มตีวับ่งชีท้ีไ่ดร้ะดบัดขีึน้ไป ๑๐ ตวับ่งชี ้จาก ๑๒ ตวับ่งชี ้      ใช ่           ไมใ่ช ่
ไมม่ตีวับ่งชีใ้ดทีม่รีะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุหรอืตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน      ใช ่          ไมใ่ช ่

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศกึษาปฐมวยั (๒ – ๕ ปี) 
            สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา                     ไมส่มควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

 

จดุเด่น 

 √ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๖ 

 เดก็มพีฒันาการมางดา้นร่างกาย มสีุขภาพกายและสุขนิสยัสมวยั มพีฒันาการดา้นอารมณ์และ
จิตใจ  มีสุขภาพจิตและสุนทรียภาพสมวยั   มีพัฒนาการทางด้านสงัคม  มีวินัยและความรบัผิดชอบ  
ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได ้มพีฒันาการทางดา้นสตปิ ญญาสมวยั มคีวามใฝ่รู ้ มกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  มทีกัษะ
ในการสื่อสาร มจีนิตนาการ  และความคดิสรา้งสรรค์สมวยั  มคีวามพรอ้มในการศกึษาต่อในขัน้ต่อไป  มี
ทกัษะพืน้ฐานตามพฒันาการทุกดา้น  และมคีวามรูพ้ืน้ฐานสมวยั  
 มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา   ปณิธาน/ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา การพฒันาตามจุดเน้น  และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษาและผลการด าเนินงานโครงการพเิศษ  เพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา  
 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษาประกอบดว้ยการบรหิารจดัการของ
ผู้บรหิารสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา การจดัสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  และจดัให้มีมาตราการด้านความ
ปลอดภยั  และผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตราฐาน  รกัษามาตราฐานสูค่วามเป็นเลศิ
ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางในการปฏริปูการศกึษา 
 สถานศกึษามปีระสทิธผิลของระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั  
 

จดุท่ีควรพฒันำ 

๑. สถานศกึษายงัด าเนินการไมส่มบรูณ์ในดา้นการบรหิารการจดัการศกึษาเกีย่วกบัการจดัการ
ใหม้ ี

ครเูพยีงพอกบัจ านวนเดก็ปฐมวยัและการจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้
๒. สถานศกึษาควรจดัท าสารสนเทศตามระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรประกนัคณุภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ๑. ด้ำนผลกำรจดักำรศึกษำ 

 ๑) ครคูวรมกีารจดัประสบการณ์การเรยีนการรูเ้พื่อใหเ้ดก็มคีุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร
ของสถานศึกษาและควรจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ ได้แก่  ปรบัปรุงเครื่องเล่นสนามให้มจี านวน
เพียงพอต่อจ านวนวเด็ก 169 คน  ซึ่งมเีครื่องเล่นเพียง  3 ชิ้น และเบาะรองพื้นให้เครื่องเล่นด้วย  เพื่อ
ป้องกนัอุบตัเิหตุ 
 ๒) สถานศกึษาควรหาแนวทางปรบัปรงุโถสว้มของเดก็ปฐมวยั  ใหม้ขีนาดพอเหมาะกบัเดก็ 
 ๓) สถานศกึษาควรจดัใหค้รมูสีดัส่วนสมดุลกบัจ านวนเดก็ปฐมวยั  โดยถอืเกณฑเ์ป็นหลกั (คร ู 
1  คน ต่อเดก็ 10-15 ) 
 

          ๒. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

 สถานศึกษาควรมีการปรบัปรุงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา  ระยะ  ๓  ปี  โดยก าหนด
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาให้ชดัเจน  เช่น  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านผูเ้รยีน  ครูและบุคลากร  การบรหิาร



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๗ 

จดัการ  และอื่น ๆ  ตามความจ าเป็นและระบุเป้าหมายการพฒันา/ ความส าเรจ็  เป็นรายปี  เพื่อใหส้ามารถ
ตดิตาม  ตรวจสอบผลการพฒันาไดแ้ละเพือ่ใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งจรงิจงั  
 

          ๓. ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

 ผู้บรหิารสถานศึกษาควรจดัการเรยีนรู้เพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตรทัง้
สถานศกึษาและคร ู ควรจดับรรยากาศทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่  การปรบัปรุงเครื่องเล่นสนามใหม้ี
จ านวนเพยีงพอต่อจ านวนเดก็  169 คน  ซึง่มเีครื่องเล่นเพยีง  3 ชิน้  และเบาะรองใตเ้ครื่องเล่นดว้ย  เพื่อ
ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 

 

   ๑๓.1.๒ ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ประถมศึกษำ  

 

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ระดบักำรศึกษำประถมศึกษำ  น ้าหนกั
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตวับง่ช้ีพืน้ฐำน    
ตวับ่งชีท้ี ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี 10.00 9.45 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์ 10.00 9.45 ดมีาก 
ตวับงชีท้ี ่๓ ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู ้และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 10.00 8.95 ด ี
ตวับงชีท้ี ่๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น 10.00 9.48 ด ี
ตวับงชีท้ี ่๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 20.00 12.28 ด ี
ตวับงชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

1.00 9.00 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๘ พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษา
และตน้สงักดั 

5.00 4.77 ดมีาก 

กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน / วสิยัทศัน์ 

พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
5.00 5.00 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดมีาก 

กลุ่มตวับง่ช้ีมำตรกำรส่งเสริม    
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท

ของสถานศกึษา 
5.00 5.00 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบั

5.00 5.00 ดมีาก 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๘ 

แนวทางการปฏริปูการศกึษา 
คะแนนรวม 100 87.38 ดมีาก 
            สถานศกึษามผีลคะแนนรวมทุกตวับ่งชี ้ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึน้ไป          ใช ่           ไมใ่ช ่
            สถานศกึษามตีวับง่ชีท้ีไ่ดร้ะดบัดขีึน้ไป ๑๐ ตวับ่งชี ้จาก ๑๒ ตวับ่งชี ้     ใช ่          ไมใ่ช ่
            ไมม่ตีวับ่งชีใ้ดทีม่รีะดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุ หรอื ตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน   ใช ่          ไมใ่ช ่

สรปุผลการจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
 สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา           ไมส่มควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

 

จดุเด่น 
1.  ผูเ้รยีนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง มสีุขภาพจติที่ด ีร่าเรงิแจ่มใส มมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวามสนใจ

ดา้นศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ รวมทัง้ ปลอดจากปัญหายาเสพตดิ และสิง่มอมเมา ผูเ้รยีนเป็นลูกทีด่ขีองพอ่แม ่
ผูป้กครอง มกีารช่วยเหลอืงาน แบ่งเบาภารกจิของพอ่แม ่และเป็นนกัเรยีนที่ดขีองโรงเรยีน ไมม่ปัีญหาดา้น
การปกครอง รวมทัง้เป็นคนดีของสงัคม มจีติอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

2. ผลการพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ ของการ
จดัตัง้สถานศกึษา การพฒันาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา และผล
การด าเนินการโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา อยูใ่นระดบัคุณภาพดมีาก 

3. ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษาประกอบดว้ยการบรหิารจดัการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ประสทิธภิาพของคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศกึษา และผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐานและพฒันาสู่
ความเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา   

4. สถานศึกษามีประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของครู มี
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีารศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และจดับรรยากาศทีเ่อือ้
ต่อการเรยีนรู ้มกีารสอนซ่อมเสรมิและพฒันาผู้เรยีน รวมทัง้มกีารศึกษาค้นคว้าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 

5. สถานศกึษามปีระสทิธผิลของระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั   
 

จดุท่ีควรพฒันำ 
1. ผูเ้รยีนบางส่วนยงัต้องพฒันาในดา้นการเรยีนรู ้จากการอ่าน และเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรง

รว่มกบัผูอ้ื่น ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา สถานศกึษายงัด าเนินการไม่สมบูรณ์ในดา้นการบรหิารจดั
การศกึษาเกีย่วกบัการจดัใหม้คีรเูพยีงพอกบัจ านวนเดก็ปฐมวยั และการจดัสภาพแวดลอ้มภายในอาคารให้
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้

2. สถานศกึษาควรมกีารเขยีนโครงการ/กจิกรรม พฒันาการศกึษาใหม้สีาระการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กบัการพฒันามาตรฐานการศกึษา รวมทัง้ชื่อโครงการและกจิกรรมภายใตโ้ครงการ 

3. ครูบางส่วนยงัต้องพฒันาในด้านการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผู้เรยีนให้ครอบคลุมด้าน
ความรู ้ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พฒันาด้านการออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่
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ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พฒันาการใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมและธรรมชาติ
ของวิชา รวมทมัง้พฒันาด้านการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามที่
ก าหนดในเป้าหมาย และการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนประเมนิความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อปรบัปรุงและพฒันา
ตนเอง 

4. สถานศกึษาควรจดัท าขอ้มลูสารสนเทศตามระบบวงจรการบรหิารคุณภาพ PDCA 
 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรประกนัคณุภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ๑. ด้ำนผลกำรจดักำรศึกษำ 

 1) ผูเ้รยีนบางสว่นควรไดร้บัการสรา้งแรงจงูใจใหอ้ยากอ่านหนงัสอื ผา่นกจิกรรมของหอ้งสมุดที่
น่าสนใจ มรีางวลัเป็นการเสรมิแรงและมหีนังสอืใหม่ๆที่ทนัสมยั น่าสนใจ และเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 
รวมทัง้ไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้รยีนรูร้ว่มกนักบัเพือ่นในการท าโครงงานตามความสนใจ 
 2) ผูเ้รยีนควรได้รบัการพฒันาความสามารถด้านการคดิ โดยการเรยีนรู้ผ่านการท าโครงงาน
ตามความสนใจของผูเ้รยีน เรยีนรูจ้ากการสงัเคราะหค์วามน่าจะเป็น เรยีนรูจ้ากการตัง้สมมตุฐิาน 
 
          ๒. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

 สถานศกึษาควรมกีารพจิารณาปรบัปรุงการเขยีนโครงการ/ กจิกรรมการพฒันาการศกึษาใหม้ี
สาระการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการพฒันามาตราฐานการศกึษา  ดงัต่อไปน้ี 

๑) สถานศกึษาควรก าหนดชื่อโครงการใหม้ลีกัษณะเปิดกวา้ง  เพือ่ใหส้ามารถก าหนดกจิกรรม 
ภายใตโ้ครงการไดห้ลากหลาย  เชน่  โครงการสง่เสรมิสุขภาพ  กจิกรรม  ไดแ้ก่  การตรวจสขุภาพ  การฉีด
วคัซนี  การออกก าลงักาย  การเต้นแอโรบคิ  เต้นตามจงัหวะดนตร ี กายบรหิารหน้าเสาธง  การเล่นกีฬา  
การแข่งขนักฬีาส ี เป็นต้น  หรอืโครงการส าคญัทางศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และสงัคม  กจิกรรมวนัพ่อ  
กจิกรรมวนัแม ่ วนัอาสาฬหบชูา  และวนัอื่นๆ  
 ๒) สถานศึกษาควรระมดัระวงัการใช้ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ไม่ให้เกิดความสบัสน  ซ ้าซ้อน  
ควรมีการตวรจสอบชื่อโครงการ/ กิจกรรมทัง้ระบบ  ในการจดัท าแผนปฏิบัติการหรือรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 ๓) สถานศึกษาควรเขยีนโครงการให้มคีวามชดัเจนในการน าแผนสู่การปฏิบตัิ  โดยเฉพาะ
วตัถุประสงค/์เป้าหมาย  กจิกรรมทีด่ าเนินการ  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  วธิกีาร/เครือ่งมอื  เป็นตน้ 
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          ๓. ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

 ๑) ครูควรก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รยีนใหค้รอบคลุมดา้นความรู ้ ทกัษะกระบวนการ
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ตามจุดหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และการประเมนิ
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที่ก าหนด  โดยมเีครื่องมอืและวธิกีารที่ชดัเจน รวมทัง้
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนประเมนิความก้าวหน้าของตนเอง  โดยสรุปความรู ้ ผลหรอืปัญหาของการท า งาน  และ
วธิกีารแกไ้ขปัญหา 
 ๒) ครคูวรออกแบบและจดัการเรยีนรู ้ โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง  และส่งเสรมิการพฒันาการทางสมอง  จดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมาะกบัธรรมชาติของวชิา  
และจดัเวลาทีเ่หมาะสมต่อกจิกรรมการเรยีนรู ้
 ๓) ครูควรจดัเตรยีมและใช้สื่อให้เมาะสมกบักิจกรรม  นอกจากหนังสอืเรยีน  ใบงาน  แถบ
ประโยคควรใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแ้ก่  วดิทิศัน์ (คลปิ) คอมพวิเตอร ์ยูทูป  และซดี ี ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ทกัษะจากกการเรยีนรู ้
  

 

 

 

บทท่ี ๒  

แผนปฏิบติักำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

๑.  แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

การพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการที่โรงเรยีนพฒันาวทิยาได้ด าเนินงาน
ตามแนวทางการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา โดยมแีนวคดิการด าเนินงานที่ได้รบัการยอมรบั
อย่างแพร่หลาย เช่น การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้
(Learning Network) และการน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นตน้ ซึง่การน า
แนวคดิเหล่าน้ีไปด าเนินงานเพื่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองของโรงเรยีน มใิช่เป็นการเพิม่
ภาระงานที่มากขึน้ แต่เป็นการเสรมิหรอืสนับสนุนใหโ้รงเรยีนมรีะบบหรอืวธิกีารที่จะพฒันาโรงเรยีนตาม
วงจรคุณภาพ PDCA โดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาเป็นฐานในการขบัเคลื่อนให้
เกดิความต่อเน่ืองและยัง่ยนื  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในขัน้การตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (Check) เป็นขัน้ทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ ทีจ่ะเป็นขอ้มลูเชื่อมโยงไปสูข่ ัน้การปรบัปรงุพฒันา (Act) 
เพือ่เป็นพืน้ฐานในขัน้การวางแผนพฒันา (Plan) ท าใหว้งจรคุณภาพ PDCA ขบัเคลื่อนไปครบวงจรคุณภาพ
และเกดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในขัน้การปรบัปรุงพฒันา (Act) นัน้มคีวามหมายเป็น ๒ นัย กล่าวคอื 
นยัแรก ถา้พบวา่ผลการประเมนิคุณภาพบรรลุตามวตัถุประสงค ์อยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีกร็กัษาวธิปีฏบิตัทิีด่ ี(Best 
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practice) ไว ้แลว้น ามาจดัท าเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard)  ของโรงเรยีน ส่วนนัยที่สอง ถ้าผล
การประเมนิไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ ต้องน าผลการประเมนิมาพจิารณา วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาเพื่อ
การวางแผนปรบัปรุงพฒันา (Plan) ในปีต่อไป รวมทัง้เรื่องที่ไม่เป็นปัญหาก็ต้องพฒันาให้ดียิง่ขึ้น การ
พฒันาคุณภาพการศกึษาตามกลไกของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา กจ็ะขบัเคลื่อนสู่การปรบัปรุง
พัฒนาตามวงจรคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน คุณภาพการศึกษาก็จะพัฒนาขึ้นตามล าดับ แม้แต่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) เมื่อน าไปสู่การปฏิบตัิในปีต่อไปก็ต้องมีการประเมินและปรบัปรุง
พฒันาเช่นกนั ดงันัน้ โรงเรยีนพฒันาวิทยาจึงมุ่งสร้างวฒันธรรมคุณภาพให้ยัง่ยนื โดยขบัเคลื่อนวงจร
คุณภาพ PDCA กับ SDCA (Standard-Do-Check-Act) ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยกลวิธีที่
เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน ซึ่งการใช้แนวคดิต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเน่ืองของโรงเรยีนมีความสมัพนัธ์กับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างแนบแน่น ทัง้น้ี 
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเป็นระบบและยัง่ยนื อนัจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

ในการบรหิารจดัการของสถานศึกษาที่น าไปสู่การปฏิบตัินัน้ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศกึษามคีวามส าคญัอย่างยิง่ โรงเรยีนจงึมกีารวางแผนงานเป็นขัน้ตอน เริม่จากก าหนด
ยทุธศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาทัง้ภายในและภายนอก ทีส่ าคญัเหนือสิง่อื่นใดใน
การน าแผนทีว่างไวไ้ปสู่การปฏบิตั ิต้องมกีารตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน น าผลการ
ประเมนิมาพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป  

โรงเรยีนพฒันาวทิยาไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2558-2560 และก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยเป็นแผนซึ่งมีผู้บรหิารระดบัสูง ตัง้แต่
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนถึงครูผู้สอน และบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกัน
รบัผดิชอบในการผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนด รวมทัง้ก ากบั ตดิตาม และทบทวนผลการด าเนินงาน มกีารน าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาไปสู่
การปฏบิตั ิโดยใหม้กีารจดัท าแผนปฏบิตักิารและงบประมาณประจ าปี ปีการศกึษา 2558 ส าหรบับุคลากร
ระดบัปฏบิตักิาร มกีารด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ทีก่ าหนดอย่างครบถว้น มกีารประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ น ามาเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
เพื่อให้การพฒันาสถานศกึษาเป็นไปตามทศิทางที่ก าหนดไว้ โดยมหีวัหน้างาน หวัหน้ากลุ่มสาระ เป็นผู้
ประสานเชื่อมโยง และสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารระดบัสูงกบับุคลากรระดบัปฏบิตักิารเพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์
ขององคก์รรว่มกนั 
 

๒. กลยทุธก์ำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กลยทุธท่ี์ 1  โรงเรยีนพฒันาวทิยาเป็นโรงเรยีนชัน้น าของชุมชน  

กลยทุธท่ี์ 2  ยกระดบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเป็นสงัคมภูมปัิญญาและการเรยีนรู ้เพือ่กา้วสู่
ประชาคมอาเซยีนและมาตรฐานสากล 

กลยทุธท่ี์ 3  บรูณาการกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลทีใ่ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน มทีกัษะ
ชวีติ และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๒ 

กลยทุธท่ี์ 4  สรา้งคุณภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อองคก์รและสงัคม ในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

กลยทุธท่ี์ 5  พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน ปรบัระบบการบรหิารจดัการ 

กลยทุธท่ี์ 6  ปฏริปูครผููส้อนสูม่าตรฐานสากล 

 กลยทุธท่ี์ 7  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการความรู ้

  กลยทุธท่ี์ 8  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 3 ปี แผนปฏบิตักิารประจ าปีและแผนบรหิาร
จดัการความเสีย่ง โดยเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรข์องส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 

๓. กำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธข์องสถำนศึกษำ 

 กลยทุธท่ี์ 1 โรงเรยีนพฒันาวทิยาเป็นโรงเรยีนชัน้น าของชุมชน 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
* โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรูข้อง
นักเรียน 

1.โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
 1.1 กจิกรรมวนัสนุทรภู่  
 1.2 กจิกรรมการพฒันาลายมอื       
 1.3 กจิกรรมวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ  
 1.4 กจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก      
 1.5 กจิกรรมการประกวดเขยีนเรือ่งจาก
ภาพการเขยีนเรยีงความและการแต่งค า
ประพนัธเ์น่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ  
 1.6 กจิกรรมการแขง่ขนัเปิดพจนานุกรม        
 1.7 กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว้
       
 1.8 กจิกรรมการประกวดเขยีนเรือ่งจาก
ภาพการเขยีนเรยีงความและการแต่งค า
ประพนัธเ์น่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

 

 
- เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้
ของนกัเรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนภาษาไทย 
ใหม้คีุณภาพผูเ้รยีนตาม
เป้าหมายของหลกั 
สตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 ไดร้บั
การพฒันา
ศกัยภาพการ
เรยีนรูภ้าษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

-นกัเรยีน ป. 1-6  

 

 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๓ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ    
2. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์
 2.1 กจิกรรมฐานคณติศาสตร ์บรูณาการ
รว่มกบัสาระวทิยาศาสตร ์ 
 2.2 กจิกรรมดาวเดน่คณิตศาสตร ์  
3. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร ์
 3.1 กจิกรรมฉลาดรูว้ทิยาศาสตร ์        
 3.2 กจิกรรมนกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์        
 3.3 กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์         
  
 3.4 กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร ์     
4. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
สงัคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม         
 4.1 กจิกรรมสง่เสรมิมารยาทไทย 
 4.2 กจิกรรมการเลอืกตัง้สภานกัเรยีน 
 4.3 กจิกรรมภมูใิจความเป็นไทย                                    
 4.4 ธนาคารโรงเรยีน 
 4.5 บนัทกึรายรบั-รายจ่าย                                                         
5. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้สขุ
ศึกษำและพลศึกษำ 
  5.1 กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเลย่บ์อล 
 5.2 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะกฬีาหมากฮอส 
 5.3 กจิกรรมการแกปั้ญหาเดก็อว้น                                             
 5.4 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 5.5 กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต   
 5.6 กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบ
ปัญหาสุขศกึษา 
 5.7 กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณู
และเพลงมารโ์รงเรยีน 

- เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้
ของนกัเรยีนกลุ่มสาระ
การเรยีนคณิตศาสตร ์
ใหม้คีุณภาพผูเ้รยีนตาม
เป้าหมายของหลกัสตูร 
- เพือ่พฒันาทกัษะ 
ก ร ะบ ว น ก า รท า ง
วทิยา 
ศาสตร ์น าความรูแ้ละ
ทั ก ษ ะ ท า ง
ก ร ะบ ว น ก า รท า ง
วทิยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนั  
- เพือ่สง่เสรมิใหม้ี
ความรูแ้ละทกัษะ
มารยาทไทย วถิี
ชวีติประธปิไตย 
อนุรกัษ์ความเป็น
ไทย ใชห้ลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง 
-เพือ่พฒันาและ
สง่เสรมิความรูด้า้น
สขุศกึษาและพล
ศกึษา มสีมรรถภาพ
ทางกาย 
รกัการออกก าลงักาย 
มรีา่งกายแขง็แรง 
สมบรูณ์ และ
สขุภาพจติทีด่ ี   
 

 

รอ้ยละ 87 ไดร้บั
การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 ไดร้บั
การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตร ์

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 ไดร้บั
การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรู ้
สงัคมศกึษาฯ 
 

 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 95 ไดร้บั
การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรูส้ขุ
ศกึษาและ 
พลศกึษา 
 

 

 

 
 
 

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 95 ไดร้บั

3,4,5,6,7 

 

 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 

 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7,14 

 

 

 

มาตรฐานที ่
1,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานที ่
1,3,4,5,6,7 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๔ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
 5.8 กจิกรรมกฬีาส ี                                                             
6. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
ศิลปะ 
 6.1 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ 
 6.2 กจิกรรมการแขง่ขนัทกัษะทางศลิปะ  
 6.3 กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์                
 6.4 กจิกรรมร าไทย (Thai Dance)  
7. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 7.1 กจิกรรมการถนอมอาหาร            
 7.2 กจิกรรมประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ         
 7.3 กจิกรรมประดษิฐก์ระทงรไีซเคลิ    
 7.4 กจิกรรมพชืผกัสวนครวัลอยฟ้า       
     
 7.5 กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั     
 7.6 กจิกรรมภมูปัิญญาทอ้งถิน่   
8. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำองักฤษ) 
 8.1 กจิกรรม  Skill  Test     
 8.2 กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ   
 8.3 กจิกรรม  Christmas '58    
9. กิจกรรมแสดงนิทรรศกำรและฐำน
วิชำกำร 
10.โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
จดักำรศึกษำ 
 10.1 การประชุมผูป้กครอง     
 10.2 การคดัเลอืกคณะกรรมการเครอืขา่ย
ผูป้กครอง   
 10.3 การจดักจิกรรมรว่มกนัระหวา่ง
โรงเรยีนและคณะกรรมเครอืขา่ยผูป้กครอง       
 10.4 หน่วยงานภาครฐัและเอกชนรว่มจดั
กจิกรรม 

 

- เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ดา้นศลิปะ ดนตรแีละ
นาฏศลิป์ กลา้
แสดงออก รกัและหวง
แหนศลิปวฒันธรรม
ไทย 

- เพือ่สง่เสรมิและ
พฒันาทกัษะการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี       

 

 

 

-เพือ่พฒันา
ความสามารถการใช้
ภาษาองักฤษในการ
สือ่สาร และน าความรู้
ไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

-เพือ่สง่เสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดี
ระหวา่งคร ูผูป้กครอง  
ชุมชน ใหม้สีว่นรว่ม
ในการจดัการศกึษา
ของโรงเรยีน  

 
 
 

-เพือ่สง่เสรมินกัเรยีน
ตามศกัยภาพของแต่

การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรู ้
ศลิปะ 
 

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 ไดร้บั
การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรู ้
การงานอาชพี
และเทคโนโลย ี
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 ไดร้บั
การพฒันาศกัย 
ภาพการเรยีนรู ้
ภาษาต่างประเท
ศ 
-คร ูผูป้กครอง 
และชุมชน
รว่มมอืกนัจดั
การศกึษาของ
โรงเรยีนไดอ้ยา่ง
มคีุณภาพ 

 
 

 

 

-นกัเรยีนไดร้บั
การพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพ มี
ผลคะแนนเฉลีย่
การทดสอบ

 

 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 

 

 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 
 

มาตรฐานที ่
9,13 

 

 

 
 

 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7,10 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๕ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
11.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 
(เรียนพิเศษ) 
 11.1 กจิกรรมการสอนซ่อมเสรมิหลงัเลกิเรยีน 
 11.2 กจิกรรมการการสอนซ่อมเสรมิวนั
เสาร ์
 11.3 กจิกรรมการสอนเพือ่ปรบัพืน้ฐาน 
(ภาคฤดรูอ้น) 
 11.4 กจิกรรมการสอนเตรยีมพรอ้มสอบโอเน็ต 
 11.5 กจิกรรมแนะแนวศกึษาต่อระดบัชัน้ ม.1 

ละคน พฒันาคุณภาพ
การศกึษาของ
โรงเรยีน 
 และสรา้งความ
เชื่อมัน่ของผูป้กครอง
ต่อการจดัการศกึษา
ของโรงเรยีน 

การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน
ระดบัชาตสิงูขึน้ 

 

กลยทุธท่ี์ 2  ยกระดบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเป็นสงัคมภูมปัิญญาและการเรยีนรูเ้พือ่กา้วสูป่ระชาคม
อาเซยีนและมาตรฐานสากล   

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
1.โครงกำรส่งเสริมและพฒันำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำองักฤษ
ในชีวิตประจ ำวนัของนักเรียน  
 1.1 กจิกรรม Morning  Talk      
 1.2 กจิกรรม English  on  Tuesdays    
 1.3 กจิกรรม  Extra!!!    
 
2.โครงกำเปิดประตสูู่อำเซียน 
 2.1 กจิกรรมทอ่งไปในอาเซยีน     
 2.2 กจิกรรมตอบปัญหาอาเซยีน 
 
 
3.โครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพ และ
ส่งเสริมครดู้ำนกำรส่ือสำรภำษำองักฤษ 
 3.1 กจิกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพของ

-เพือ่สง่เสรมิให้
นกัเรยีนใช้
ภาษาองักฤษในการ
สือ่สารและน าความรู้
ไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 
 
 
-เพือ่ใหน้กัเรยีนมี
ความรูเ้กีย่วกบั
ประเทศในอาเซยีน 
 
 
-เพือ่พฒันาศกัยภาพ
การสือ่สาร

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 
นกัเรยีนใช้
ภาษาองักฤษใน
การสือ่สารและ
น าความรูไ้ปใช้
ในชวีติประจ าวนั 
-นกัเรยีน อ.1-3  
รอ้ยละ 80 มี
ความรูเ้กีย่วกบั
ประเทศใน
อาเซยีน 
-ครผููส้อน รอ้ย
ละ 90 ม ี
ศกัยภาพการ

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
4,7,9 

(ระดบัปฐมวยั) 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๖ 

ครผููส้อนภาษาองักฤษ     
 3.2 กจิกรรม Speech around 

ภาษาองักฤษของ
ครผููส้อน 

สือ่สาร
ภาษาองักฤษ 

 

กลยทุธท่ี์ 3 บรูณาการกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีส่มบรูณ์และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
1.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสขุภำพ  
 1.1 กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได ้  
 1.2 กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟันอยา่งถูก
วธิ ี 
 1.3 กจิกรรมรณรงคก์ารลา้งมอื 7 ขัน้ตอน  
 1.4 กจิกรรมรณรงคก์ าจดัลกูน ้ายงุลาย 
 1.5 กจิกรรมการใหภู้มคิุม้กนัโรค   
 1.6 กจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้ง
สขุภาพ 
2.โครงกำรทศันศึกษำ 
 2.1 กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องพพิธิภณัฑ์
เดก็          
 2.2 กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องเกาะ
รตันโกสนิทร ์    
 2.3 กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตร ์
สรินิธร    
3.โครงกำรห้องสมุด 
 3.1 กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรู(้ป้ายนิเทศ
หน้าหอ้งสมดุ) 
 3.2 กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน                                       
 3.3 กจิกรรมสารพ.น.ว.                                 
 3.4 กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่
4.โครงกำรพฒันำลกูเสือไทย ใจสำมคัคี 
 4.1 กจิกรรมวนัสถาปนาลกูเสอืแหง่ชาต ิ    
 4.2 กจิกรรมวนัมหาธรีราชเจา้   
 4.3 กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP    

-เพือ่พฒันาสุขภาพ
กายและสขุภาพจติ 
ใหม้สีขุภาพสมบูรณ์
แขง็แรงและปราศจาก
โรคภยั 
 
 
-เพือ่สง่เสรมิการ
เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
และใหน้กัเรยีนได้
แสวงหาและเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 
 
 
-เพือ่สง่เสรมิใหร้กั
การอา่นหนงัสอื มี
มารยาทในการใช้
หอ้งสมดุ 
 
 
 
- เพือ่สง่เสรมิให้
ท างานรวมกนัเป็นหมู่
คณะ มคีวามสามคัค ี 
เป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 
อดทน เสยีสละ มี

-นกัเรยีน ป. 1-6 
รอ้ยละ 85 ไดร้บั
การสง่เสรมิ
สขุภาพกายและ
สขุภาพจติ 
  
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 ได้
แสวงหาและ
เรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 85 รกั
การอา่นหนงัสอื 
มมีารยาทในการ
ใชห้อ้งสมดุ 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 
สามารถท างาน
รวมกนัเป็นหมู่
คณะ เสยีสละ มี
ระเบยีบวนิยั   

มาตรฐานที่
1,3,4,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,3,4,6,7,1013 

 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7,1113 

 
 
 

มาตรฐานที ่
1,2,3,4,6,7,10,

14 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๗ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
 4.4 กจิกรรมเขา้คา่ยพกัแรมลกูเสอื-เนตร
นาร ี       
 4.5 กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นผูน้ า   
 4.6 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะลกูเสอื  
 4.7 กจิกรรมทดสอบวชิาพเิศษ 
5.โครงกำรส่งเสริมวฒันธรรมไทย ก้ำว
ไกลสู่อำเซียน 
 5.1 กจิกรรมวนัวสิาขบชูา       
 5.2 กจิกรรมบนัทกึความด ี   
 5.3 กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต-์วปัิสสนา
กรรมฐาน    
 5.4 กจิกรรมพธิไีหวค้ร ู    
 5.5 กจิกรรมจติอาสา                                       
 5.6 กจิกรรมวนัอาสาฬหบชูาแหเ่ทยีน
พรรษา          
 5.7 กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาและ
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 
 5.8 กจิกรรมวนัลอยกระทง  
 5.9 กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาและ
วนัพอ่แหง่ชาต ิ  
 5.10 กจิกรรมงามอยา่งไทย   
 5.11 กจิกรรมวนัมาฆบชูา 
6.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
 6.1 กจิกรรมวนังดสบูบุหรี ่    
 6.2 กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิ     
 6.3 กจิกรรมธรรมะตา้นยาเสพตดิ     
 6.4 กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก     
6.5 งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน   
  7.โครงกำรชมรมหรรษำ 
 7.1 ชมรมจติรกรน้อย 
 7.2 ชมรมดนตร ี
 7.3 ชมรมรกัการออกก าลงักาย 

ระเบยีบวนิยั   
รูจ้กัชว่ยเหลอืผูอ้ื่น  มี
จติอาสา  
 
-เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้
แสดงความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบนัชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์และ
แสดงความกตญัญตู่อ
ผูม้พีระคุณ กลา้
แสดงออกในเชงิ
สรา้งสรรค ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพือ่ใหน้กัเรยีน 
บุคลากรของโรงเรยีน  
และชุมชนตระหนกัถงึ
โทษและพษิภยัของ
สิง่เสพตดิ  
 
- เพือ่สง่เสรมิให้
นกัเรยีนไดป้ฏบิตัิ
กจิกรรมตามความ
สนใจ มทีกัษะและเจต
คตทิีด่ใีนการท างาน   
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้

ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น   
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 มี
ความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบนัชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์
และแสดงความ
กตญัญตู่อผูม้ี
พระคุณ กลา้
แสดงออกในเชงิ
สรา้งสรรค ์ 
 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 
หลกีเลีย่งและ
ป้องกนัตนเอง
จากสิง่เสพตดิ 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 มี
ทกัษะและเจต
คตทิีด่ใีนการ
ท างาน   
ท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี
ความสขุ 
 

1,2,3,4,6,7 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,3,4,6,7 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,3,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,6,7,11,13 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๘ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
 7.4 ชมรมนกัประดษิฐ ์
 7.5 ชมรมคอมพวิเตอร ์
 7.6 ชมรมเทควนัโด 
 7.7 ชมรมนกัแสดง 
 7.8 ชมรมภาษาพาเพลนิ 
 7.9 ชมรมอนุรกัษ์พาเพลนิ 
8.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 
 8.1 กจิกรรมซกัซอ้มการหนีไฟ    
 8.2 กจิกรรม5 ส    
 8.3 กจิรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
9.โครงกำรอำหำรเสริม (นม ) โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
10.โครงกำรเยำวชนสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
11.โครงกำรส่งเสริมและอนุรกัษ์ควำม
เป็นไทย 
 11.1 การแต่งกายแบบไทย    
 11.2 การละเล่นแบบไทย   
 11.3 ภาษาไทยวนัละค า (4 ภาค) 

อยา่งมคีวามสขุ 
 
 
 
-เพือ่สรา้งความ
ตระหนกัในการ
ป้องกนัอุบตัภิยั ลด
การเกดิอุบตัเิหตุของ
นกัเรยีน 
 
-เพือ่พฒันาใหม้ี
สขุภาพสมบูรณ์ 
แขง็แรงและมนี ้าหนกั 
สว่นสงูเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
-เพือ่สง่เสรมิให้
เยาวชนเป็นพลเมอืง
ด ีและเคารพในสทิธิ
ของผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์     
และระบอบ
ประชาธปิไตย 
 
 
-เพือ่ใหน้กัเรยีนรกัษา
และสบืสานวฒันธรรม
ไทย เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ
การใชภ้าษาในแต่ละ
ภาค 
- เพือ่สง่เสรมิให้

 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 รูจ้กั
ป้องกนัอุบตัเิหตุ
อุบตัภิยั  
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 มี
สขุภาพสมบูรณ์ 
แขง็แรงและมี
น ้าหนกั สว่นสงู
เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
-นกัเรยีน ป. 3-6  
รอ้ยละ 80 เป็น
พลเมอืงด ี
เคารพในสทิธิ
ของผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ 
ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์
และระบอบ
ประชาธปิไตย 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 รว่ม
สบืสาน
วฒันธรรมไทย 
เขา้ใจการใช้
ภาษาในแต่ละ
ภาค 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 มี

 
 
 

มาตรฐานที ่1 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,6,7,10,11 

13,15 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,3,4,5,7,9 

11 
(ระดบัปฐมวยั) 

 
มาตรฐานที ่
2,3,4,5,7,9 
10,11  

(ระดบัปฐมวยั) 
 
 
 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๙ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
12.โครงกำรคณุธรรม - จริยธรรม 
 12.1 กจิกรรมหน้าเสาธง   
 12.2 กจิกรรมท าระหวา่งวนั   
 12.3 กจิกรรมวนัวสิาขบชูา           
 12.4 กจิกรรมวนัไหวค้ร ู  
 12.5 กจิกรรมวนัเขา้พรรษา      
 12.6 กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิ    
 12.7 กจิกรรมวนัลอยกระทง    
 12.8 กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต ิ    
 12.9 กจิกรรมวนัมาฆบชูา        
 12.10 กจิกรรมประกวดมารยาทไทย   
 12.11 กจิกรรมพาน้องท่องวดั / ธรรมะสอน
น้อง 
13.โครงกำรส่งเสริมควำมคิด และ
แก้ปัญหำ 
 13.1 กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์  
 13.2 กจิกรรมประกอบอาหาร ( Cooking )   
 13.3 กจิกรรมโครงงาน                   
 13.4 กจิกรรมทกัษะวชิาการ     
 13.5 กจิกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการเอกชน 
14.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสขุภำพ 
 14.1 กจิการแปรงฟัน      
 14.2 กจิกรรมลา้งมอื 7 ขัน้ตอน   
 14.3 กจิกรรมสรา้งภูมคิุม้กนัโรค 
  
 14.4 กจิกรรมก าจดัยุงลาย   
 14.5 กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง  
 14.6 กจิกรรมกจิกรรมการเลอืกรบัประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์  
 14.7 กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก   
 14.8 กจิกรรมกฬีาส ี

นกัเรยีนมคีวามรู ้ 
ความเขา้ใจใน
หลกัธรรม  และมี
ความศรทัธาใน
พระพทุธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
-เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็มี
ความคดิแกไ้ขปัญหา
และปฏบิตังิานดว้ย
ตนเอง 
 
 
- เพือ่พฒันาสุขภาพ    
และการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนใหม้สีขุภาพ
กายและสขุภาพจติที่
ดสีมบรูณ์แขง็แรง  
 

ความรู ้ ความ
เขา้ใจใน
หลกัธรรม  และ
มคีวามศรทัธาใน
พระพทุธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 มี
ความคดิแกไ้ข
ปัญหาและ
ปฏบิตังิานดว้ย
ตนเอง 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 มี
สขุภาพกายและ
สขุภาพจติทีด่ี
สมบรูณ์แขง็แรง  
 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,3,4,5,7,9,10,

11  
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
 

มาตรฐานที ่
1,2,3,4,5,7,9 

10,11  
 (ระดบัปฐมวยั) 

 

 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๐ 

กลยทุธท่ี์ 4 สรา้งคุณภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อองคก์รและสงัคมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
1.โครงกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 1.1 กจิกรรมรณรงคค์ดัแยก      
 1.2 กจิกรรมธนาคารรไีซเคลิ    
 1.3 กจิกรรมสง่เสรมิการขาย     
 1.4 กจิกรรมประกวดเรยีงความและค าขวญั   
 1.5 กจิกรรมประกวดประดษิฐข์องเล่น ของ
ใชจ้ากวสัดุรไีซเคลิและละครอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม         
2.โครงกำรโลกสดใส  ใส่ใจชมุชน 
 2.1 กจิกรรมรณรงคค์ดัแยกในชุมชน    
 2.2 กจิกรรมผลติน ้ามนัไบโอดเีซล       
3.โครงกำรอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนั
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
 3.1 กจิกรรมปรบัภมูทิศัน์ของโรงเรยีน  
 3.2 การจดัท าป้ายชื่อพรรณไม ้   
 3.3 การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกูใน
โรงเรยีน   
 3.4 การศกึษาสวนพฤกษศาสตรใ์นโรงเรยีน 
 3.5 การรวบรวมขอ้มลู พรรณไมท้ีส่นใจ                
 3.6 การน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษา    
4.โครงกำรอนุรกัษ์และพฒันำ
ส่ิงแวดล้อม 
 4.1 กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุ
เหลอืใช ้      
 4.2 กจิกรรมประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอื
ใช ้   
 4.3 กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า  
 4.4 กจิกรรมไมด้อกแสนสวย        

-เพือ่ใหน้กัเรยีนและ
ชุมชน รูจ้กัคดัแยก
ขยะ  และรกัษา
สิง่แวดลอ้ม  
 
 
 
 
 
-เพือ่ใหน้กัเรยีน 
บุคลากรของโรงเรยีน  
และชุมชนรว่มมอืกนั
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
- เพือ่สง่เสรมิให้
นกัเรยีนและบุคลากร 
เกดิจติส านึกในการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื
และทรพัยากร เกดิ
การ 
เรยีนรูบ้นพืน้ฐาน
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
- เพือ่เป็นการปลกู
จติส านึกใหท้กุคน
รว่มกนัอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
รูจ้กัการน าวสัดุเหลอื
ใชม้าใชม้าท าเกดิ
ประโยชน์ 

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 รูจ้กั
คดัแยกขยะ  
และรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 
รว่มมอืกนัรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 มี
จติส านึกในการ
อนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชื
และทรพัยากร 
เกดิการเรยีนรู ้
บนพืน้ฐาน
ปรชัญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 
-นกัเรยีน อ.1-3  
รอ้ยละ 80 
รว่มกนัอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรม 
ชาต ิและน าวสัดุ
เหลอืใชม้าใชม้า

มาตรฐานที ่
2,6,7,9,10 
11,13 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,6,7,9,10 
11,13,15 

 
มาตรฐานที ่
1,2,3,4,6,7 
10,11,13 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,4,5,6,7,9 

10 
(ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๑ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
ท าเกดิประโยชน์ 

 

กลยทุธท่ี์ 5    พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน ปรบัระบบการบรหิารจดัการ 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
1.โครงกำรพฒันำครเูพื่อยกระดบั
คณุภำพกำรศึกษำ  
 1.1 กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุม
วชิาการ          
 1.2 กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน            
 1.3 กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่
2.โครงกำรเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ
บคุลำกร 
 2.1 กจิกรรมตรวจสขุภาพบุคลากร   
 2.2 กจิกรรมการสมัมนานอกสถานที ่              
 2.3 กจิกรรมสขุสนัตว์นัเกดิคร ู     
 2.4 กจิกรรมสงัสรรคว์นัปีใหม ่     
 2.5 สวสัดกิารเครือ่งแบบคร ูและพนกังาน
โรงเรยีน  
 2.6 กจิกรรรมเชดิชเูกยีรตคิรใูนโอกาสต่างๆ  
 2.7 กจิกรรมสวสัดกิารเยีย่มคร ู– นกัเรยีน
ป่วย  ชว่ยเหลอืบดิามาดา,คร ู– นกัเรยีนที่
เสยีชวีติ    
3.โครงกำรจดัหำสินทรพัยเ์พ่ือพฒันำกำร
เรียนกำรสอน 
 3.1 จดัซือ้สื่อการสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล                  
 3.2 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา                                           
 3.3 จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมุดและพฒันาระบบ
หอ้งสมดุ เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน                                                   

- เพือ่พฒันาครใูหเ้ตม็
ตามศกัยภาพของแต่
ละบุคคล 
 
 
 
- เพือ่เสรมิสรา้งขวญั
และก าลงัใจใหค้รแูละ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จดัซือ้อุปกรณ์และสือ่
ในการจดัการเรยีนรู ้
 
 
 
 

- ครผููส้อน รอ้ย
ละ 90 ไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 
 
-ครแูละบุคลากร 
รอ้ยละ 100  
ไดร้บัสวสัดกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรยีน,มสีื่อ
และอุปกรณ์การ
เรยีนการสอน
อยา่งเพยีงพอ 
 
 

มาตรฐานที ่ 
7,8,10,11,13 
มาตรฐานที ่  
5,6,7,9 

 (ระดบัปฐมวยั) 
 

มาตรฐานที ่ 8 
มาตรฐานที ่ 6 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 11 
มาตรฐานที ่ 9 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๒ 

 3.4 จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้ง
ธุรการ    
4.โครงกำรปรบัปรงุอำคำรสถำนท่ี 
 4.1 กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสา
ธงบรเิวณสนามอนุบาล    
 4.2 กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้า
อาคารเรยีนประถม          
 4.3 กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟัน
ส าหรบันกัเรยีน                  
 4.4 กจิกรรมการจดัท าโครงหลงัคา
รถจกัรยาน  
 4.5 กจิกรรมปรบัปรงุป้ายนิเทศบรเิวณหน้า
โรงเรยีน  
 4.6 กจิกรรมปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร   
 4.7 กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายใน
โรงอาหาร  
41.โครงกำรกำรพฒันำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรICT ภำยในโรงเรียน 
 41.1 กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)                       

 
 
- เพือ่จดัสภาพ 
แวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อ
การจดัการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรยีนมรีะบบ
เครอืขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร ICT 

 
 
-โรงเรยีนไดร้บั
การปรบัปรงุและ
พฒันาดา้น
อาคาร สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงเรยีนมรีะบบ
เครอืขา่ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สาร ICT 

 
 

มาตรฐานที ่ 
11,13 

มาตรฐานที ่ 9 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 
11,12,13 

มาตรฐานที ่ 8 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 

 

 

 

กลยทุธท่ี์ 6  ปฏริปูครผููส้อนสูม่าตรฐานสากล 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
5.โครงกำรนิเทศภำยใน 
 5.1 กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน 
 5.2 กจิกรรมสงัเกตการสอน 
 
6.โครงกำรกำรพฒันำและใช้ส่ือกำรสอน 

-เพือ่ปรบัปรงุและ
พฒันาการสอนของ
ครใูหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
-เพือ่ใหค้รมูคีวามรู ้

-คร ูรอ้ยละ 100 
ไดร้บัการนิเทศ
อยา่งน้อยภาค
เรยีนละ 1 ครัง้ 
-คร ูรอ้ยละ 90 มี

มาตรฐานที ่ 10 
มาตรฐานที ่ 6 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
มาตรฐานที ่ 7 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๓ 

 6.1 กจิกรรมเกบ็รวบรวม การยมืและการใช้
สือ่การสอน    
 6.2 กจิกรรมประกวดสือ่การสอนประเภท
ต่างๆ   
 6.3 กจิกรรมการฝึกอบรมการผลติสือ่และ
จดัท าสือ่ 
7.โครงกำรพฒันำครเูพื่อยกระดบั
คณุภำพกำรศึกษำ  
 7.1 กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุม
วชิาการ          
 7.2 กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน            
 7.3 กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่

ความสามารถในการ
จดัท าสือ่การเรยีนการ
สอน 
 
 
 
- เพือ่พฒันาครใูหเ้ตม็
ตามศกัยภาพของแต่
ละบุคคล 
 

ความรู ้
ความสามารถใน
การจดัท าสือ่การ
เรยีนการสอน 
 
 
-คร ูรอ้ยละ 90 
ไดร้บัการพฒันา
ตนเอง 

มาตรฐานที ่ 5 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 
7,8,10,11,13 
มาตรฐานที ่  
5,6,7,9 

 (ระดบัปฐมวยั) 
 

 

กลยทุธท่ี์ 7  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการความรู ้

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
1.โครงกำรกำรพฒันำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรICT ภำยในโรงเรียน 
 1.1 กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 

-เพือ่จดัการเรยีนการ
สอนโดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์

-นกัเรยีน รอ้ยละ 
100 มคีวามรู้

และสรา้งผลงาน
โดยใช้

เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์

มาตรฐานที ่ 
11,12,13 

มาตรฐานที ่ 8 
 (ระดบัปฐมวยั) 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธท่ี์ 8  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 3 ปี แผนปฏบิตักิารประจ าปีและแผนบรหิารจดัการความ
เสีย่ง โดยเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรข์องส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

 โครงกำร/กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้ำหมำย สนอง 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๔ 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี /ตวั

บง่ช้ี) 
1.แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 3 ปี  
๒.แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
3.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 
 3.1 กจิกรรมซกัซอ้มการหนีไฟ    
 3.2 กจิกรรม5 ส    
 3.3 กจิรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุ 

 
 

- เพือ่สรา้งความ
ตระหนกัในการ
ป้องกนัอุบตัภิยั ลด
การเกดิอุบตัเิหตุของ
นกัเรยีน 

 
 

-นกัเรยีน รอ้ยละ 
90 รูจ้กัป้องกนั
อุบตัเิหตุ 
อุบตัภิยั  

 
 

มาตรฐานที ่ 12 
มาตรฐานที ่ 8 
 (ระดบัปฐมวยั) 
มาตรฐานที ่
3,6,7,11,13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๕ 

 

 

บทท่ี ๓ 

ผลกำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

๑.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

     ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 

กลยทุธท่ี์ 1 โรงเรยีนพฒันาวทิยาเป็นโรงเรยีนชัน้น าของชุมชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ท่ี/ตวับง่ช้ี) 
โครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 
1.โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
 1.1 กจิกรรมวนัสนุทรภู่   
 1.2 กจิกรรมการพฒันาลายมอื   
  
 1.3 กจิกรรมวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิ
 1.4 กจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก      
 1.5 กจิกรรมการประกวดเขยีนเรือ่ง
จากภาพการเขยีนเรยีงความและการ
แต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ  
1.6 กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม 1.7 กจิกรรมการแขง่ขนั
ปรศินาอกัษรไขว ้     
1.8 กจิกรรมการประกวดเขยีนเรือ่งจาก
ภาพการเขยีนเรยีงความและการแต่งค า
ประพนัธเ์น่ืองในวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ    
2. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร

 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 ไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพการ
เรยีนรูภ้าษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6 รอ้ย 
ละ 87 ไดร้บัการ 
พฒันา ศกัยภาพการ

 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ 96.88 และผูเ้กีย่ว 
ขอ้งมคีวามพงึพอใจ
ต่อการด าเนิน
กจิกรรมในระดบัด ี
รอ้ยละ 96.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             95.19 

 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๖ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ท่ี/ตวับง่ช้ี) 
เรียนรู้คณิตศำสตร ์
 2.1 กจิกรรมฐานคณติศาสตร ์บรูณา
การรว่มกบัสาระวทิยาศาสตร ์ 
 2.2 กจิกรรมดาวเดน่คณิตศาสตร ์ 
 
 
 
 
3. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร ์
 3.1 กจิกรรมฉลาดรูว้ทิยาศาสตร ์     
 3.2 กจิกรรมนกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์      
 3.3 กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร์
   
 3.4 กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร์
  
 4. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้สงัคมศึกษำศำสนำและ
วฒันธรรม         
 4.1 กจิกรรมสง่เสรมิมารยาทไทย 
 4.2 กจิกรรมการเลอืกตัง้สภานกัเรยีน 
 4.3 กจิกรรมภมูใิจความเป็นไทย                                    
 4.4 ธนาคารโรงเรยีน 
 4.5 บนัทกึรายรบั-รายจ่าย                                                         
5. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้สขุศึกษำและพลศึกษำ 
  5.1 กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชร์
บอล วอลเล่ยบ์อล 
 5.2 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะกฬีาหมาก
ฮอส 
 5.3 กจิกรรมการแกปั้ญหาเดก็อว้น                                             
 5.4 กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป.1-6 รอ้ยละ 
90 ไดร้บัการพฒันา 
ศกัยภาพการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตร ์

 
 
 

-นกัเรยีน ป.1-6 รอ้ยละ 
90 ไดร้บัการ 
พฒันาศกัยภาพการ 
เรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ 
 
 
 
-นกัเรยีน ป.1-6 รอ้ยละ 
95 ไดร้บัการ 
พฒันาศกัยภาพการ
เรยีนรูส้ขุศกึษาและ 
พลศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

และผูเ้กีย่วขอ้ง มี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 87.74 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             94.70 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 97.30 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             89.92 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 87.53 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             93.09 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 93.57 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7,14 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๗ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ท่ี/ตวับง่ช้ี) 
 5.5 กจิกรรมตรวจภาวะการ
เจรญิเตบิโต   
 5.6 กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการ
ตอบปัญหาสขุศกึษา 
 5.7 กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูร
คณูและเพลงมารโ์รงเรยีน 
 5.8 กจิกรรมกฬีาส ี                                                                
6. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
 6.1 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ 
 6.2 กจิกรรมการแขง่ขนัทกัษะทาง
ศลิปะ 
 6.3 กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์               
 6.4 กจิกรรมร าไทย (Thai Dance) 
 
7. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
7.1 กจิกรรมการถนอมอาหาร           
7.2 กจิกรรมประดษิฐข์องใชจ้ากเศษ
วสัดุ         
7.3 กจิกรรมประดษิฐก์ระทงรไีซเคลิ   
7.4 กจิกรรมพชืผกัสวนครวัลอยฟ้า   
7.5 กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็
ทานตะวนั     
 7.6 กจิกรรมภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
8. โครงกำรพฒันำศกัยภำพกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำองักฤษ) 
 8.1 กจิกรรม  Skill  Test     
 8.2 กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ   
 8.3 กจิกรรม  Christmas  '58    
9. กิจกรรมแสดงนิทรรศกำรและ
ฐำนวิชำกำร 

-นกัเรยีน ป.1-6 รอ้ยละ 
95 ไดร้บัการ 
พฒันาศกัยภาพการ
เรยีนรูศ้ลิปะ 
 
 
 
-นกัเรยีน ป.1-6 รอ้ยละ 
80 ไดร้บัการ 
พฒันาศกัยภาพการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป.1-6 รอ้ยละ 
80 ไดร้บัการ 
พฒันาศกัยภาพการ 
เรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
-คร ูผูป้กครอง และ
ชุมชนรว่มมอืกนัจดั
การศกึษาของ
โรงเรยีนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             93.31 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 89.50 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             85.20 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 90.30 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             85.33 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 80.00 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             91.05 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 92.56 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน

มาตรฐานที ่
1,3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่9,13 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๘ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ท่ี/ตวับง่ช้ี) 
10.โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรจดักำรศึกษำ 
 10.1 การประชุมผูป้กครอง     
 10.2 การคดัเลอืกคณะกรรมการ
เครอืขา่ยผูป้กครอง   
 10.3 การจดักจิกรรมรว่มกนัระหวา่ง
โรงเรยีนและคณะกรรมเครอืขา่ย
ผูป้กครอง       
 10.4 หน่วยงานภาครฐัและเอกชนรว่ม
จดักจิกรรม 
11.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
เพ่ิมเติม (เรียนพิเศษ) 
 11.1 กจิกรรมการสอนซ่อมเสรมิหลงั
เลกิเรยีน 
 11.2 กจิกรรมการการสอนซ่อมเสรมิ
วนัเสาร ์
 11.3 กจิกรรมการสอนเพือ่ปรบัพืน้ฐาน 
(ภาคฤดรูอ้น) 
 11.4 กจิกรรมการสอนเตรยีมพรอ้ม
สอบโอเน็ต 
 11.5 กจิกรรมแนะแนวศกึษาต่อ
ระดบัชัน้ ม.1 

 
-นกัเรยีนไดร้บัการ
พฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพ มผีล
คะแนนเฉลีย่การ
ทดสอบการศกึษาขัน้
พืน้ฐานระดบัชาติ
สงูขึน้ 
 

บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             87.63 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 92.11 
 

10 

 

กลยทุธท่ี์ 2  ยกระดบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเป็นสงัคมภูมปัิญญาและการเรยีนรูเ้พือ่กา้วสูป่ระชาคม
อาเซยีนและมาตรฐานสากล   

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

1.โครงกำรส่งเสริมและพฒันำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำองักฤษ
ในชีวิตประจ ำวนัของนักเรียน  

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 นกัเรยีน
ใชภ้าษาองักฤษใน

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             83.63 

มาตรฐานที่
3,4,5,6,7 

 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๙ 

 1.1 กจิกรรม Morning  Talk      
 1.2 กจิกรรม English  on  Tuesdays    
 1.3 กจิกรรม  Extra!!!    
 
2.โครงกำรเปิดประตสูู่อำเซียน 
 2.1 กจิกรรมทอ่งไปในอาเซยีน     
 2.2 กจิกรรมตอบปัญหาอาเซยีน 
 
 
 
 
3.โครงกำรกำรพฒันำศกัยภำพและ
ส่งเสริมครดู้ำนกำรส่ือสำรภำษำองักฤษ 
 3.1 กจิกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพของ
ครผููส้อนภาษาองักฤษ     
 3.2 กจิกรรม Speech around 

การสือ่สารและน า
ความรูไ้ปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 
 
-นกัเรยีน อ.1-3  
รอ้ยละ 80 มคีวามรู้
เกีย่วกบัประเทศใน
อาเซยีน 
 
 
 
-ครผููส้อน รอ้ยละ 90 
ม ี
ศกัยภาพการสือ่สาร
ภาษาองักฤษ 

และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
90.91 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             82.84 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
85.69 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             81.25 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
83.62 
 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
4,7,9 

(ระดบัปฐมวยั) 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 

 

กลยทุธท่ี์ 3 บรูณาการกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลทีส่มบรูณ์และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

1.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสขุภำพ  
 1.1 กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได ้  
 1.2 กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟันอยา่งถูก
วธิ ี 
 1.3 กจิกรรมรณรงคก์ารลา้งมอื 7 ขัน้ตอน  
 1.4 กจิกรรมรณรงคก์ าจดัลกูน ้ายงุลาย 

 -นกัเรยีน ป.1-6 
รอ้ยละ 85 ไดร้บัการ
สง่เสรมิสุขภาพกาย
และสขุภาพจติ 
  
 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             93.70 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน

มาตรฐานที่
1,3,4,6,7 

 
 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๐ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

 1.5 กจิกรรมการใหภู้มคิุม้กนัโรค   
 1.6 กจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้ง
สขุภาพ 
2.โครงกำรทศันศึกษำ 
 2.1 กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องพพิธิภณัฑ์
เดก็          
 2.2 กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องเกาะ
รตันโกสนิทร ์    
 2.3 กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตร์
สรินิธร    
 
3.โครงกำรห้องสมุด 
 3.1 กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรู(้ป้ายนิเทศ
หน้าหอ้งสมดุ) 
 3.2 กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน                                       
 3.3 กจิกรรมสารพ.น.ว.                                 
 3.4 กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่
 
4.โครงกำรพฒันำลกูเสือไทย ใจสำมคัคี 
 4.1 กจิกรรมวนัสถาปนาลกูเสอืแหง่ชาต ิ    
 4.2 กจิกรรมวนัมหาธรีราชเจา้   
 4.3 กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP    
 4.4 กจิกรรมเขา้คา่ยพกัแรมลกูเสอื-เนตร
นาร ี       
 4.5 กจิกรรมสง่เสรมิความเป็นผูน้ า   
 4.6 กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะลกูเสอื  
 4.7 กจิกรรมทดสอบวชิาพเิศษ 
5.โครงกำรส่งเสริมวฒันธรรมไทย ก้ำว
ไกลสู่อำเซียน 
 5.1 กจิกรรมวนัวสิาขบชูา       
 5.2 กจิกรรมบนัทกึความด ี   
 5.3 กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต-์วปัิสสนา

 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 ได้
แสวงหาและเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 85 รกัการ
อ่านหนงัสอื มี
มารยาทในการใช้
หอ้งสมดุ 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 สามารถ
ท างานรวมกนัเป็น
หมูค่ณะ เสยีสละ มี
ระเบยีบวนิยั   
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น   
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 มคีวาม
จงรกัภกัดตี่อสถาบนั
ชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์
และแสดงความ
กตญัญตู่อผูม้ี
พระคุณ กลา้
แสดงออกในเชงิ
สรา้งสรรค ์ 

ระดบัด ีรอ้ยละ 
94.82 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             90.19 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.69 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             96.32 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
96.04 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             89.60 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
94.13 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             92.31 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน

 
มาตรฐานที ่
1,3,4,6,7 
10,13 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,4,5,6,7 
11,13 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,2,3,4,6,7,10,

14 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,2,3,4,6,7 

14 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๑ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

กรรมฐาน    
 5.4 กจิกรรมพธิไีหวค้ร ู    
 5.5 กจิกรรมจติอาสา                                       
 5.6 กจิกรรมวนัอาสาฬหบชูาแหเ่ทยีน
พรรษา          
 5.7 กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาและ
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 
 5.8 กจิกรรมวนัลอยกระทง  
 5.9 กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาและ
วนัพอ่แหง่ชาต ิ  
 5.10 กจิกรรมงามอยา่งไทย   
 5.11 กจิกรรมวนัมาฆบชูา 
6.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
 6.1 กจิกรรมวนังดสบูบุหรี ่    
 6.2 กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิ     
 6.3 กจิกรรมธรรมะตา้นยาเสพตดิ     
 6.4 กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก     
6.5 งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน   
 
  7.โครงกำรชมรมหรรษำ 
 7.1 ชมรมจติรกรน้อย 
 7.2 ชมรมดนตร ี
 7.3 ชมรมรกัการออกก าลงักาย 
 7.4 ชมรมนกัประดษิฐ ์
 7.5 ชมรมคอมพวิเตอร ์
 7.6 ชมรมเทควนัโด 
 7.7 ชมรมนกัแสดง 
 7.8 ชมรมภาษาพาเพลนิ 
 7.9 ชมรมอนุรกัษ์พาเพลนิ 
8.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 
 8.1 กจิกรรมซกัซอ้มการหนีไฟ    

 
 
 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 หลกีเลีย่ง
และป้องกนัตนเอง
จากสิง่เสพตดิ 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 มทีกัษะ
และเจตคตทิีด่ใีนการ
ท างาน  สามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 รูจ้กั
ป้องกนัอุบตัเิหตุ
อุบตัภิยั  
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 90 มสีขุภาพ

ระดบัด ีรอ้ยละ 
92.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             89.53 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
94.25 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             94.55 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
97.09 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             94.34 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,3,4,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
1,3,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
3,6,7,11,13 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่1 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๒ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

 8.2 กจิกรรม5 ส    
 8.3 กจิรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
 
 
9.โครงกำรอำหำรเสริม (นม ) โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
10.โครงกำรเยำวชนสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
11.โครงกำรส่งเสริมและอนุรกัษ์ควำม
เป็นไทย 
 11.1 การแต่งกายแบบไทย    
 11.2 การละเล่นแบบไทย   
 11.3 ภาษาไทยวนัละค า (4 ภาค) 
 
 
12.โครงกำรคณุธรรม - จริยธรรม 
 12.1 กจิกรรมหน้าเสาธง   
 12.2 กจิกรรมท าระหวา่งวนั   
 12.3 กจิกรรมวนัวสิาขบชูา           
 12.4 กจิกรรมวนัไหวค้ร ู  
 12.5 กจิกรรมวนัเขา้พรรษา      
 12.6 กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิ    

สมบรูณ์ แขง็แรง
และมนี ้าหนกั 
สว่นสงูเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
 
-นกัเรยีน ป. 3-6  
รอ้ยละ 80 เป็น
พลเมอืงด ีเคารพใน
สทิธขิองผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ 
ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์
และระบอบ
ประชาธปิไตย 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 รว่มสบื
สานวฒันธรรมไทย 
เขา้ใจการใชภ้าษา
ในแต่ละภาค 
 
 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 มคีวามรู ้ 
ความเขา้ใจใน
หลกัธรรม  และมี
ความศรทัธาใน
พระพทุธศาสนา  
 
 
 
 
 
 

และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
93.45 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             96.76 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.68 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             98.78 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
96.17 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             82.35 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.52 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             96.58 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี

 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,6,7,10,11 

13,15 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,3,4,5,7,9 

11 
(ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 

มาตรฐานที ่
2,3,4,5,7,9 
10,11  

(ระดบัปฐมวยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,3,4,5,7,9 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๓ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

 12.7 กจิกรรมวนัลอยกระทง    
 12.8 กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต ิ    
 12.9 กจิกรรมวนัมาฆบชูา        
 12.10 กจิกรรมประกวดมารยาทไทย   
 12.11 กจิกรรมพาน้องท่องวดั / ธรรมะสอน
น้อง 
13.โครงกำรส่งเสริมควำมคิด และ
แก้ปัญหำ 
 13.1 กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์  
 13.2 กจิกรรมประกอบอาหาร ( Cooking )   
 13.3 กจิกรรมโครงงาน                   
 13.4 กจิกรรมทกัษะวชิาการ     
 13.5 กจิกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการเอกชน 
 
14.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสขุภำพ 
 14.1 กจิการแปรงฟัน      
 14.2 กจิกรรมลา้งมอื 7 ขัน้ตอน   
 14.3 กจิกรรมสรา้งภูมคิุม้กนัโรค 
  
 14.4 กจิกรรมก าจดัยุงลาย   
 14.5 กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง  
 14.6 กจิกรรมกจิกรรมการเลอืกรบัประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์  
 14.7 กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก   
 14.8 กจิกรรมกฬีาส ี

 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 มี
ความคดิแกไ้ข
ปัญหาและ
ปฏบิตังิานดว้ย
ตนเอง 
 
 
-นกัเรยีน อ. 1-3  
รอ้ยละ 80 มสีขุภาพ
กายและสขุภาพจติที่
ด ีรา่งกายสมบรูณ์
แขง็แรง  
 
 
 

ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.58 
 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             85.83 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
88.50 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             91.99 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
91.67 
 

10,11  
 (ระดบัปฐมวยั) 

 
 

มาตรฐานที ่
1,2,3,4,5,7,91

0,11  
 (ระดบัปฐมวยั) 

 

กลยทุธท่ี์ 4 สรา้งคุณภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อองคก์รและสงัคมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๔ 

บง่ช้ี) 
1.โครงกำรอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 1.1 กจิกรรมรณรงคค์ดัแยก      
 1.2 กจิกรรมธนาคารรไีซเคลิ    
 1.3 กจิกรรมสง่เสรมิการขาย     
 1.4 กจิกรรมประกวดเรยีงความและค าขวญั   
 1.5 กจิกรรมประกวดประดษิฐข์องเล่น ของ
ใชจ้ากวสัดุรไีซเคลิและละครอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม         
2.โครงกำรโลกสดใส  ใส่ใจชมุชน 
 2.1 กจิกรรมรณรงคค์ดัแยกในชุมชน    
 2.2 กจิกรรมผลติน ้ามนัไบโอดเีซล     
 
 
   
3.โครงกำรอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนั
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
 3.1 กจิกรรมปรบัภมูทิศัน์ของโรงเรยีน  
 3.2 การจดัท าป้ายชื่อพรรณไม ้   
 3.3 การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกูใน
โรงเรยีน   
 3.4 การศกึษาสวนพฤกษศาสตรใ์นโรงเรยีน 
 3.5 การรวบรวมขอ้มลู พรรณไมท้ีส่นใจ                
 3.6 การน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษา   
4.โครงกำรอนุรกัษ์และพฒันำ
ส่ิงแวดล้อม 
 4.1 กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุ
เหลอืใช ้      
 4.2 กจิกรรมประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอื
ใช ้   
 4.3 กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า  
 4.4 กจิกรรมไมด้อกแสนสวย      

-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 รูจ้กัคดั
แยกขยะ  และรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 รว่มมอื
กนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
-นกัเรยีน ป. 1-6  
รอ้ยละ 80 มี
จติส านึกในการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรม
พชืและทรพัยากร 
เกดิการเรยีนรูบ้น
พืน้ฐานปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
-นกัเรยีน อ.1-3  
รอ้ยละ 80 รว่มกนั
อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และน าวสัดุเหลอืใช้
มาใชม้าท าเกดิ
ประโยชน์ 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             90.20 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.32 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             89.32 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
90.05 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             75.80 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
80.20 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             94.32 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.20 
 

มาตรฐานที ่
2,6,7,9,10 
11,13 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,6,7,9,10 
11,13,15 

 
 
 

มาตรฐานที ่
1,2,3,4,6,7 
10,11,13, 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่
2,4,5,6,7,9 

10 
(ระดบัปฐมวยั) 
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กลยทุธท่ี์ 5    พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน ปรบัระบบการบรหิารจดัการ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

1.โครงกำรพฒันำครเูพื่อยกระดบั
คณุภำพกำรศึกษำ  
 1.1 กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุม
วชิาการ          
 1.2 กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน            
 1.3 กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่
 
2.โครงกำรเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ
บคุลำกร 
 2.1 กจิกรรมตรวจสขุภาพบุคลากร   
 2.2 กจิกรรมการสมัมนานอกสถานที ่              
 2.3 กจิกรรมสขุสนัตว์นัเกดิคร ู     
 2.4 กจิกรรมสงัสรรคว์นัปีใหม ่     
 2.5 สวสัดกิารเครือ่งแบบคร ูและพนกังาน
โรงเรยีน  
 2.6 กจิกรรรมเชดิชเูกยีรตคิรใูนโอกาสต่างๆ  
 2.7 กจิกรรมสวสัดกิารเยีย่มคร ู– นกัเรยีน
ป่วย  ชว่ยเหลอืบดิามาดา,คร ู– นกัเรยีนที่
เสยีชวีติ    
3.โครงกำรจดัหำสินทรพัยเ์พ่ือพฒันำกำร
เรียนกำรสอน 
 3.1 จดัซือ้สื่อการสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล                  
 3.2 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา                                           
 3.3 จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมุดและพฒันาระบบ
หอ้งสมดุ เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน                                                   
 3.4 จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้ง

- ครผููส้อน รอ้ยละ 
90 ไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 
 
 
-ครแูละบุคลากร 
รอ้ยละ 100  ไดร้บั
สวสัดกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรยีน,มสีื่อและ
อุปกรณ์การเรยีน
การสอนอยา่ง
เพยีงพอ 
 
 
 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             98.00 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.71 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             95.24 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
80.56 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             80.00 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ

มาตรฐานที ่ 
7,8,10,11 

13 
มาตรฐานที ่  
5,6,7,9 

(ระดบัปฐมวยั) 
 
มาตรฐานที ่ 8 
มาตรฐานที ่ 6 
(ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 
11 

มาตรฐานที ่ 9 
(ระดบัปฐมวยั) 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

ธุรการ    
4.โครงกำรปรบัปรงุอำคำรสถำนท่ี 
 4.1 กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสา
ธงบรเิวณสนามอนุบาล    
 4.2 กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้า
อาคารเรยีนประถม          
 4.3 กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟัน
ส าหรบันกัเรยีน                  
 4.4 กจิกรรมการจดัท าโครงหลงัคา
รถจกัรยาน  
 4.5 กจิกรรมปรบัปรงุป้ายนิเทศบรเิวณหน้า
โรงเรยีน  
 4.6 กจิกรรมปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร   
 4.7 กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายใน
โรงอาหาร  
41.โครงกำรกำรพฒันำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรICT ภำยในโรงเรียน 
 41.1 กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)                       

 
 
-โรงเรยีนไดร้บัการ
ปรบัปรงุและพฒันา
ดา้นอาคาร สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงเรยีนมรีะบบ
เครอืขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร ICT 
 

ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
90.20 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             50.00 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
95.00 
 
 
 
 
 
 
 
-อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ 
 

 
มาตรฐานที ่ 
11,13 

มาตรฐานที ่ 9 
(ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 
11,12,13 

มาตรฐานที ่ 8 
(ระดบัปฐมวยั) 

 

 

กลยทุธท่ี์ 6  ปฏริปูครผููส้อนสูม่าตรฐานสากล 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

5.โครงกำรนิเทศภำยใน 
 5.1 กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน 
 5.2 กจิกรรมสงัเกตการสอน 

-คร ูรอ้ยละ 100 
ไดร้บัการนิเทศอยา่ง
น้อยภาคเรยีนละ 1 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             94.55 

มาตรฐานที ่ 
10 

มาตรฐานที ่ 6 
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6.โครงกำรกำรพฒันำและใช้ส่ือกำรสอน 
 6.1 กจิกรรมเกบ็รวบรวม การยมืและการใช้
สือ่การสอน    
 6.2 กจิกรรมประกวดสือ่การสอนประเภท
ต่างๆ   
 6.3 กจิกรรมการฝึกอบรมการผลติสือ่และ
จดัท าสือ่ 
7.โครงกำรพฒันำครเูพื่อยกระดบั
คณุภำพกำรศึกษำ  
 7.1 กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุม
วชิาการ          
 7.2 กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน            
 7.3 กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่

ครัง้ 
 
 
 
-คร ูรอ้ยละ 90 มี
ความรู ้
ความสามารถในการ
จดัท าสือ่การเรยีน
การสอน 
 
 
 
-คร ูรอ้ยละ 90 
ไดร้บัการพฒันา
ตนเอง 
 
 

และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
89.43 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             90.91 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
96.90 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             98.00 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
85.71 

(ระดบัปฐมวยั) 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 7 
มาตรฐานที ่ 5 
(ระดบัปฐมวยั) 

 
 
 
 

มาตรฐานที ่ 
7,8,10,11 

13 
มาตรฐานที ่  
5,6,7,9 

(ระดบัปฐมวยั) 
 

 

กลยทุธท่ี์ 7  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการความรู ้

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

1.โครงกำรกำรพฒันำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรICT ภำยในโรงเรียน 

 1.1 กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 

โรงเรยีนมรีะบบ
เครอืขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร ICT 

-อยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ 
 

มาตรฐานที ่ 
11,12,13 

มาตรฐานที ่ 8 

 (ระดบัปฐมวยั) 
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กลยทุธท่ี์ 8  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 3 ปี แผนปฏบิตักิารประจ าปีและแผนบรหิารจดัการความ
เสีย่ง โดยเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรข์องส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเรจ็ 
ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 
(มฐ.ท่ี/ตวั
บง่ช้ี) 

1.แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 3 ปี  
๒.แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 
 
 
3.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำม
ปลอดภยัในโรงเรียน 
 3.1 กจิกรรมซกัซอ้มการหนีไฟ    
 3.2 กจิกรรม 5 ส    
 3.3 กจิรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุ 

 
 
 
 
 

-นกัเรยีน รอ้ยละ 90 
รูจ้กัป้องกนัอุบตัเิหตุ 
อุบตัภิยั  

 
 

โรงเรยีนจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษา 3 ปีและ
แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายรอ้ย
ละ             94.34 
และผูเ้กีย่วขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินกจิกรรมใน
ระดบัด ีรอ้ยละ 
93.45 

มาตรฐานที ่ 
12 

มาตรฐานที ่ 8 
 (ระดบัปฐมวยั) 
มาตรฐานที ่
3,6,7,11,13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำยพิเศษ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเรจ็ 

ของโครงกำร/กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ท่ี /ตวับง่ช้ี) 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๙ 

โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์

 

-นกัเรยีน ป. 3 -6  รอ้ยละ 
80 เป็นพลเมอืงด ีเคารพใน
สทิธขิองผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์และ
ระบอบประชาธปิไตย 
 

-นกัเรยีน ป. 3-6  โรงเรยีน
พฒันาวทิยา 212 คน 
โรงเรยีนไกรลาศศกึษา 133 
คน เขา้รว่มฝึกอบรม
โครงการเยาวชนสมัพนัธ์
จ านวน 3 วนั ท าใหไ้ดร้บั
ความรูแ้ละประสบการณ์
สามารถน าไปปรบัใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได ้เป็น
พลเมอืงด ีเคารพในสทิธขิอง
ผูอ้ื่น 
ยดึมัน่ในชาต ิ ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์และระบอบ
ประชาธปิไตย 
 

มาตรฐานที ่
2,6,7,10,11 

13,15 
 

 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยั 
ด้ำนท่ี  ๑  มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผูเ้รียน 
 
มำตรฐำนท่ี ๑  เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย  
 

ตวับง่ช้ี 

จ ำนวน 
นร.ท่ีอยู่
ในระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ ำนวน 
นร.

ทัง้หมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได้ 

๑.๑  มนี ้าหนกัสว่นสงูเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

160 169 94.67 ๑ 0.95 

๑.๒ มทีกัษะการเคลื่อนไหวตามวยั 155 169 91.72 ๑.๕ 1.38 
๑.๓ มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพของ

ตน 
158 

169 
93.49 ๑.๕ 1.40 

๑.๔ หลกีเลีย่งต่อสภาวะทีเ่สีย่งต่อ
โรค อุบตัเิหตุ ภยั และสิง่เสพ
ตดิ  

160 169 94.67 ๑ 0.95 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑  169  ๕ 4.67 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๐ 

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
     โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 

- การจดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการการพฒันากลา้มเน้ือเลก็และกลา้มเน้ือใหญ่ 
- การจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสุขภาพและการหลกีเลีย่งโรคภยัต่างๆ 
- การบรหิารรา่งกายดว้ยการออกก าลงักายหน้าเสาธงทกุวนั 
- การจดักจิกรรมกฬีาส ี
- โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ 
- กจิกรรมการแปรงฟันหลงัรบัประทานอาหาร 
- การดื่มนมและการจดัอาหารกลางวนัใหก้บัเดก็ทุกคน 

         - โครงการอาหารเสรมิ (นม ) โรงเรยีน 
๑. วิธีกำรพฒันำ 

 โรงเรยีนสง่เสรมิเดก็ใหไ้ดพ้ฒันาดา้นรา่งกายดว้ยการใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในการดแูลสขุภาพ
กาย จดักจิกรรมการเรยีนการสอน กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดเ้คลื่อนไหวรา่งกายในชว่งการเรยีน
การสอนและชว่งพกั จดับรกิารอาหารกลางวนัทีม่คีุณภาพ ใหเ้ดก็ดื่มนมทุกวนัและมอีาหารวา่งใหเ้ดก็ชว่ง
บ่าย มกีจิกรรมใหเ้ดก็ไดอ้อกก าลงักายอยา่งหลากหลาย เชน่ กจิกรรมหน้าเสาธง กฬีาส ีมกีารตรวจสขุภาพ
และใหภู้มคิุม้กนัโรคตามระยะเวลาทีก่ าหนดของแต่ละวยั โดยเจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ
ต าบลเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา และโรงพยาบาลเปาโลรงัสติ  

๒. ผลกำรพฒันำ 
 เดก็มนี ้าหนกัสว่นสงูเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน มทีกัษะการเคลื่อนไหวทีด่ ีคล่องแคล่ว วอ่งไว มี
สขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ีหลกีเลีย่งต่อสภาวะทีเ่สีย่งต่อโรค สิง่เสพตดิ และอบุตัภิยัต่างๆ มผีลการ
ประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่1 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 ๓. แนวทำงกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนควรเพิม่อุปกรณ์และสถานทีใ่หเ้ดก็ไดอ้อกก าลงักายมากขึน้ 
 
มำตรฐำนท่ี ๒  เดก็มีพฒันำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 
 

ตวับง่ช้ี 

จ ำนวน 
นร.ท่ีอยู่ใน
ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ ำนวน 
นร.

ทัง้หมด 
ร้อยละท่ีได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๒.๑ รา่เรงิแจ่มใส มคีวามรูส้กึทีด่ี
ต่อตนเอง 

155 
169 

91.72 
๑ 

0.92 

๒.๒ มคีวามมัน่ใจและกลา้
แสดงออก 

153 
169 

90.53 
๑ 

0.91 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั 

157 
169 

92.90 
๑ 

0.93 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๑ 

๒.๔ ชื่นชมศลิปะ ดนตร ีการ
เคลื่อนไหว และรกัธรรมชาต ิ

155 169 91.72 
๒ 

1.83 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๒  169  ๕ 4.59 
 
 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - การบรหิารรา่งกายดว้ยการออกก าลงักายหน้าเสาธงทุกวนั 

  - โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ความเป็นไทย (การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวนัละค า (4 ภาค)) 
          - โครงการคุณธรรม – จรยิธรรม (กจิกรรมหน้าเสาธง ,กจิกรรมท าระหว่างวนั,กจิกรรมวนัไหวค้รู,
กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต,ิกจิกรรมวนัมาฆบูชากจิกรรมธรรมะ
สอนน้อง)   

- โครงการสง่เสรมิความคดิ และแกปั้ญหา (  กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กจิกรรมโครงงาน) 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ  ( กจิการแปรงฟัน,กจิกรรมล้างมอื 7 ขัน้ตอน,กจิกรรมสรา้ง
ภูมคิุม้กนัโรค,กจิกรรมก าจดัยุงลาย,กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง,กจิกรรมการเลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมกฬีาส)ี 

- โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม (กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรม
ประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า,กจิกรรมไมด้อกแสนสวย) 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่บูรณาการการพฒันาศลิปะ ดนตรแีละการเคลื่อนไหว จดั
กจิกรรมต่างๆ ซึง่ท าใหเ้ดก็มกีารพฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ 

2. ผลกำรพฒันำ 
 เดก็มคีวามมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร่าเรงิ แจ่มใส มนี ้าใจ รูจ้กัการแบ่งปัน 
ควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่2 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 ๓. แนวทำงกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนควรจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดเ้ขา้รว่มแสดงออกมากยิง่ขึน้ และใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก 
 
มำตรฐำนท่ี ๓ เดก็มีพฒันำกำรด้ำนสงัคม 

จ ำนวน นร./คร ูท่ีอยู่ในระดบั 3 ขึน้ไป 

จ ำนวน 
นร.ท่ีอยู่
ในระดบั 
3 ขึน้ไป 

จ ำนวน 
นร.ทัง้หมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๓.๑ มวีนิยั รบัผดิชอบ เชื่อฟังค าสัง่สอนของ
พอ่แม ่ครอูาจารย ์

158 169 93.49 ๒ 1.87 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๒ 

๓.๒ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ ชว่ยเหลอืแบ่งปัน 155 169 91.71 ๑ 0.92 
๓.๓ เล่นและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 153 169 90.53 ๑ 0.91 
๓.๔ ประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและ

ศาสนาทีต่นนบัถอื 
157 

169 
92.90 ๑ 0.93 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๓  169  ๕ 4.62 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - การบรหิารรา่งกายดว้ยการออกก าลงักายหน้าเสาธงทกุวนั 
           - โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ความเป็นไทย (การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวนัละค า (4 ภาค)) 
           - โครงการคุณธรรม – จรยิธรรม (กจิกรรมหน้าเสาธง, กจิกรรมท าระหวา่งวนั, กจิกรรมวนัไหวค้ร ู
กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิ กจิกรรมวนัลอยกระทง, กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมวนัมาฆบชูา, กจิกรรม
ธรรมะ 
สอนน้อง)   

- โครงการสง่เสรมิความคดิ และแกปั้ญหา (  กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กจิกรรมโครงงาน) 

- โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ ( กจิกรรมการแปรงฟัน, กจิกรรมลา้งมอื 7 ขัน้ตอน, กจิกรรม
สรา้งภูมคิุม้กนัโรค,กจิกรรมก าจดัยุงลาย,กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง,กจิกรรมการเลอืกรบัประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมกฬีาส)ี 

- โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม (กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรม
ประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า,กจิกรรมไมด้อกแสนสวย) 
 1.วิธีกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนจดักจิกรรมต่างๆ ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี ซึง่ท าใหเ้ดก็มกีารพฒันาการดา้นสงัคม รูจ้กั
การท างานรว่มกนั มคีวามรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ประพฤตตินเป็นเดก็ด ี 
 2. ผลกำรพฒันำ 
 เดก็มคีวามมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  รา่เรงิ แจ่มใส มนี ้าใจ รูจ้กัการแบ่งปัน 
ควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  มผีลการประเมนิคณุภาพมาตรฐานที ่3 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 ๓. แนวทำงกำรพฒันำ 

  โรงเรยีนควรสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมรว่มกนัในหอ้งเรยีน นอกหอ้งเรยีน และกบัผูป้กครอง เพือ่
การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 
 
มำตรฐำนท่ี ๔  เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา 
 

ตวับง่ช้ี 

จ ำนวน นร.
ท่ีอยู่ใน

ระดบั 3 ขึน้
ไป 

จ ำนวน นร.
ทัง้หมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน

) 

คะแน
น 

ท่ีได้ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๓ 

๔.๑   สนใจเรยีนรูส้ ิง่รอบตวั ซกัถามอยา่ง
ตัง้ใจ และรกัการเรยีนรู ้

153 169 90.53 ๑ 0.91 

๔.๒ มคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากประสบการณ์การเรยีนรู ้

154 169 91.12 ๑ 0.91 

๔.๓ มทีกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกบัวยั 155 169 91.72 ๑ 0.92 
๔.๔ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

และคณติศาสตร ์
156 169 92.31 ๑ 0.92 

๔.๕ มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ 155 169 91.72 ๑ 0.92 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๔  169  ๕ 4.57 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
     โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 

- การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานและแบบบรูณาการ 
  - โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวนัละค า ) 
           - โครงการคุณธรรม – จรยิธรรม (กจิกรรมหน้าเสาธง, กจิกรรมท าระหวา่งวนั, กจิกรรมวนัไหวค้ร ู
กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิ กจิกรรมวนัลอยกระทง, กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมวนัมาฆบชูา, กจิกรรม
ธรรมะ 
สอนน้อง)   
 

- โครงการสง่เสรมิความคดิ และแกปั้ญหา ( กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์ กจิกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กจิกรรมโครงงาน) 
 - โครงการเปิดประตูสูอ่าเซยีน (กจิกรรมทอ่งไปในอาเซยีน,กจิกรรมตอบปัญหาอาเซยีน) 

- โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ กจิการแปรงฟัน ( กจิกรรมลา้งมอื 7 ขัน้ตอน,กจิกรรมสรา้ง
ภูมคิุม้กนัโรค,กจิกรรมก าจดัยุงลาย,กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง,กจิกรรมการเลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมกฬีาส)ี 

- โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม ( กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรม
ประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า,กจิกรรมไมด้อกแสนสวย ) 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
      โรงเรยีนส่งเสริมเด็กให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมสีติ    สมเหตุผลโดยจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิพฒันาทกัษะการคดิ ไดแ้ก่ กจิกรรม
การเปรยีบเทยีบ จดัล าดบั การเล่าเรื่อง และการสรา้งแผนผงัความคดิ ส่งเสรมิใหค้รูจดัการเรยีนรูเ้พื่อฝึก
ทกัษะการคดิทุกรายวชิา รวมทัง้ส่งเสรมิให้นักเรยีนเรยีนรู ้โดยท าโครงงานในรายวชิาต่าง ๆ ครูจดัการ
เรยีนรูแ้บบกระบวนการแก้ปัญหาการสอนแบบสบืสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษาจดั
กจิกรรมใหน้กัเรยีนวเิคราะหข์า่วสถานการณ์ 
ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวนัและจดัโครงการสง่เสรมิความคดิ และแกปั้ญหา 
            2.  ผลกำรพฒันำ  



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๔ 

 จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จดัโครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการคดิ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละทุกชัน้ ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคดิวเิคราะห ์   คดิสงัเคราะห์ คดิสรา้งสรรค ์
คดิอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถคดิสรุปความมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ตดัสนิใจแก้ปัญหาได้
อยา่งมเีหตุผล มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่๔  ในระดบัดเียีย่ม 
   3.  แนวทำงกำรพฒันำ   
       โรงเรยีนควรก าหนดแผนพฒันาครเูพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ
การคดิ เพื่อพฒันานักเรยีนการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค์ ตดัสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมสีตสิมเหตุผล  
ได้แก่ การจดักจิกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคดิวเิคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน 
ฯลฯ และมกีารติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มกีารทดสอบผู้เรยีนด้านการคดิเพื่อ
ประเมนิความสามารถดา้นการคดิของนักเรยีนตามทีก่ าหนดในหลกัสตูรออกมาเป็นภาพรวม (รอ้ยละ) ของ
โรงเรยีน 
 
ด้ำนท่ี  ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ   
 
มำตรฐำนท่ี  ๕  ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธพิล 

ตวับง่ช้ี 

จ ำนวนคร ู
ท่ีอยู่ใน
ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ ำนวน
ครู

ทัง้หมด 

ร้อยละ
ท่ีได้ 

 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๕.๑ ครเูขา้ใจปรชัญา หลกัการ และ
ธรรมชาตขิองการจดัการศกึษาปฐมวยั 
และสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 

10 10 
 

100 
 

๒ 2.00 

๕.๒ ครจูดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

10 10 100 ๒ 2.00 

๕.๓ ครบูรหิารจดัการชัน้เรยีนทีส่รา้งวนิยั
เชงิบวก 

10 10 100 ๒ 2.00 

๕.๔ ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ 

10 10 100 ๒ 2.00 

๕.๕  ครใูชเ้ครือ่งมอืการวดัและประเมนิ
พฒันาการของเดก็อยา่งหลากหลาย 
และสรปุรายงานผลพฒันาการของเดก็
แก่ผูป้กครอง 

10 10 100 ๒ 2.00 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๕ 

๕.๖ ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ี่
ตนรบัผดิชอบและใชผ้ลในการปรบัการ
จดัประสบการณ์ 

8 10 80 ๒ 1.60 

๕.๗ ครจูดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเวลา 

10 10 
100 

๒ 2.00 

๕.๘ ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็และ
ผูป้กครอง 

10 10 
100 

๒ 2.00 

๕.๙ ครมูวีุฒแิละความรูค้วามสามารถใน
ดา้นการศกึษาปฐมวยั 

8 10 80 ๒ 1.60 

๕.๑๐ ครจูดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตรต่รองเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเดก็ 

8 10 80 ๒ 1.60 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๕  10  ๒๐ 18.80 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ,
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - สง่เสรมิใหค้รศูกึษา คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คูม่อื 
หนงัสอื สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต 
  1. วิธีกำรพฒันำ 
     โรงเรยีนสง่เสรมิและพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้ดว้ย
การจดัโครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา เพือ่สง่เสรมิใหค้รไูดศ้กึษา อบรม สมัมนา และ
ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้ละจดัประสบการณ์ เพือ๋น าความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันาเดก็ใหม้ี
พฒันาการตามวยัทุกดา้น มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรู ้ความสามารถเป็นทีย่อมรบัของสงัคม  โครงการ
นิเทศภายใน เพือ่ตรวจเยีย่มชัน้เรยีนและสงัเกตการสอน ใชส้ือ่ประกอบการเรยีนการสอน วดัและ
ประเมนิผลการพฒันาเดก็ 
 2. ผลกำรพฒันำ 
    ครเูขา้ใจปรชัญา หลกัการและธรรมชาตขิองการจดัการศกึษาปฐมวยั สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การจดัประสบการณ์ จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มกีารจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใชส้ือ่และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็  มกีารใชเ้ครือ่งมอืวดัและประเมนิพฒันาการเดก็อยา่งหลากหลาย สรปุ
รายงานผลการพฒันาการของเดก็ วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีร่บัทีเ่หมาะสม มปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็
และผูป้กครอง มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่5 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๖ 

 โรงเรยีนควรสง่เสรมิใหค้รบูางคนทีส่อนระดบัปฐมวยัมวีุฒแิละความรู ้ความสามารถในการศกึษา
ปฐมวยั 

ดว้ยการศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้  
 
มำตรฐำนท่ี ๖  ผูบ้ริหำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๖.๑ ผูบ้รหิารเขา้ใจปรชัญาและหลกัการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

5 ๓ 3.00 

๖.๒ ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาเดก็
ปฐมวยั 

5 ๓ 3.00 

๖.๓ ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่น
รว่มและใชข้อ้มลูการประเมนิผลหรอื
การวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการ
และการจดัการ 

5 ๓ 3.00 

๖.๔ ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการ
การศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

5 ๓ 3.00 

๖.๕ ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 

5 ๓ 3.00 

๖.๖ ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทาง
วชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษา
ปฐมวยัเดก็เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

5 ๓ 3.00 

๖.๗ เดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผล
การบรหิารจดัการศกึษาปฐมวยั 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๖  ๒๐ 20.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๗ 

 - โครงการสรา้งขวญัและก าลงัใจคร-ูบุคลาการ 
 - สง่เสรมิใหค้รศูกึษา คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คูม่อื 
หนงัสอื สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต 
  1.วิธีกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารไดม้คีวามรู ้ความสามารถในการจดัการศกึษาปฐมวยั ดว้ยการเขา้
ประชุม สมัมนา และศกึษาดงูานในหน่วยงานการศกึษา คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง จากเอกสาร คูม่อื 
สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต 
 2. ผลกำรพฒันำ 
 ผูบ้รหิารมคีวามรู ้ความเขา้ใจปรชัญาและหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั มวีสิยัทศัน์ มภีาวะผูน้ า 
และความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาเดก็ปฐมวยั ใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มและใชข้อ้มลูการประเมนิผล
หรอืการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ สามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษา
ปฐมวยัเดก็เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา ผลการด าเนินงานทใหเ้ดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการ
บรหิารจดัการศกึษาปฐมวยั  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่6 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 ๓. แนวทำงกำรพฒันำ 
 พฒันาผูบ้รหิารใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบนัสู่
กรอบการพฒันาเดก็ปฐมวยั มคีวามสามารถในการเป็นผูน้ า มคีวามคดิรเิริม่ มวีธิกีารใหม่ๆ  มาปรบัปรงุ 
เผยแพรพ่ฒันาแนะน าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาน ามาปรบัใชเ้พือ่พฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้พีฒันาการครบทัง้ 
4 ดา้น 
 

มำตรฐำนท่ี  ๗  แนวกำรจดักำรศึกษำ 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๗.๑ มหีลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษาและน าสูก่ารปฏบิตัไิด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5 ๔ 4.00 

๗.๒ มรีะบบและกลไกใหผู้ม้สีว่นรว่มทุก
ฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจหลกัการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

5 ๔ 4.00 

๗.๓ จดักจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนกัรู้
และความเขา้ใจการจดัการศกึษา
ปฐมวยั 

5 ๔ 4.00 

๗.๔ สรา้งการมสีว่นรว่มและแสวงหาความ
รว่มมอืกบัผูป้กครอง ชุมชน และ
ทอ้งถิน่ 

5 ๔ 4.00 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๘ 

๗.๕ จดัสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่พฒันา
เดก็อยา่งรอบดา้น 

4 ๔ 3.20 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๗  ๒๐ 19.20 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 
 - สง่เสรมิใหค้รศูกึษา คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คูม่อื 
หนงัสอื สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต  
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
         1. วิธีกำรพฒันำ 
         จดักจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนกัรูแ้ละความเขา้ใจการจดัการศกึษาปฐมวยั สรา้งการมสีว่นรว่ม
และแสวงหาความรว่มมอืกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถิน่  
          2. ผลกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนมหีลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัทีส่ามารถน าสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มรีะบบและ
กลไกใหผู้ม้สีว่นรว่มทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั มคีวามตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจ
การจดัการศกึษาปฐมวยั มสีว่นรว่มและรว่มมอืกนัพฒันาเดก็ตามเป้าหมายทีก่ าหนด มผีลการประเมนิ
คุณภาพมาตรฐานที ่7 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 ๓. แนวทำงกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนควรจดัสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่พฒันาเดก็อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ สือ่และอุปกรณ์การเรยีน
การสอน เครือ่งเล่น 
 
มำตรฐำนท่ี  ๘ สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา 

5 ๑ 1.00 

๘.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

5 ๑ 1.00 

๘.๓ จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 

5 ๑ 1.00 

๘.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

5 ๐.๕ 0.50 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๙ 

การศกึษาของสถานศกึษา 
๘.๕ น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

4 ๐.๕ 0.40 

๘.๖ จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ
ประเมนิคุณภาพภายใน 

4 ๑ 0.80 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๘  ๕ 4.70 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - มาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา   
 - แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 2558-2560  
 - แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีการศกึษา 2558 
 - สารสนเทศโรงเรยีน ปีการศกึษา 2558 
 - รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2558 

๑. วิธีกำรพฒันำ 
 โรงเรยีนจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 2558-2560 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
สารสนเทศโรงเรยีน ปีการศกึษา 2558 และก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั ปีการศกึษา 2558  จดัระบบขอ้มลู
สารสนเทศ ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา  น าผลการ
ประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกมาใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง  และจดัท ารายงาน
ประจ าปี 
 2. ผลกำรพฒันำ 
 โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2560 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศกึษา 2558 และก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั ปีการศกึษา 2558  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ ตดิตาม
ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา  น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  และจดัท ารายงานประเมนิคุณภาพ
ประจ าปี เพื่อรายงาต่อสาธารณะต่อไป  ท าให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัทัง้  11  
มาตรฐาน   และมผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่8 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
            โรงเรยีนควรจดัท าระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั  ครบถว้น ถูกตอ้ง  สมบูรณ์  และงา่ยต่อการใชง้าน  
เพือ่ใหส้ามารถน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
 
ด้ำนท่ี  ๓  มำตรฐำนด้ำนคณุภำพกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้  
 
มำตรฐำนท่ี ๙  สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ น ้ำหนัก คะแนนท่ีได้ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๐ 

(คะแนน) 

๙.๑ เป็นแหล่งเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการ
เรยีนรูข้องเดก็และบุคลากรใน
สถานศกึษา 

5 ๒.๕ 2.50 

๙.๒ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั
ภายในสถานศกึษา ระหวา่ง
สถานศกึษากบัครอบครวั ชมุชน 
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ๒.๕ 2.50 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๙  ๕ 5.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
     โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวนัละค า ) 
           - โครงการคุณธรรม – จรยิธรรม (กจิกรรมหน้าเสาธง, กจิกรรมท าระหวา่งวนั, กจิกรรมวนัไหวค้ร ู
กจิกรรมวนัแม่แห่งชาติ, กจิกรรมวนัลอยกระทง, กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวนัมาฆบูชากจิกรรม
ธรรมะ 
สอนน้อง)   

- โครงการสง่เสรมิความคดิและแกปั้ญหา ( กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กจิกรรมโครงงาน) 
 - โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ กิจการแปรงฟัน ( กิจกรรมล้างมอื 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมสรา้ง
ภูมคิุม้กนัโรค,กจิกรรมก าจดัยุงลาย,กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง,กจิกรรมการเลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมกฬีาส)ี 
 - โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม ( กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรม
ประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า,กจิกรรมไมด้อกแสนสวย )  
 - โครงการเปิดประตูสูอ่าเซยีน (กจิกรรมทอ่งไปในอาเซยีน,กจิกรรมตอบปัญหาอาเซยีน) 

- โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน   (จดัซือ้สือ่การสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล       
จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา, จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมดุและพฒันาระบบหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน                                               
จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้งธุรการ    

-โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่ (กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสาธงบรเิวณสนามอนุบาล ,
กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้าอาคารเรยีนประถม,กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟันส าหรบันักเรยีน ,
กิจกรรมการจดัท าโครงหลงัคารถจกัรยาน ,กิจกรรมปรบัปรุงป้ายนิเทศบรเิวณหน้าโรงเรยีน ,กิจกรรม
ปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร  กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายในโรงอาหาร  

-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๑ 

โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ICT)       
-โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ  

กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน ,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่)  
 1. วิธีกำรพฒันำ 
            โรงเรยีนจดัโครงการ/กจิกรรมต่างๆ  เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็และบุคลากร   ปรบัปรุงอาคาร
สถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดแ้ก่ ครอบครวั ชุมชน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. ผลกำรพฒันำ  
           โรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนรูข้องเด็กและบุคลากร   มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครวั ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   มีผลการ
ประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่9  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
           โรงเรยีนควรเพิม่การพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ทัง้ภายในโรงเรยีนและชุมชน  เพือ่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษาในการสง่เสรมิวชิาการของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

ด้ำนท่ี  ๔ มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ  

มำตรฐำนท่ี ๑๐ การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา วสิยัทศัน์ และจุดเน้นการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๑๐.๑  จดัโครงการ  กจิกรรมพฒันาเดก็ให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรชัญา วสิยัทศัน์ และ
จุดเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา 

 

5 

 

๓ 3.00 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 5 ๒ 2.00 
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
     โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
   - โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวนัละค า ) 
          - โครงการคุณธรรม – จรยิธรรม (กจิกรรมหน้าเสาธง ,กจิกรรมท าระหว่างวนั,กจิกรรมวนัไหวค้รู,
กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต,ิกจิกรรมวนัมาฆบูชากจิกรรมธรรมะ
สอนน้อง)   

- โครงการสง่เสรมิความคดิและแกปั้ญหา ( กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมประกอบอาหาร  
( Cooking )  กจิกรรมโครงงาน) 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ กิจการแปรงฟัน ( กิจกรรมล้างมอื 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมสรา้ง
ภูมคิุม้กนัโรค,กจิกรรมก าจดัยุงลาย,กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง,กจิกรรมการเลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมกฬีาส)ี 
 - โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม ( กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรม
ประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า,กจิกรรมไมด้อกแสนสวย )  
 - โครงการเปิดประตูสูอ่าเซยีน (กจิกรรมทอ่งไปในอาเซยีน,กจิกรรมตอบปัญหาอาเซยีน) 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
          จดัโครงการ/กจิกรรมพฒันาเดก็ใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ ปรชัญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และเป้าหมาย
จุดเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยั  เน้นใหเ้ดก็มคีวามรูคู้่คุณธรรม  ท าใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจ  กลา้แสดงออก  
มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง   สง่ผลใหเ้ป็นเดก็ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน   
 2. ผลกำรพฒันำ  
          ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  คอื  เดก็มอีตัลกัษณ์ดงัน้ี   ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน มคีุณธรรม และ
โรงเรยีนมเีอกลกัษณ์  เรยีนรูคู้คุ่ณธรรม มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่10  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
          โรงเรยีนควรเน้นทกัษะการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนอยา่งหลากหลาย 
 
 
ด้ำนท่ี ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
 
มำตรฐำนท่ี ๑๑  การพฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพให้
สงูขึน้ 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ น ้ำหนัก คะแนนท่ีได้ 

เป้าหมาย 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๐  ๕ 5.00 
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(คะแนน) 

๑๑.๑ จดัโครงการ กจิกรรมสง่เสรมิ
สนบัสนุนตามนโยบายเกีย่วกบัการจดั
การศกึษาปฐมวยั 

5 ๓ 3.00 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๑  ๕ 5.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
   - โครงการสง่เสรมิและอนุรกัษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวนัละค า ) 
          - โครงการคุณธรรม – จรยิธรรม (กจิกรรมหน้าเสาธง ,กจิกรรมท าระหว่างวนั,กจิกรรมวนัไหวค้รู,
กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต,ิกจิกรรมวนัมาฆบูชากจิกรรมธรรมะ
สอนน้อง)   

- โครงการสง่เสรมิความคดิและแกปั้ญหา ( กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กจิกรรมโครงงาน) 
 - โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ กิจการแปรงฟัน ( กิจกรรมล้างมอื 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมสรา้ง
ภูมคิุม้กนัโรค,กจิกรรมก าจดัยุงลาย,กจิกรรมกายบรหิารประกอบเพลง,กจิกรรมการเลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์กจิกรรมต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมกฬีาส)ี 
 - โครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม ( กจิกรรมประดษิฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรม
ประดษิฐโ์มบายจากวสัดุเหลอืใช,้กจิกรรมสวนผกัลอยฟ้า,กจิกรรมไมด้อกแสนสวย )  
 - โครงการเปิดประตูสูอ่าเซยีน (กจิกรรมทอ่งไปในอาเซยีน,กจิกรรมตอบปัญหาอาเซยีน) 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
         โรงเรียนจดัโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้   เน้นการพฒันาเดก็ทัง้  4  ดา้น  คอื รา่งกาย  อารมณ์ และจติใจ   
สงัคม  และสตปัิญญา   โดยการสง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาเดก็ทีส่อดคลอ้งการ
พฒันาและเจรญิเตบิโตของเดก็  ดว้ยการน าขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยสมศ. 
มาเป็นขอ้มลูในการวางแผนและเป้าหมายในการพฒันา 
 2. ผลกำรพฒันำ  
         จากการจดักิจกรรมของโรงเรยีนสามารถพฒันาโรงเรยีนให้มีคุณภาพสอดคล้องกบันโยบายและ
แนวทางปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที ่ 2  คอื คุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยเดก็ทุกคนไดร้บัการ
พฒันาใหม้คีุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตรและแผนพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน และเป็นคนไทยยุค
ใหมท่ีม่คีุณภาพ ครขูองโรงเรยีนไดร้บัการพฒันามคีุณภาพสมเป็นครยูุคใหม ่  อาคารสถานทีม่คีุณภาพสม
เป็นแหล่งเรยีนรู ้สถานศกึษา ยคุใหม ่ และการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนมคีุณภาพเหมาะสมเป็นการ
บรหิารจดัการใหม ่  
มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่11  ในระดบัดเียีย่ม 
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 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
           โรงเรยีนควรพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที ่ 2  และภาษาจนีเป็นภาษาที ่
3  เพือ่การแขง่ขนัในอนาคต และกา้วเขา้สูส่งัคมอาเซยีนอยา่งมคีุณภาพ 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
ด้ำนท่ี ๑ มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผูเ้รียน   
 
มำตรฐำนท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสขุภำวะท่ีดีและมีสนุทรียภำพ 
 

ตวับง่ช้ี 

จ ำนวน 
นร.ท่ีอยู่ใน
ระดบั 3 
ขึน้ไป 

จ ำนวน นร.
ทัง้หมด 

ร้อยละท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน

) 

คะแน
น 

ท่ีได้ 

๑.๑  มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพ
และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

285 298 95.64 ๐.๕ 0.48 

๑.๒ มนี ้าหนกั สว่นสงู และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

287 298 96.31 ๐.๕ 0.48 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพ
ตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อ
ความรนุแรง โรค ภยั 
อุบตัเิหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

295 298 98.99 ๑ 0.99 

๑.๔ เหน็คุณคา่ในตนเอง มคีวาม
มัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 

282 298 94.63 ๑ 0.95 

๑.๕ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละให้
เกยีรตผิูอ้ื่น 

280 298 93.96 ๑ 0.94 

๑.๖ สรา้งผลงานจากการเขา้รว่ม
กจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ี
นาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ
ตามจนิตนาการ 

289 298 96.98 ๑ 0.97 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑  298  ๕ 4.81 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๕ 

     โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสรมิทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหาสุข
ศกึษา,กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี 
          - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได,้กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟัน
อย่างถูกวธิี) กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจดัลูกน ้ายุงลาย,กิจกรรมการให้
ภมูคิุม้กนัโรคกจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้งสุขภาพ 

- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 
 - โครงการอาหารเสรมิ (นม ) โรงเรยีน  
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์
 1. วิธีกำรพฒันำ 
         โรงเรยีนจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพและสรา้งสุขนิสยัในการดแูลสขุภาพของตนเองโดยการออกก าลงั
กายหน้าเสาธงทุกเชา้ดว้ยการบรหิารรา่งกายประกอบเพลงมารช์โรงเรยีนและประกอบการทอ่งสตูรคณู  จดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษาและกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  
ศาสนา และวฒันธรรมใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและ
หลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบตัิเหตุ  และปัญหาทางเพศ  กลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม และกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าในตนเอง มี
ความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและได้สรา้งผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการตามจนิตนาการ 
 2. ผลกำรพฒันำ  
       จากการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม/โครงการอยา่งหลากหลาย   ท าใหผู้เ้รยีนมสีุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ  มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบตัเิหตุ   
เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มมีนุษยสมัพนัธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์/นันทนาการตามจินตนาการ  
สามารถน าผลงานเข้าแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอกจนได้รบัเกียรติบัตรและรางวลั  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที ่1  ในระดบัดเียีย่ม 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๖ 

 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
        โรงเรยีนควรจดักจิกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรยีนที่ยงัมภีาวะโภชนาการเกนิและภาวะโภชนาการขาด  
ดว้ยการขอความรว่มมอืจากผูป้กครอง ซึง่จะท าใหก้ารแกปั้ญหาประสบผลส าเรจ็ยิง่ขึน้ 
 

 

 

มำตรฐำนท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์

ตวับง่ช้ี 
จ ำนวน นร.ท่ี
อยู่ในระดบั 3 

ขึน้ไป 

จ ำนวน นร.
ทัง้หมด 

ร้อยละท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแน
น 

ท่ีได้ 

๒.๑ มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตามหลกัสตูร 

290 298 97.32 ๒ 1.95 

๒.๒  เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญู
กตเวทตี่อผูม้พีระคุณ 

290 298 97.32 ๑ 0.97 

๒.๓  ยอมรบัความคดิและ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 

290 298 97.32 ๑ 0.97 

๒.๔  ตระหนกั รูคุ้ณคา่ รว่ม
อนุรกัษ์และพฒันา
สิง่แวดลอ้ม 

290 298 97.32 ๑ 0.97 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๒  298  ๕ 4.87 

 

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 

          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรี
ราชเจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๗ 

เขา้พรรษากจิกรรมวนัแม่แห่งชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต,ิกจิกรรมงามอย่างไทย,
กจิกรรมวนัมาฆบชูา) 
 - โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (กจิกรรมรณรงคค์ดัแยก,กจิกรรมธนาคารรไีซเคลิ,กจิกรรมส่งเสรมิ
การขาย 

- กจิกรรมประกวดเรยีงความและค าขวญั,กจิกรรมประกวดประดษิฐข์องเล่น ของใชจ้ากวสัดุรไีซเคลิ
และละครอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม)         

- โครงการโลกสดใส  ใสใ่จชุมชน (กจิกรรมรณรงคค์ดัแยกในชุมชน, กจิกรรมผลติน ้ามนัไบโอดเีซล) 
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์
1. วิธีกำรพฒันำ 
         โรงเรยีนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรมสอน
ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้   ความเขา้ใจและปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการเอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวทตี่อผูม้พีระคุณ  
ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง    สามารถเลอืกรบัวฒันธรรมที่มคีุณค่าและประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวมไดอ้ย่างถูกต้อง  เหมาะสม  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์อนใหผู้เ้รยีนตระหนัก รูคุ้ณค่า 
รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม   
2. ผลกำรพฒันำ  
         ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสูตร   เอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวทตี่อผู้มพีระคุณ  
ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง  ตระหนัก รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม   มผีลการ
ประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่2  ในระดบัดเียีย่ม 
3. แนวทำงกำรพฒันำ 
         โรงเรียนควรฝึกให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวฒันธรรมอื่นที่แตกต่างกับ
วฒันธรรมไทย  เพือ่ฝึกการแยกแยะวฒันธรรมทีด่ทีีค่วรเลอืกรบัปฏบิตั ิ
 
มำตรฐำนท่ี ๓ ผูเ้รียนมีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รกักำรเรียนรู้ และพฒันำตนเองอย่ำง
ต่อเน่ือง 
 

ตวับง่ช้ี 

จ ำนวน นร.
ท่ีอยู่ใน

ระดบั 3 ขึน้
ไป 

จ ำนวน นร.
ทัง้หมด 

ร้อยละท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน

) 

คะแน
น 

ท่ีได้ 

๓.๑  มนิีสยัรกัการอ่านและ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
จากหอ้งสมุด แหล่งเรยีนรู ้
และสือ่ต่างๆ รอบตวั 

 
270 

 
298 

 
90.60 

 
๒ 1.81 

๓.๒  มทีกัษะในการอ่าน ฟัง ด ู
พดู เขยีน และตัง้ค าถาม
เพือ่คน้ควา้หาความรู้

 
269 

 
298 

 
90.27 

 
๑ 0.90 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๘ 

เพิม่เตมิ 
๓.๓  เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่
การเรยีนรูร้ะหวา่งกนั 

272 298 91.28 ๑ 0.91 

๓.๔  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรู้
และน าเสนอผลงาน 

260 298 87.25 ๑ 0.87 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๓  298  ๕ 4.50 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสรมิทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย, กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหาสุข
ศกึษา,กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี 
           - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษกจิกรรม  Christmas' 58) 

- โครงการทศันศกึษา (กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กจิกรรมเรยีนนอกหอ้ง
ทอ่งสวนจติรลดาและวดัพระแกว้,กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร)     

- โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรี
ราชเจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 
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- โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
เขา้พรรษากจิกรรมวนัแม่แห่งชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต,ิกจิกรรมงามอย่างไทย,
กจิกรรมวนัมาฆบชูา) 

- โครงการการพฒันาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน
โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       

- โครงการส่งเสรมิและพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนัของนักเรยีน 
(กจิกรรม Morning  Talk , กจิกรรม English  on  Tuesdays ,กจิกรรม  Extra!!!)   
 1. วิธีกำรพฒันำ 
          โรงเรียนจดักิจกรรมและโครงการ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรกัการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,กจิกรรมวนั
ภาษาไทยแหง่ชาตกิจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรือ่งจากภาพการเขยีนเรยีงความ
และการแต่งค าประพนัธ์เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติและวนัพ่อแห่งชาติ, กจิกรรมการแข่งขนัเปิดพจนานุกรม,
กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว ้  โครงการทศันศกึษา  โครงการหอ้งสมดุ  โครงการพฒันาลกูเสอืไทย 
ใจสามคัค ี กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์ โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสู่อาเซยีน  กจิกรรมการ
เรยีนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ฝึกใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูด้้วยการอ่านเพิม่เติมและแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสื่อต่างๆ รอบตวั เรยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคดิเหน็เพื่อการ
เรยีนรูร้ะหว่างกนั ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน ฝึกทกัษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขยีน และตัง้
ค าถามเพือ่คน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 
 2. ผลกำรพฒันำ  
          จากการจดักจิกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรยีนท าใหผู้เ้รยีนมนิีสยัรกัการอ่านและแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  หอ้งสมุดเคลื่อนที่  จากแหล่งเรยีนรูแ้ละสื่อต่างๆ รอบตวั เช่น  สวนหย่อม  สระน ้า  
โรงอาหาร  ห้องคอมพิวเตอร์  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขยีน และตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิม่เตมิ  เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการเรยีนรูร้ะหว่างกนั  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรู้
และน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมคีุณภาพ  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่3  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
           โรงเรยีนควรส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ผู้เรยีนเห็นความส าคญัของการอ่าน การ
แสวงหาความรูแ้ละพฒันาตนเองอยา่งมคีุณภาพ 
 
มำตรฐำนท่ี ๔ ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค ์  ตดัสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตผุล  
  

ตวับง่ช้ี จ ำนวน จ ำนวน นร. ร้อยละท่ี น ้ำหนัก คะแนน 
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นร.ท่ีอยู่
ในระดบั 3 
ขึน้ไป 

ทัง้หมด ได้ (คะแนน) ท่ีได้ 

๔.๑  สรปุความคดิจากเรือ่งที่
อ่าน ฟัง และด ูและสือ่สาร
โดยการพดูหรอืเขยีนตาม
ความคดิของตนเอง 

250 298 
 

83.89 
 

๒ 1.68 

๔.๒  น าเสนอวธิคีดิ วธิี
แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรอื
วธิกีารของตนเอง 

253 298 84.90 ๑ 0.85 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตดัสนิใจ
แกปั้ญหาโดยมเีหตุผล
ประกอบ 

254 298 85.24 ๑ 0.85 

๔.๔มคีวามคดิรเิริม่ และ
สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมใิจ 

260 298 87.25 ๑ 0.87 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๔  298  ๕ 4.25 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กจิกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสรมิทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
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สมรรถภาพทางกาย,กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหาสุข
ศกึษา,กจิกรรม 
กายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี 
            - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษกจิกรรม  Christmas  '58) 

-โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแหง่ชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรีราช
เจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 

- โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
เขา้พรรษากจิกรรมวนัแม่แห่งชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต,ิกจิกรรมงามอย่างไทย,
กจิกรรมวนัมาฆบชูา) 

- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กจิกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการสง่เสรมิและพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน 

 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์
- โครงการพฒันาสือ่การสอนทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิครดูา้นการสือ่สาร 
-โครงการการพฒันาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ICT ภายใน

โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       
1.วิธีกำรพฒันำ 

          โรงเรยีนสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ แกปั้ญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการ
เปรยีบเทยีบ จดัล าดบั การเล่าเรื่อง และการสรา้งแผนผงัความคดิ ส่งเสรมิใหค้รจูดัการเรยีนรูเ้พื่อฝึกทกัษะ
การคิดทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ รวมทัง้ส่งเสรมิให้นักเรยีนเรยีนรูโ้ดยท าโครงงานต่าง ๆ เช่น โครงงาน
วทิยาศาสตร ์โครงงานคณิตศาสตร ์โครงงานศลิปะสรา้งสรรค ์และโครงงานวชิาการงานพืน้ฐานอาชพี  ครู
จดัการเรยีนรูแ้บบกระบวนการแกปั้ญหาการสอนแบบสบืสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษา  
จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนวเิคราะหข์า่วสถานการณ์ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวนั 
 2. ผลกำรพฒันำ 
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                จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จดัโครงการ/กจิกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการคดิ ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูแ้ละทุกชัน้ ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการคดิวเิคราะห ์   คดิสงัเคราะห์ คดิสรา้งสรรค ์
คดิอย่างเป็นระบบ ส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถคดิสรุปความมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  ตดัสนิใจแก้ปัญหาได้
อยา่งมเีหตุผล มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่4  ในระดบัดมีาก 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
               โรงเรยีนควรก าหนดแผนพฒันาครเูพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะ
การคดิ เพื่อพฒันานักเรยีนการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค์ ตดัสนิใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างมสีตสิมเหตุผล  
ได้แก่ การจดักจิกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคดิวเิคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน 
ฯลฯ และมกีารติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มกีารทดสอบผู้เรยีนด้านการคดิเพื่อ
ประเมนิความสามารถดา้นการคดิของนักเรยีนตามทีก่ าหนดในหลกัสตูรออกมาเป็นภาพรวม (รอ้ยละ) ของ
โรงเรยีน 
 
มำตรฐำนท่ี ๕ ผูเ้รียนมีควำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นตำมหลกัสตูร 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ น ้ำหนัก (คะแนน) คะแนนท่ีได้ 

๕.๑  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ ์

87.25 ๑ 1.00 

๕.๒  ผลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ ์

77.85 ๑ 0.80 

๕.๓  ผลการประเมนิการอา่น คดิ
วเิคราะห ์และเขยีนเป็นไป
ตามเกณฑ ์

77.18 ๒ 1.60 

๕.๔  ผลการทดสอบระดบัชาติ
เป็นไปตามเกณฑ ์

81.82 ๑ 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๕  ๕ 4.40 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
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 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสรมิทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหาสุข
ศกึษา,กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี 
          - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมส่งเสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test, กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษกจิกรรม  Christmas' 58) 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได,้กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟัน
อย่างถูกวธิี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจดัลูกน ้ายุงลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิุม้กนัโรคกจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้งสุขภาพ 

- โครงการทศันศกึษา (กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กจิกรรมเรยีนนอกหอ้ง
ทอ่งสวนจติรลดาและวดัพระแกว้,กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร   )     

 - โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรี
ราชเจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 

- โครงการหอ้งสมดุ (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ, กจิกรรมบนัทกึรกัการอา่น, กจิกรรม 
สารพ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
เขา้พรรษากจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต,ิ กจิกรรมวนัลอยกระทง, กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมงามอยา่งไทย, 
กจิกรรม 
วนัมาฆบชูา) 

- โครงการสง่เสรมิและพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน 
 - โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์

- โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน, กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
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กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการพฒันาสือ่การสอนทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษ 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
         โรงเรยีนจดักิจกรรม/โครงการที่เน้นการส่งเสรมิผู้เรยีนให้มีทักษะ  ความรู้ที่จ าป็นตามหลักสูตร  
พฒันากระบวนการและทกัษะทีส่ าคญั  ไดแ้ก่  กระบวนการคดิ  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการท างาน ทกัษะชวีติ และทกัษะการสื่อสาร   ฝึกให้ผู้เรยีนได้ใช้ความรูค้ว ามสามารถจากการ
เรยีนรูม้าสรา้งผลงานและในการด ารงชวีติประจ าวนั  โดยเน้นให้ครูจดักิจกรรมต่างๆให้ผู้เรยีนทุกคนได้
แสดงศกัยภาพของตนเอง  เพือ่ทีค่รจูะไดส้ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามธรรมชาตขิองตนเองอยา่งเตม็ที่ 
 2. ผลกำรพฒันำ  
          ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมนิ
สมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีนเป็นไป
ตามเกณฑ์  และ ผลการทดสอบระดบัชาติมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดบัประเทศเกินรอ้ยละ  3  มผีลการ
ประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่5  ในระดบัดมีาก 
 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
          โรงเรยีนควรพฒันาผลการทดสอบระดบัชาติในระดบับุคคลทุกคนให้สูงกว่าระดบัประเทศ  และ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่ต ่าให้สูงขึ้น  ได้แก่  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร ์ 
และภาษาองักฤษ 
 
มำตรฐำนท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในกำรท ำงำน รกักำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออำชีพสจุริต 
 

ตวับง่ช้ี 
จ ำนวน นร.ท่ี
อยู่ในระดบั 3 

ขึน้ไป 

จ ำนวน 
นร.

ทัง้หมด 

ร้อยละท่ี
ได้ 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเรจ็ 

270 298 90.60 ๒ 1.81 

๖.๒  ท างานอยา่งมคีวามสขุ 
มุง่มัน่พฒันางาน และภูมใิจ
ในผลงานของตนเอง 

 
272 

 

 
298 

 
91.28 

 
๑ 0.91 

๖.๓  ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 280 298 93.96 ๑ 0.94 
๖.๔  มคีวามรูส้กึทีด่ตี่ออาชพี

สจุรติและหาความรู้
เกีย่วกบัอาชพีทีต่นเอง
สนใจ 

290 

 
298 97.32 ๑ 0.97 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๖  298  ๕ 4.64 
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสรมิทกัษะกีฬาหมากฮอส, กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน, กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย, กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต, กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหา
สขุศกึษา, กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน, กจิกรรมกฬีาส ี 
            - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการชมรมหรรษา (กจิกรรมชมรมต่างๆ) 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
        โรงเรยีนจดักจิกรรม/โครงการที่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัอาชพีสุจรติและหาความรูเ้กี่ยวกบั
อาชพีทีต่นเองสนใจ  ฝึกใหผู้เ้รยีนไดท้ างานทัง้งานเดีย่วและงานกลุ่ม  เพื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเรจ็   สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้   มคีวามมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานจนส าเรจ็  มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  โดยบูรณาการความรู้  ทักษะกระบวนการ  และ คุณลักษณะที่พึง
ประสงคท์ัง้การเรยีนในหอ้งเรยีนและการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆตามทีค่รมูอบหมาย    
 2. ผลกำรพฒันำ  
        ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็  ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน่พฒันางาน 
และภูมใิจในผลงานของตนเอง  ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้  มคีวามรูส้กึที่ดตี่ออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กี่ยวกบั
อาชพีทีต่นเองสนใจ  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่6  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๙๖ 

            โรงเรยีนควรเน้นใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัประเมนิผลการท างานระหว่างกนัและกนั  เพือ่ฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
การประเมนิและการน าผลการประเมนิมาพฒันางานใหป้ระสบผลส าเรจ็ยิง่ขึน้ 
 
ด้ำนท่ี ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ 
 
มำตรฐำนท่ี ๗ ครปูฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตวับง่ช้ี 
จ ำนวนคร ูท่ี
อยู่ในระดบั 3 

ขึน้ไป 

จ ำนวนครู
ทัง้หมด 

ร้อยละท่ีได้ 
 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๗.๑  ครมูกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

19 21 90.48 ๑ 0.90 

๗.๒  ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวาง
แผนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รยีน 

19 21 90.48 ๑ 0.90 

๗.๓  ครอูอกแบบและการจดัการเรยีนรูท้ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพฒันาการทางสตปัิญญา   

20 21 95.24 ๒ 1.90 

๗.๔  ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
ผนวกกบัการน าบรบิทและภูมปัิญญา
ของทอ้งถิน่มาบูรณาการในการ
จดัการเรยีนรู ้

20 21 95.24 ๑ 0.95 

๗.๕  ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่ง่เน้น
การพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ย
วธิกีารทีห่ลากหลาย 

20 21 95.24 ๑ 0.95 

๗.๖ ครใูหค้ าแนะน า ค าปรกึษา และแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีน
และคุณภาพชวีติดว้ยความเสมอภาค 

20 21 95.24 ๑ 0.95 

๗.๗  ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการ
จดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบ 
และใชผ้ลในการปรบัการสอน 

21 21 100 ๑ 1.00 

๗.๘  ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง
ทีด่ ีและเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

21 21 100 ๑ 1.00 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๙๗ 

สถานศกึษา 
๗.๙  ครจูดัการเรยีนการสอนตามวชิาที่

ไดร้บัมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

21 21 100 ๑ 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๗  21  ๑๐ 9.57 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 

- โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 -โครงการพฒันาและใชส้ือ่การสอน 

- โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิครดูา้นการสือ่สาร 
- โครงการการพฒันาศกัยภาพ และสง่เสรมิครดูา้นการสื่อสารภาษาองักฤษ (กจิกรรมอบรมพฒันา

ศกัยภาพของครผููส้อนภาษาองักฤษ,กจิกรรม Speech around) 
- โครงการสรา้งขวญัและก าลงัใจคร-ูบุคลาการ 

 1. วิธีกำรพฒันำ 
        โรงเรยีนส่งเสรมิใหค้รไูดร้บัการพฒันาเพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์มาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
คุณภาพตามทีก่ าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย  คอื  การศกึษา  อบรม  ประชุม   สมัมนาและดงูานทัง้ดา้น
การจดัการเรยีนการสอนและการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีน  เน้นให้ครูฝึกอบรม  และสัง่สอนให้
ผูเ้รยีนเป็นคนเก่ง  คนด ี และอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข   โดยให้ครูวเิคราะห์หลกัสูตรและวเิคราะห์
ผูเ้รยีนเพือ่น าขอ้มลู ทีไ่ดม้าวางแผนและจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ     
 2. ผลกำรพฒันำ  
         ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์  การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน  ออกแบบและการจดัการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฒันาการทางสติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบรบิทและภูมปัิญญาของ
ทอ้งถิน่มาบูรณาการในการจดัการเรยีนรู ้
มกีารวดัและประเมนิผลที่มุ่งเน้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย  ใหค้ าแนะน า 
ค าปรกึษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและคุณภาพชวีติดว้ยความเสมอภาค มกีารศกึษา 
วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการปรบัการสอน  ประพฤตปิฏบิตัติน
เป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถานศกึษา  จดัการเรยีนการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่7  ในระดบัดเียีย่ม 
  
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๙๘ 

       โรงเรยีนควรสง่เสรมิใหค้รทูีย่งัมวีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรไีดศ้กึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี  เพื่อ
พฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เหมาะสมทีจ่ะน ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนต่อไป 
 
มำตรฐำนท่ี ๘ ผูบ้ริหำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๘.๑  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน 

5 ๑ 1.00 

๘.๒  ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมี
สว่นรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิ
หรอืผลการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้น
วชิาการและการจดัการ 

5 ๒ 2.00 

๘.๓  ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการ
การศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร 

5 ๒ 2.00 

๘.๔  ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหพ้รอ้มรบัการกระจาย
อ านาจ 

5 ๒ 2.00 

๘.๕  นกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชนพงึ
พอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา 

5 ๑ 1.00 

๘.๖  ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทาง
วชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษา
เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๘  ๑๐ 10.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที ่
 - โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิครดูา้นการสือ่สาร 

- โครงการการพฒันาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน
โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       

- โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 
- โครงการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจบุคลากร 
- โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
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- - ส่งเสรมิให้ครูศกึษา ค้นควา้หาความรูด้้วยตนเอง โดยวธิกีารที่หลากหลาย เช่น เอกสารต ารา 
คูม่อื หนงัสอื สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต 
  
 1. วิธีกำรพฒันำ 
           โรงเรยีนส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารไดม้คีวามรู ้ ความสามารถเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาปฐมวยัดว้ยการ
ประชุมสมัมนา และศึกษาดูงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต  2  
การศกึษาค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเองโดยวธิกีารที่หลากหลาย  เช่น เอกสาร  คู่มอื  หนั งสอืสื่อสิง่พมิพ ์ 
วทิย ุ โทรทศัน์  และอนิเตอรเ์น็ต             
 2. ผลกำรพฒันำ  
         ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคดิรเิริม่ที่เน้นการพฒันาผูเ้รยีน    สามารถบรหิารจดัการ
การศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏบิตัิการ  ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้
พรอ้มรบัการกระจายอ านาจ  นกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา  แตใน
ส่วนการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  และ 
ใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรอืผลการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและ
การจดัการมผีลการ  ผูร้ว่มงานและผูร้ว่มประเมนิตนเองยงัเหน็ว่าผูบ้รหิารยงัปฏบิตัไิดไ้มด่พีอ   จงึท าใหผ้ล
การประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่8  อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
        ผูบ้รหิารควรท าความเขา้ใจและให้โอกาสผู้ร่วมได้มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการศึกษาให้มากขึ้น   
และผูบ้รหิารควรการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพและเตม็
เวลา 
  
มำตรฐำนท่ี ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูป้กครอง ชมุชนปฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบ
ก าหนด 

5 ๒ 2.00 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบั
ตดิตาม ดแูล และขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

5 ๑ 1.00 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสีว่น
รว่มในการพฒันาสถานศกึษา 

4 ๒ 1.60 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๐ 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๙  ๕ 4.60 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (การประชุมผู้ปกครอง,การคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง,การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมเครือข่าย
ผูป้กครอง,หน่วยงานภาครฐัและเอกชนรว่มจดักจิกรรม) 
 - โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

- โครงการโลกสดใส  ใสใ่จชุมชน 
 1. วิธีกำรพฒันำ 
          โรงเรยีนจดักจิกรรม/โครงการเพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการบรหิารงานโรงเรยีน  
คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง   ผู้ปกครอง และชุมชน   โดยการจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารงาน
โรงเรยีนและคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครองเพื่อชี้แจง  ปรกึษาหารอื และร่วมพิจารณาเกี่ยวกบัการ
บรหิารการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  จดัโครงการโรงเรยีนสขีาว  และโครงการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมและ
อนุรกัษ์ความเป็นไทยให้ผู้ปกครองได้เขา้ร่วมกิจกรรม  จดัโครงการประชุมผูป้กครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกบั
นโยบายและแนวทางในการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีน  และขอความร่วมมอืในการดูแล  เอาใจใส่
ผูเ้รยีนทัง้การเรยีนและความประพฤต ิ
  2. ผลกำรพฒันำ  
           คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด  ก ากบัตดิตาม ดูแล และ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสี่วน
รว่มในการพฒันาสถานศกึษา  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่9  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
           โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบรหิารงานโรงเรียนในการสนับสนุนด้าน
วชิาการและดา้นงบประมาณเพือ่การพฒันางานวชิาการ   
 
มำตรฐำนท่ี ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจดัหลกัสตูร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันำคณุภำพ
ผูเ้รียนอย่ำงรอบด้ำน 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๑๐.๑ หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

4 ๒ 1.60 

๑๐.๒ จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลาย
ใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

4 ๒ 1.60 

๑๐.๓ จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที่ 5 ๑ 1.00 
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สง่เสรมิและตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของผูเ้รยีน 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการ
เรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิจนสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

5 ๑ 1.00 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรงุ
การเรยีนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

5 ๒ 2.00 

๑๐.๖ จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ี
ประสทิธภิาพและครอบคลุมถงึ
ผูเ้รยีนทุกคน 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๐  ๑๐ 9.20 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการชมรมหรรษา (กจิกรรมชมรมต่างๆ) 
 - โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน    

- โครงการพฒันาและใชส้ือ่การสอน 
- โครงการการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

 - กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร ีกจิกรรมชมรม) 
 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติม/เรียนพิเศษ (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน,
กจิกรรมการการสอนซ่อมเสรมิวนัเสาร,์กจิกรรมการสอนเพื่อปรบัพื้นฐาน/ภาคฤดูรอ้น,กจิกรรมการสอน
เตรยีมพรอ้มสอบโอเน็ต,กจิกรรมแนะแนวศกึษาต่อระดบัชัน้ ม.1) 
  1. วิธีกำรพฒันำ 
          โรงเรยีนจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาที่สอดคล้องกบัหลักสูตรการศกึษาแกนกลางขัน้พื้นฐาน  พ.ศ.
2551  โดยก าหนดรายวชิาภาษาองักฤษและภาษาจนีเพิม่เตมิ พฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาทีส่อง 
เพื่อการสื่อสารของผูเ้รยีน  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ
จนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนอยา่งสม ่าเสมอ  จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุมถงึผูเ้รยีนทุกคน    
 2. ผลกำรพฒันำ  
          โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น   จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ   จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที่
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ส่งเสรมิและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรยีน   มีผลการ
ประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่10  ในระดบั ดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
         โรงเรยีนควรจดัรายวชิาเพิม่เตมิใหห้ลากหลาย  เช่น ภาษาญี่ปุ่ น  การสอนทกัษะการคดิขัน้สงู การ
เรยีนรูแ้บบโครงงาน  การเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ เป็นตน้   
 
 มำตรฐำนท่ี ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจดัสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันำเตม็ศกัยภำพ 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๑๑.๑ หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร
เรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มี
สิง่อ านวยความสะดวก พอเพยีง อยู่
ในสภาพใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้ม
รม่รืน่ และมแีหล่งเรยีนรูส้ าหรบั
ผูเ้รยีน 

 

4 ๔ 3.20 

๑๑.๒ จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
สขุภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รยีน 

5 ๓ 3.00 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมดุทีใ่หบ้รกิารสือ่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและหรอืเรยีนรูแ้บบ
มสีว่นรว่ม 

4 ๓ 2.40 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๑  ๑๐ 8.60 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได,้ กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟัน
อย่างถูกวธิี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจดัลูกน ้ายุงลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิุม้กนัโรคกจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้งสุขภาพ 

- โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่
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- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 

- โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน (หอ้งปฏบิตักิาร) 
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน   (จดัซือ้สือ่การสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล     
 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา, จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมดุและพฒันาระบบหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน                                                
จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้งธุรการ    

-โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่ (กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสาธงบรเิวณสนามอนุบาล ,
กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้าอาคารเรยีนประถม,กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟันส าหรบันักเรยีน ,
กิจกรรมการจดัท าโครงหลงัคารถจกัรยาน ,กิจกรรมปรบัปรุงป้ายนิเทศบรเิวณหน้าโรงเรยีน ,กิจกรรม
ปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร  กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายในโรงอาหาร  

-โครงการพฒันาและใชส้ือ่การสอน 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน

โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       
 1. วิธีกำรพฒันำ 
          โรงเรยีนจดัโครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อพฒันาการเรยีนการสอนโดยจดัซื้อวสัดุ  และอุปกรณ์เพื่อ
สนบัสนุนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของคร ู  
 2. ผลกำรพฒันำ  
          โรงเรยีนมหีอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั จดัโครงการ กจิกรรมที่
ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้เรยีน  แต่มสีิง่อ านวยความสะดวก ไม่เพยีงพอ  ยงัขาด
บางอย่างและบางอย่างอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ด ีเช่น  สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และแหล่งเรยีนรูส้ าหรบั
ผูเ้รยีน  การจดัหอ้งสมุดทีใ่หบ้รกิารสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้้เรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองและหรอื
เรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม  หอ้งสมุดคบัแคบและมหีนังสอืน้อย     จงึมผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที่ 11  
ในระดบัดมีาก 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
          โรงเรยีนควรจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพิม่เติม  เช่น  หนังสอืส าหรบัค้นคว้าในห้องสมุด  
หอ้งสมดุอเิลกโทรนิคส าหรบัการสบืคน้ขอ้มลู  สภาพแวดลอ้มทีร่ม่รืน่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้ เป็นตน้ 
  
 
 มำตรฐำนท่ี ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกนัคณุภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

5 ๑ 1.00 

๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตาม 5 ๑ 1.00 
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แผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบรหิารจดัการเพือ่
พฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

4 ๑ 0.80 

๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิ
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

5 ๐.๕ 0.50 

๑๒.๕ น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4 ๐.๕ 0.40 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น
รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

5 ๑ 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๒  ๕ 4.70 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กจิกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสรมิทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,  กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหา
สขุศกึษา,กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี 
           - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
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 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษกจิกรรม  Christmas' 58) 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได,้กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟัน
อยา่ง 
ถูกวธิ,ี กจิกรรมรณรงคก์ารลา้งมอื 7 ขัน้ตอน,กจิกรรมรณรงคก์ าจดัลูกน ้ายุงลาย,กจิกรรมการใหภู้มคิุม้กนั
โรคกจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้งสุขภาพ 

- โครงการทศันศกึษา (กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กจิกรรมเรยีนนอกหอ้ง
ทอ่งสวนจติรลดาและวดัพระแกว้,กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร)     

 -โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรี
ราชเจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 

- โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
เขา้พรรษากจิกรรมวนัแม่แห่งชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต,ิกจิกรรมงามอย่างไทย,
กจิกรรมวนัมาฆบชูา) 

- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กจิกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการสง่เสรมิและพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน 
- โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน (หอ้งปฏบิตักิาร) 

 - โครงการอาหารเสรมิ (นม ) โรงเรยีน  
 - โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์

- โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน   (จดัซือ้สือ่การสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล      
จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา, จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมดุและพฒันาระบบหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนักเรยีน                                                
จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้งธุรการ    

-โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่ (กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสาธงบรเิวณสนามอนุบาล ,
กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้าอาคารเรยีนประถม,กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟันส าหรับนักเรยีน ,
กจิกรรมการ 
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จดัท าโครงหลงัคารถจกัรยาน ,กจิกรรมปรบัปรุงป้ายนิเทศบรเิวณหน้าโรงเรยีน ,กจิกรรมปรบัปรุงรา้นค้า
สวสัดกิาร  กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายในโรงอาหาร  

-โครงการพฒันาและใชส้ือ่การสอน 
- โครงการการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสคูรสถานศกึษา 
- โครงการพฒันาสือ่การสอนทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิครดูา้นการสือ่สาร 
- โครงการการพฒันาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน

โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       
- โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 1. วิธีกำรพฒันำ 
           โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  15  มาตรฐาน  
จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ  
จ านวน  44  โครงการ   จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการ  ตดิตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   น าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  จดัท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของโรงเรยีน   เพือ่รายงานต่อสาธารณะต่อไป            
 2. ผลกำรพฒันำ  
          โรงเรยีนด าเนินงานตามแผนพฒันาการศกึษา ปี 255๘-2560 และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 255๘  
โดยมโีครงการทีก่ าหนดไว ้44 โครงการและสามารถปฏบิตัไิดส้ าเรจ็  43 โครงการ  พรอ้มทัง้จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนที่สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สามารถพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาทัง้  15  มาตรฐาน   และมผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่
12  ในระดบั 
ดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
           โรงเรยีนควรจดัท าระบบสารสนเทศใหท้นัสมยั  ครบถว้น ถูกตอ้ง  สมบูรณ์  และงา่ยต่อการใชง้าน  
เพือ่ใหส้ามารถน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
  
ด้ำนท่ี ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 
มำตรฐำนท่ี ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู้   

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑๓.๑ มกีารสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา
และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
และบุคลากรของสถานศกึษา รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

4 ๕ 4.00 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๗ 

๑๓.๒ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชน 
และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 ๕ 5.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๓  ๑๐ 9.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 

- โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน (หอ้งปฏบิตักิาร) 
 - โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน   (จดัซือ้สือ่การสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล,       
 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา, จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมดุและพฒันาระบบหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน,                                                
จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้งธุรการ    

-โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่ (กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสาธงบรเิวณสนามอนุบาล ,
กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้าอาคารเรยีนประถม,กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟันส าหรับนักเรยีน ,
กิจกรรมการจดัท าโครงหลงัคารถจกัรยาน ,กิจกรรมปรบัปรุงป้ายนิเทศบรเิวณหน้าโรงเรยีน ,กิจกรรม
ปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร  ,กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายในโรงอาหาร  

-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน
โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       
 1. วิธีกำรพฒันำ 
            โรงเรยีนโครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อพฒันาการเรยีนการสอน เพื่อจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ส าหรบั
การจดัการเรยีนรูแ้ละสนับสนุนการเรยีนรู ้   โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่เพื่อสรา้งและพฒันาแหล่ง
เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรูใ้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและบุคลากร
ของสถานศกึษา รวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง  จดักจิกรรมและโครงการเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครวั ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  โครงการ
ป้องกนัอคัคีภยัและภยัธรรมชาติ โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวชิาการ   โครงการโรงเรยีนสขีาว   
โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ  โครงการทศันศึกษา   โครงการพฒันาและส่งเสรมิการใช้ห้องสมุด  
โครงการพฒันาลูกเสอื-เนตรนาร ี โครงการพฒันาทกัษะการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ    โครงการนิเทศ
ภายใน  โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน  โครงการBomb  to bell  สนัตสิุข  สนัตภิาพ  โครงการ
สง่เสรมิศลิปวฒันธรรมและอนุรกัษ์ความเป็นไทย  และ โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน 
 2. ผลกำรพฒันำ  
             โรงเรยีนไดส้รา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและบุคลากรของสถานศกึษา รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  มี



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๘ 

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่างสถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชน และ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง   มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่13  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
             โรงเรยีนควรสง่เสรมิการเรยีนรูข้องเยาวชนในชุมชนโดยจดักจิกรรมทีส่นบัสนุนการศกึษาของเดก็
และเยาวชนในชุมชนรว่มกบัผูเ้รยีนในโรงเรยีน 
  
 
 
ด้ำนท่ี ๔ มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 
 
มำตรฐำนท่ี ๑๔ กำรพฒันำสถำนศึกษำให้บรรลเุป้ำหมำยตำมวิสยัทศัน์ ปรชัญำ และจดุเน้นท่ี
ก ำหนดขึน้ 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 

๑๔.๑ จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
บรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญา และ
จุดเน้นของสถานศกึษา 

5 ๓ 3.00 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้น
ของสถานศกึษา  

 
5 
 

๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๔  ๕ 5.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กจิกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๙ 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ยบ์อล,กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะกฬีาหมากฮอส,กจิกรรมการแกปั้ญหาเดก็อว้น,กจิกรรมทดสอบ 
 สมรรถภาพทางกายกจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหาสุข
ศกึษากจิกรรมกายบรหิาร,ประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี                  
            - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษกจิกรรม  Christmas' 58) 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได,้กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจดัลูกน ้ายุงลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิุม้กนัโรคกจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้งสุขภาพ 

- โครงการทศันศกึษา (กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กจิกรรมเรยีนนอกหอ้ง
ทอ่งสวนจติรลดาและวดัพระแกว้,กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร)     

 -โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรี
ราชเจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 

- โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กจิกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
เขา้พรรษากจิกรรมวนัแม่แห่งชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต,ิกจิกรรมงามอย่างไทย,
กจิกรรมวนัมาฆบชูา) 

- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กจิกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการสง่เสรมิและพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน 
- โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน (หอ้งปฏบิตักิาร) 

 - โครงการอาหารเสรมิ (นม ) โรงเรยีน  
 - โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์

- โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
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กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน   (จดัซือ้สือ่การสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล       
 จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา, จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมดุและพฒันาระบบหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน                                                
จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้งธุรการ    

-โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่ (กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสาธงบรเิวณสนามอนุบาล ,
กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้าอาคารเรยีนประถม,กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟันส าหรบันักเรยีน ,
กิจกรรมการจดัท าโครงหลงัคารถจกัรยาน ,กิจกรรมปรบัปรุงป้ายนิเทศบรเิวณหน้าโรงเรยีน ,กิจกรรม
ปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร  ,กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายในโรงอาหาร  

-โครงการพฒันาและใชส้ือ่การสอน 
- โครงการการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสคูรสถานศกึษา 
- โครงการพฒันาสือ่การสอนทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิครดูา้นการสือ่สาร 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน

โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       
- โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน                                    

 1. วิธีกำรพฒันำ 
         โรงเรียนก าหนดอัตลักษณ์จัดโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษา 2558-2560 และ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี  2558 ที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โดยฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชากา ร   
โครงการโรงเรยีนสขีาว  โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ    โครงการทศันศึกษา  โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  โครงการพัฒนาลูกเสือ -เนตรนารี   โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน  โครงการBomb  to bell  สนัตสิุข  สนัตภิาพ  
โครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและอนุรกัษ์ความเป็นไทย และโครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน   
การจดักิจกรรมเน้นให้นักเรยีนแสดงกิรยิาวาจาอย่างสุภาพเรยีบร้อย  ไม่พูดจากระโชกโฮกฮาก  จดั
กจิกรรมการในวนัส าคญัทางศาสนา เชน่  การเดนิจงกรม  การสวดมนตแ์ละการเรยีนรูเ้กีย่วกบัพธิกีรรมทาง
ศาสนาในวนันัน้ๆ  จดักจิกรรมฝึกใหผู้เ้รยีนไดม้สีมาธ ิ ฝึกการสวดมนต์และเรยีนธรรมะกบัพระสงฆ์  จดั
กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพตามจุดเน้นของโรงเรยีน โดยจดัอาหารกลางวนัทีถู่กหลกัโภชนาการและจดัอาหาร
เสรมิ( นม )ใหผู้เ้รยีนทุกวนั  และจดักจิกรรมการออกก าลงักายหน้าเสาธงทุกวนั 
 2. ผลกำรพฒันำ  
         ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทัศน์ ปรชัญา  คือผู้เรยีนมีความรู้คู่
คุณธรรม  ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความมัน่ใจ  กลา้แสดงออก  มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง   สง่ผลใหเ้ป็นคนทีม่บีุคลกิ
ด ี  พูดจาสุภาพเรยีบรอ้ย  ไม่พูดค าหยาบ ตรงตามอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน “ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน” และผู้เรยีนมี
สุขภาพแขง็แรง  สมบูรณ์ การด าเนินงานการส่งเสรมิสุขภาพของโรงเรยีนผ่านเกณฑก์ารประเมนิโรงเรยีน
ส่งเสรมิสุขภาพและโรงเรยีนอ่อนหวานสรา้งสุขภาพ  ตามจุดเน้นของสถานศกึษา   คอื  โรงเรยีนส่งเสรมิ
สขุภาพ ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่14  ในระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ  
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          โรงเรยีนควรประสานกบัครอบครวัเพื่อขอความร่วมมอืในการดูแลภาวะโภชนาการของผูร้ยีนที่มี
ภาวะทุพโภชาการ  โดยเฉพาะผูเ้รยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ 
 
  
ด้ำนท่ี ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 
มำตรฐำนท่ี ๑๕ กำรจดักิจกรรมตำมนโยบำย จดุเน้น แนวทำงกำรปฏิรปูกำรศึกษำเพ่ือพฒันำและ
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดบัคณุภำพสงูขึน้ 
 

ตวับง่ช้ี ระดบัท่ีได้ 
น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑๕.๑ จดัโครงการ กจิกรรมพเิศษเพือ่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏริปูการศกึษา 

 
5 

๓ 3.00 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 ๒ 2.00 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี ๑๕  ๕ 5.00 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมท่ีท ำ) 
          โรงเรยีนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรยีนรูแ้ละจดัโครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย (กจิกรรมวนัสุนทรภู่,กจิกรรมการพฒันาลายมอื,
กจิกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาต,ิกจิกรรมคนเก่งเขยีนค ายาก,กจิกรรมการประกวดเขยีนเรื่องจากภาพการ
เขยีนเรยีงความและการแต่งค าประพนัธเ์น่ืองในวนัแมแ่หง่ชาตแิละวนัพอ่แหง่ชาต,ิ กจิกรรมการแขง่ขนัเปิด
พจนานุกรม,กจิกรรมการแขง่ขนัปรศินาอกัษรไขว)้  
  - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ (กจิกรรมฐานคณิตศาสตร ์บูรณาการร่วมกบั
สาระวทิยาศาสตร,์ กจิกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร)์  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรม
นกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว,์กจิกรรมสปัดาหว์ทิยาศาสตร,์กจิกรรมสิง่ประดษิฐว์ทิยาศาสตร)์ 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม (กจิกรรมส่งเสรมิมารยาท
ไทยกิจกรรมการเลือกตัง้สภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรบั -
รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา (กจิกรรมฝึกทกัษะดา้นกฬีาแชรบ์อล 
วอลเล่ย์บอล,กิจกรรมส่งเสรมิทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย,กจิกรรมตรวจภาวะการเจรญิเตบิโต,กจิกรรมฝึกซอ้มทกัษะทางวชิาการตอบปัญหาสุข
ศกึษา,กจิกรรมกายบรหิารประกอบสตูรคณูและเพลงมารโ์รงเรยีน,กจิกรรมกฬีาส ี 
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            - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูศ้ลิปะ (กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมการแขง่ขนั
ทกัษะทางศลิปะ,กจิกรรมอนุรกัษ์คตีศลิป์,กจิกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี(กิจกรรมการถนอมอาหาร,
กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล,กิจกรรมพืชผกัสวนครวัลอยฟ้า,
กจิกรรมเพาะตน้อ่อนเมลด็ทานตะวนั,กจิกรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่าย
ภาษาองักฤษ,กจิกรรม  Christmas  '58) 

- โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ (กจิกรรมชมรมเดก็พฒันาท าได,้กจิกรรมรณรงคก์ารแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขัน้ตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจดัลูกน ้ายุงลาย,กิจกรรมการให้
ภูมคิุม้กนัโรค กจิกรรมโรงเรยีนอ่อนหวาน สรา้งสุขภาพ 

- โครงการทศันศกึษา (กจิกรรมเรยีนนอกหอ้งท่องทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กจิกรรมเรยีนนอกหอ้ง
ทอ่งสวนจติรลดาและวดัพระแกว้,กจิกรรมตะลุยวนัเดก็บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร   )     

 -โครงการพฒันาลูกเสอืไทย ใจสามคัค ี(กจิกรรมวนัสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ,กจิกรรมวนัมหาธรี
ราชเจา้กจิกรรมเขา้คา่ย  DAY  CAMP ) 

- โครงการหอ้งสมุด (กจิกรรมบอรด์น้ีมคีวามรูห้น้าหอ้งสมดุ,กจิกรรมบนัทกึรกัการอ่าน,กจิกรรมสาร
พ.น.ว., กจิกรรมหอ้งสมดุเคลื่อนที ่

- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรมไทย กา้วไกลสูอ่าเซยีน (กจิกรรมวนัวสิาขบูชา,กจิกรรมบนัทกึความดี
กจิกรรมไหวพ้ระสวดมนต์-วปัิสสนากรรมฐาน,พธิไีหวค้รู,กจิกรรมจติอาสา,กิจกรรมวนัอาสาฬหบูชาและ
เขา้พรรษากจิกรรมวนัแม่แห่งชาต,ิกจิกรรมวนัลอยกระทง,กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต,ิกจิกรรมงามอย่างไทย,
กจิกรรมวนัมาฆบชูา) 

- โครงการโรงเรยีนสขีาว (กจิกรรมวนังดสบูบุหรี,่กจิกรรมวนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก,กจิกรรมธรรมะ
ตา้นยาเสพตดิ,กจิกรรมวนัเอดสโ์ลก,งานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กจิกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการสง่เสรมิและพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนัของนกัเรยีน 
- โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน (หอ้งปฏบิตักิาร) 

 - โครงการอาหารเสรมิ (นม ) โรงเรยีน  
 - โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 - โครงการเยาวชนสมัพนัธ ์

- โครงการนิเทศภายใน (กจิกรรมการตรวจเยีย่มชัน้เรยีน,กจิกรรมสงัเกตการสอน) 
 - โครงการพฒันาครเูพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา (กจิกรรมอบรม สมัมนา และประชุมวชิาการ 
กจิกรรมการวจิยัในชัน้เรยีน,กจิกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที)่ 
 - โครงการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่พฒันาการเรยีนการสอน (จดัซือ้สือ่การสอนในหอ้งเรยีนอนุบาล,       
จดัซือ้อุปกรณ์กฬีา, จดัซือ้หนงัสอืหอ้งสมดุและพฒันาระบบหอ้งสมดุเพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน,                                                
จดัซือ้อุปกรณ์เสยีงตามสายภายในหอ้งธุรการ    

-โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่ (กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาและยา้ยเสาธงบรเิวณสนามอนุบาล ,
กจิกรรมสรา้งโครงหลงัคาลานหน้าอาคารเรยีนประถม,กจิกรรมการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ปรงฟันส าหรบันักเรยีน ,
กิจกรรมการจดัท าโครงหลงัคารถจกัรยาน ,กิจกรรมปรบัปรุงป้ายนิเทศบรเิวณหน้าโรงเรยีน ,กิจกรรม
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ปรบัปรงุรา้นคา้สวสัดกิาร  กจิกรรมตดิตัง้ฝ้ากนัความรอ้นภายในโรงอาหาร  
- โครงการพฒันาและใชส้ือ่การสอน 
- โครงการการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสคูรสถานศกึษา 
- โครงการพฒันาสือ่การสอนทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิครดูา้นการสือ่สาร 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ภายใน

โรงเรยีน (กจิกรรมการพฒันาระบบโครงขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT)       
- โครงการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 

 1. วิธีกำรพฒันำ 
         โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา   ซึง่ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการศกึษา 2558-2560 และแผนปฏบิตักิารประจ าปี  2558  ดว้ยการ
น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โดยสมศ.มาเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
เป้าหมายในการพฒันาและเน้นการจดัการเรยีนการสอนตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 8  กลุ่มทีเ่น้นการปฏบิตัิ
จรงิของผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่  แบบโครงงาน  แบบบูรณาการ  แบบสบืสวนสอบสวน  แบบMind 
map   ส่งเสรมิและพ ฒนาครูให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนเก่ง  
คนดี  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัจาดกการเรยีนรู้ตาม
หลกัสตูรและความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยมีาใชใ้นการศกึษาและการด าเนินชวีติ    
 2. ผลกำรพฒันำ  
             จากการจดักจิกรรมของโรงเรยีนสามารถพฒันาโรงเรยีนใหม้คีุณภาพสอดคลอ้งกบันโยบายและ
แนวทางปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที ่ 2  คอื คุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยเดก็ทุกคนไดร้บัการ
พฒันาใหม้คีุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตรและแผนพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน และเป็นคนไทยยุค
ใหมท่ีม่คีุณภาพ ครขูองโรงเรยีนไดร้บัการพฒันามคีุณภาพสมเป็นครยูุคใหม ่  อาคารสถานทีม่คีุณภาพสม
เป็นแหล่งเรยีนรู้/สถานศกึษา ยุคใหม่  และ การบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรยีนมคีุณภาพเหมาะสมเป็น
การบรหิารจดัการใหม ่ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานที ่15  ใน
ระดบัดเียีย่ม 
 3. แนวทำงกำรพฒันำ 
           โรงเรยีนโรงเรยีนควรพฒันาสู่ความเป็นเลศิโดยเน้นความสามารถด้านการใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาที ่ 2  และภาษาจนีเป็นภาษาที ่3  เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีนในอนาคตเมื่อกา้วเขา้สู่ศตวรรษ
ที ่21 
 
 
 
 
 
 
๓. สรปุผลกำรประเมินคณุภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 
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ระดบักำรศึกษำปฐมวยั      

 กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 
น ้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภำพ 

ด้ำนท่ี ๑ มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผูเ้รียน ๒๐ 18.45 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑  เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย ๕ 4.67 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๒  เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ ๕ 4.59 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม ๕ 4.62 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๔  เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา ๕ 4.57 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๒  มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ   ๖๕ 62.70 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี  ๕  ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธผิล 

๒๐ 18.80 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๖  ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล 

๒๐ 20.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี  ๗  แนวการจดัการศกึษา ๒๐ 19.20 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี  ๘ สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.70 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๓ มำตรฐำนด้ำนคณุภำพกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้  ๕ 5.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๙ สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศกึษา
เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

๕ 5.00 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๔ มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ   ๕ 5.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑๐ การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา 
วสิยัทศัน์ และจุดเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยั 

๕ 5.00 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม   ๕ 5.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑๑  การพฒันาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปู
การศกึษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพใหส้งูขึน้ 

๕ 5.00 ดีเย่ียม 
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คะแนนรวม ๑๐๐ 96.15 ดีเย่ียม 

ระดบัปฐมวยั อยูใ่นระดบัคุณภาพ  ดีเย่ียม 

ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : ระดบักำรศึกษำประถมศึกษำ 
น ้ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภำพ 

ด้ำนท่ี ๑ มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผูเ้รียน   ๓๐ 27.46 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสขุภำวะท่ีดีและมีสนุทรียภำพ ๕ 4.81 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์ ๕ 4.87 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๓ ผูเ้รียนมีทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รกักำรเรียนรู้ 
และพฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 

๕ 4.50 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๔ ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิด
สร้ำงสรรค ์  
 ตดัสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตผุล   

๕ 4.25 ดีมำก 

มำตรฐำนท่ี ๕ ผูเ้รียนมีควำมรู้และทกัษะท่ีจ ำเป็นตำมหลกัสตูร ๕ 4.40 ดีมำก 

มำตรฐำนท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในกำรท ำงำน รกักำรท ำงำน สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสจุริต 

๕ 4.64 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรศึกษำ ๕๐ 46.24 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๗ ครปูฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 9.57 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๘ ผูบ้ริหำรปฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ เกิดประสิทธิผล 

๑๐ 10.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผูป้กครอง ชมุชน
ปฏิบติังำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๕ 4.60 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจดัหลกัสตูร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันำคณุภำพผูเ้รียนอย่ำงรอบด้ำน 

๑๐ 9.20 ดีเย่ียม 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๑๖ 

มำตรฐำนท่ี ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจดัสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันำเตม็ศกัยภำพ 

๑๐ 8.60 ดีมำก 

มำตรฐำนท่ี ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกนัคณุภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.70 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ ๑๐ 9.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู้   

๑๐ 9.00 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๔ มำตรฐำนด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ ๕ 5.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑๔ กำรพฒันำสถำนศึกษำให้บรรลเุป้ำหมำยตำมวิสยัทศัน์ 
ปรชัญำ และจดุเน้นท่ีก ำหนดขึน้ 

๕ 5.00 ดีเย่ียม 

ด้ำนท่ี ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม ๕ 5.00 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนท่ี ๑๕ กำรจดักิจกรรมตำมนโยบำย จดุเน้น แนวทำงกำร
ปฏิรปู 
กำรศึกษำเพ่ือพฒันำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดบัคณุภำพสงูขึน้ 

๕ 5.00 ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ 92.70 ดีเย่ียม 

ระดบัขัน้พืน้ฐำน อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดีเย่ียม 

 

๔. ผลกำรจดักำรเรียนรู้ตำมหลกัสตูรสถำนศึกษำ 
 ๔.๑ ระดบักำรศึกษำปฐมวยั 
 ผลพฒันาการเดก็   ชัน้อนุบาลปีที ่3   

พฒันำกำรด้ำน 
จ ำนวนเดก็       
ท่ีประเมิน 

จ ำนวน/ร้อยละของเดก็ตำมระดบัคณุภำพ 

ดี พอใช้ ปรบัปรงุ 
๑.ดา้นรา่งกาย 53 52 1 - 
๒.ดา้นอารมณ์-จติใจ 53 53 - - 
๓.ดา้นสงัคม 53 53 - - 
๔.ดา้นสตปัิญญา 53 53 - - 

 
๒ ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรูทุ้กระดบัชัน้ (ป.๑-ป.๖) ปีการศกึษา ๒๕๕8    

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  ๑ จ านวน นร. รอ้ยละ นร.ที่



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๑๗ 

จ านวนที่
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนรู ้ ทีไ่ดร้ะดบั 
๓ ขึน้ไป 

ไดร้ะดบั ๓ ขึน้
ไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔ ๒ - - ๑ - ๔ ๑๔ ๒๓ ๔๑ ๙๓.๑๘ 
คณิตศาสตร ์ ๔๔ ๒ - - ๑ - ๔ ๑๒ ๒๕ ๔๑ ๙๓.๑๘ 

วทิยาศาสตร ์ ๔๔ - - - ๒ ๕ ๖ ๙ ๒๒ ๓๗ ๘๔.๑๐ 
สงัคมศกึษา ฯ ๔๔ ๒ - - - - ๒ ๑๙ ๒๑ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
ประวตัศิาสตร ์ ๔๔ ๒ - - - - ๔ ๑๗ ๒๑ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
สขุศกึษาและพล
ศกึษา 

๔๔ ๒ - - - - ๓ ๗ ๓๒ ๔๒ ๙๕.๔๕ 

ศลิปะ ๔๔ ๒ - - - - ๖ ๑๒ ๒๔ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
การงานอาชพีฯ ๔๔ ๒ ๒ - - - ๕ ๒๑ ๑๔ ๔๐ ๙๐.๙๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๔ - - - - ๒ ๔ ๑๐ ๒๗ ๔๐ ๙๓.๑๘ 
หน้าทีพ่ลเมอืง  ๔๔ ๒ - - - ๕ ๙ ๙ ๑๙ ๓๗ ๘๔.๑๐ 
คอมพวิเตอร ์ ๔๔ - - - - - ๑ ๑ ๔๒ ๔๔ ๑๐๐ 

หมายเหตุ  เดก็พเิศษ 2 คน 
 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  ๒ จ านวน นร.
ทีไ่ดร้ะดบั 
๓ ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.ที่
ไดร้ะดบั ๓ ขึน้

ไป 
จ านวนที่
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.

๕ 
๓ ๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย ๔๑ - - - - - ๕ ๕๐ ๒๖ ๔๑ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร ์ ๔๑ -  - - ๒ ๖ ๑๑ ๒๒ ๓๙ ๙๕.๑๒ 
วทิยาศาสตร ์ ๔๑ - - - ๔ ๖ ๗ ๘ ๑๖ ๓๑ ๗๕.๖๐ 
สงัคมศกึษา ฯ ๔๑ - - - - - ๔ ๘ ๒๙ ๔๑ ๑๐๐ 
ประวตัศิาสตร ์ ๔๑ - - - - ๒ ๑๐ ๑๔ ๑๕ ๓๙ ๙๕.๑๒ 
สขุศกึษาและพล
ศกึษา 

๔๑ - - - - ๘ ๖ ๖ ๒๑ ๓๓ ๘๐.๔๘ 

ศลิปะ ๔๑ - - - - - ๙ ๙ ๒๓ ๔๑ ๑๐๐ 
การงานอาชพีฯ ๔๑ - ๑ - ๒ ๕ ๔ ๑๓ ๑๖ ๓๓ ๘๐.๔๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๑ - - - ๑ ๓ ๔ ๑๑ ๒๒ ๓๗ ๙๐.๒๔ 
หน้าทีพ่ลเมอืง   ๔๑ - - - ๑  ๙ ๖ ๒๕ ๔๐ ๙๗.๕๖ 
คอมพวิเตอร ์ ๔๑ - - - - - ๒ ๒ ๓๗ ๔๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๑๘ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  ๓ 
จ านวน นร.
ทีไ่ดร้ะดบั 
๓ ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.ที่
ไดร้ะดบั ๓ ขึน้

ไป 
จ านวนที่
เขา้สอบ 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ 
๒.
๕ 

๓ 
๓.
๕ 

๔ 

ภาษาไทย 62 - - - 2 3 7 11 39 57 91.93 
คณิตศาสตร ์ 62 - - - 4 5 10 10 33 53 85.48 

วทิยาศาสตร ์ 62 - 2 2 6 7 7 9 29 45 72.58 

สงัคมศกึษา ฯ 62 - - - - 5 9 17 31 57 91.93 

ประวตัศิาสตร ์ 62 - - - 1 3 13 9 36 58 93.54 

สขุศกึษาและพล
ศกึษา 

62 - - - - 9 12 20 21 53 85.48 

ศลิปะ 62 - - - - - 5 34 23 62 100 

การงานอาชพีฯ 62 - - - - - - 16 46 62 100 

ภาษาต่างประเทศ 62 - - - 4 10 19 13 16 48 77.42 

หน้าทีพ่ลเมอืง   62 - - - 2 4 15 6 35 56 90.32 

คอมพวิเตอร ์ 62 - - - - - - - 62 62 100 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  ๔ 
จ านวน นร.
ทีไ่ดร้ะดบั 
๓ ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.ที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนรู ้

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ 
๓.
๕ 

๔ 

ภาษาไทย 51 - - - 7 10 11 8 15 34 66.67 
คณิตศาสตร ์ 51 - - 4 7 7 7 6 20 33 64.71 

วทิยาศาสตร ์ 51 - - 3 5 7 8 6 22 36 70.59 

สงัคมศกึษา ฯ 51 - - - 3 11 14 4 19 37 72.54 

ประตศิาสตร ์ 51 - - 2 - 17 12 7 13 32 62.75 

สขุศกึษาและพลศกึษา 51 - - - 8 6 6 10 21 37 72.54 

ศลิปะ 51 - - - - - 5 24 22 51 100 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๑๙ 

การงานอาชพีฯ 51 - - - - - 6 21 24 51 100 

ภาษาต่างประเทศ 51 - - - 9 11 8 5 18 31 60.78 

หน้าทีพ่ลเมอืง   51 - - - 1 6 11 7 26 44 86.27 

คอมพวิเตอร ์ 51 - - - - - - 1 50 51 100 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  ๕ 
จ านวน นร.
ทีไ่ดร้ะดบั 
๓ ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.ที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนรู ้

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ 
๓.
๕ 

๔ 

ภาษาไทย 58 - - - 2 3 8 16 29 53 91.38 
คณิตศาสตร ์ 58 - - 2 4 14 19 10 9 38 65.52 

วทิยาศาสตร ์ 58 - - 1 5 6 15 16 15 46 79.31 

สงัคมศกึษา ฯ 58 - - 2 12 15 11 7 11 29 50.00 

ประวตัศิาสตร ์ 58 - - - 1 9 12 19 17 48 82.76 

สขุศกึษาและพลศกึษา 58 - - - 2 2 11 18 25 54 93.10 

ศลิปะ 58 - - - - - 15 22 20 58 100 

การงานอาชพีฯ 58 - - - - - 6 18 34 58 100 

ภาษาต่างประเทศ 58 - - 2 7 8 19 10 12 41 70.69 

หน้าทีพ่ลเมอืง   58 - 1 1 4 11 16 15 10 41 70.69 

คอมพวิเตอร ์ 58 - - - - - - - 58 58 100 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่  ๖ 
จ านวน นร.
ทีไ่ดร้ะดบั 
๓ ขึน้ไป 

รอ้ยละ นร.ที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึน้ไป 

จ านวน
ทีเ่ขา้
สอบ 

จ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนรู ้

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ 
๒.
๕ 

๓ 
๓.
๕ 

๔ 

ภาษาไทย 44 - - - - - 2 11 31 44 100 
คณิตศาสตร ์ 44 - - - - 4 13 5 22 40 90.91 
วทิยาศาสตร ์ 44 - - - - 4 10 8 22 40 90.91 
สงัคมศกึษา ฯ 44 - - - 4 2 12 8 18 38 86.36 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๒๐ 

ประวตัศิาสตร ์ 44 - - - 6 11 11 7 9 27 61.36 
สขุศกึษาและพลศกึษา 44 - - - - - 6 13 25 44 100 
ศลิปะ 44 - - - - - 8 17 19 44 100 
การงานอาชพีฯ 44 - - - - - 3 9 32 44 100 
ภาษาต่างประเทศ 44 - - - 6 4 7 6 21 34 77.27 
หน้าทีพ่ลเมอืง   44 - - - - 7 13 11 13 37 84.10 
คอมพวิเตอร ์ 44 - - - - - - - 44 44 100 

 
 
 
 ๔.๓ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขัน้พืน้ฐำน O-Net ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

สำระวิชำ 
จ ำนว
น/คน 

คะแนน
สงูสดุ 
( Max ) 

คะแนน
ต ำ่สดุ 
( Min. ) 

คะแนน
เฉล่ีย
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.) 

มธัยฐำน ฐำนนิยม 

( Median ) ( Mode ) 

ภาษาไทย ๔๔ ๗๒.๕๐ ๓๗.๕๐ ๕๗.๙๕ ๑๐.๐๙ ๕๘.๗๕ ๔๗.๕๐ 
คณิตศาสตร ์ ๔๔ ๙๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕๔.๒๐ ๒๒.๖๑ ๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐ 
วทิยาศาสตร ์ ๔๔ ๘๕.๕๐ ๒๔.๐๐ ๔๘.๒๘ ๑๕.๒๑ ๔๖.๕๐ ๓๘.๕๐ 
สงัคมศกึษา ๔๔ ๘๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๕๗.๑๔ ๑๒.๓๒ ๕๗.๐๐ ๕๒.๐๐ 
ภาษาองักฤษ ๔๔ ๙๐.๐๐ ๑๗.๕๐ ๕๓.๑๘ ๒๐.๘๐ ๔๘.๗๕ ๓๗.๕๐ 

 
หมำยเหต ุ ผลการสอบทกุกลุ่มสาระการเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ คะแนน

เฉลีย่ระดบัจงัหวดั และคะแนนเฉลีย่ระดบัสงักดั (เอกชน) และมคีะแนนพฒันาการ 7.36 สงูเป็น
อนัดบัที ่2 ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 

 
 
 
 
 

สรปุผลจ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดบัคะแนนกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ ระดบัชำติ 
 

สำระวิชำ 
จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดบั 

ปรบัปรงุ พอใช้ ดี 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๒๑ 

ภาษาไทย 44 57.95 10.09 - 54.55 45.45 
สงัคมศกึษา ฯ 44 57.14 12.32 - 61.36 38.64 
ภาษาองักฤษ 44 53.18 20.80 6.82 54.55 38.64 
คณิตศาสตร ์ 44 54.20 22.61 6.82 54.55 38.64 
วทิยาศาสตร ์ 44 48.28 15.21 6.82 77.27 15.91 

 
หมำยเหต ุ๑.จ ำนวนคน คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดจูำกรำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดบัชำติ 
  ขัน้พืน้ฐำน ค่ำสถิติระดบัโรงเรียนแยกตำมรำยวิชำ 
   ๒. จ ำนวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดบั ปรบัปรงุ พอใช้ ดี ให้ดจูำกรำยงำนผลกำรทดสอบ
        ระดบัชำติขัน้พืน้ฐำน  ผลกำรทดสอบ O-Net รำยบุคคล โดยใช้เกณฑด์งัน้ี 
  ๑. ปรบัปรงุ ระดบัผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 
  ๒. พอใช้ ระดบัผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
  ๓. ดี ระดบัผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 
 
 
 ๔.๕ ผลกำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน นร.
ทัง้หมด 

จ านวน/รอ้ยละของนกัเรยีนตามระดบัคุณภาพ 
(คุณลกัษณะอนัพงึประสงค)์ 

ดีเย่ียม ดี ผำ่น ไม่ผำ่น 
ประถมศกึษาปีที ่๑ 43 37 6   
ประถมศกึษาปีที ่๒ 41 33 8   
ประถมศกึษาปีที ่๓ 62 48 14   
ประถมศกึษาปีที ่๔ 50 38 12   
ประถมศกึษาปีที ่๕ 58 52 6   
ประถมศกึษาปีที ่๖ 44 41 3   

รวม 298 249 49   
เฉลีย่รอ้ยละ 100 83.56 16.44   
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 ๔.๖ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห ์และเขียน 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน นร.
ทัง้หมด 

จ านวน/รอ้ยละของนกัเรยีนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่านคดิ วเิคราะห ์และเขยีน) 

ดีเย่ียม ดี ผำ่น ไม่ผำ่น 
ประถมศกึษาปีที ่๑ 43 32 11   
ประถมศกึษาปีที ่๒ 41 27 14   
ประถมศกึษาปีที ่๓ 62 45 17   
ประถมศกึษาปีที ่๔ 50 34 16   
ประถมศกึษาปีที ่๕ 58 39 19   
ประถมศกึษาปีที ่๖ 44 27 17   

รวม 298 204 94   
เฉลีย่รอ้ยละ 100 68.46 31.54   

  
 ๔.๗ ผลกำรประเมินกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน นร.
ทัง้หมด 

จ านวน/รอ้ยละของนกัเรยีนตามระดบัคุณภาพ 
(กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน) 

ผำ่น ไม่ผำ่น 
ประถมศกึษาปีที ่๑ 43 43  
ประถมศกึษาปีที ่๒ 41 41  

ประถมศกึษาปีที ่๓ 62 62  

ประถมศกึษาปีที ่๔ 50 50  

ประถมศกึษาปีที ่๕ 58 58  

ประถมศกึษาปีที ่๖ 44 44  

รวม 298 298  
เฉลีย่รอ้ยละ 100 100  

    
๔.๘ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน ๕ ด้ำน 
  ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 นักเรยีนมีความสามารถในสื่อสารสมวยั มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด 
ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสาร และประสบการณ์ อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเลือกรบัหรอืไม่รบัขอ้มูลข่าวสาร ด้วยหลกัการ 
เหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลอืกใชว้ธิกีารสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยค านึงถงึผลกระทบทีม่ตี่อ
ตนเองและสงัคม 
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 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์การคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรอืสารสนเทศ เพื่อการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
 นักเรยีนมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชญิได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บน
พื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสมัพนัธ์ และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม แสวงหาความรู ้ประยุกต์ความรูม้าใชใ้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมกีาร
ตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อตนเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต  
 นักเรยีนมคีวามสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนั การเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแย้งต่างๆ อย่าง เหมาะสม การปรบัตวัให้ทนักบัการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม และการรู๎จกัหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม ไม่พงึประสงคท์ีส่่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  
 นักเรยีนมคีวามสามารถในการเลอืก และใช้เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และการมทีกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม ในด้านการเรยีนรู ้การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมคีุณธรรม  
 
ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน ๕ ด้ำน คิดเป็นร้อยละ 
 

สมรรถนะ ดีเย่ียม ดี ผำ่น ไม่ผำ่น หมำย
เหต ุ

๑. ความสามารถในการสือ่สาร 96.98 3.02    
๒. ความสามารถในการคดิ 85.91 14.09    
๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา 82.89 17.11    
๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 90.93 9.06    
๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 86.58 13.42    
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บทท่ี 4 สรปุผลกำรพฒันำ 
 

1. จดุเด่นของสถำนศึกษำ   
จดุเด่นของสถำนศึกษำ   

ด้ำนคร ู
o จดักจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพสง่ผลต่อพฒันาการผูเ้รยีน 
o ปลกูฝังเดก็ใหม้วีนิยั มเีหตุผล กลา้แสดงออกในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
o สามารถบรูณาการสือ่การเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ี
o รูเ้ป้าหมายหลกัสตูร/การศกึษา ท าใหว้างแผนพฒันาคุณภาพอยา่งมรีะบบ 
o วเิคราะหห์ลกัสตูรและจดัท าแผนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
o น าผลการประเมนิการเรยีนการสอนมาปรบัพฒันาคุณภาพใหด้ขีึน้ 
o ประเมนิพฒันาการผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ 
o จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิคุณภาพผูเ้รยีน และจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในการพฒันาเดก็ 
o ดแูล เอาใจใส ่ผูเ้รยีนทัว่ถงึ 
o พฒันากระบวนการคดิของเดก็ 
o มปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
o มกีารท างานรว่มกนัเป็นทมี 
o มคีวามรู ้ความสามารถ ตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ/เขา้ใจในการจดัการเรยีนการสอน 
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จดุเด่นของสถำนศึกษำ   
o มคีวามรูเ้ขา้ใจ/ทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเป็นอยา่งด ี
o มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ในการปฏบิตัหิน้าที ่ขยนั อดทน เสยีสละ 
o มจี านวนเพยีงพอ/คุณสมบตัติามเกณฑ ์
o เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองผูเ้รยีน 
o พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ/อบรม/ศกึษาดงูาน/ตดิตามขา่วสาร ขอ้มลู นวตักรรมใหม่ๆ  
o มคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูป้กครอง/ชุมชน/ผูเ้รยีน 

ด้ำนผูบ้ริหำร 
o มคีวามรูเ้ขา้ใจและทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเป็นอยา่งด ี
o มปีระสบการณ์ในการเรยีนการสอน 
o สง่เสรมิการท างานเป็นทมี 
o มวีสิยัทศัน์และภาวะผูน้ า ทัง้ดา้นวชิาการ และการบรหิาร 
o ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
o มคีวามคดิรเิริม่/สรา้งสรรค ์
o มคีุณธรรม จรยิธรรม 
o มมีนุษยสมัพนัธด์ ี
o สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากรในโรงเรยีน 
o ตระหนกัและสง่เสรมิใหค้ร ูปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิาน 
o สง่เสรมิ สนบัสนุน การพฒันาความสามารถของคร ู
o บรหิารงานโดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่ม/กระจายอ านาจ 
o บรหิารงานบุคคลและงบประมาณไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
o มคีวามเป็นประชาธปิไตย 
o ตระหนกัถงึการพฒันาสถานศกึษาตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั 

ด้ำนผูเ้รียน 
o ปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนา 
o มคีวามขยนั/อดทน/รอบคอบ 
o มจีติใจเอือ้อาทร/เมตตากรณุา/เสยีสละ/กตญัญ ู
o มรีะเบยีบวนิยั/รบัผดิชอบ/ซื่อสตัย ์
o มสีมัมาคารวะตามแบบวฒันธรรมไทย 
o ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า/ประหยดั 
o รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์/มสีขุลกัษณะทีด่ ี
o มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
o ท าชื่อเสยีงใหก้บัโรงเรยีนดา้นวชิาการ/ศลิปะ 
o สขุภาพกาย สุขภาพจติ/สขุนิสยั ด ีชื่นชมดา้นศลิปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว 
o มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี
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จดุเด่นของสถำนศึกษำ   
o เขา้ใจพษิภยัและหา่งไกลจากสิง่เสพตดิ 
o ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมกีารพฒันาขึน้ 
o มคีวามรูท้กัษะเบือ้งตน้ มทีกัษะในการท างาน 
o มทีกัษะการวเิคราะห/์การสือ่ความ 
o มจีนิตนาการ/ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
o รูจ้กัการเป็นผูน้ าและผูต้าม/ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได/้ท างานเป็นทมี 
o กระตอืรอืรน้/ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน/รกัการอา่น 
o มทีกัษะการใชก้ลา้มเน้ือ/ประสาทสมัผสั/มติสิมัพนัธ ์
o มอีสิระในการน าเสนองานของตนเอง/กลา้แสดงออก 
o มคีา่เฉลีย่โดยรวมทุกวชิาของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 สงูกวา่ระดบัประเทศ และมคีา่พฒันาการโดยรวม สงูเป็นอนัดบัที ่2 
ของโรงเรยีนสงักดัเอกชน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทุมธานีเขต 2  

ด้ำนสถำนศึกษำ 
o ระบบการบรหิารจดัการด/ีพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
o การบรหิารงบประมาณโปรง่ใสตรวจสอบได ้
o จดัองคก์ร/โครงสรา้งการบรหิารงานโดยบุคลากรมสีว่นรว่ม 
o มบีรกิารรถรบัสง่ผูเ้รยีน 
o มแีผนพฒันาคุณภาพการศกึษา/แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
o มกีารดแูลเรือ่งความปลอดภยั/สภาพแวดลอ้มปลอดภยั 
o สง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชุมชน 
o สง่เสรมิใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง เขา้รบัการอบรม 
o ใหค้วามส าคญัและเขา้รว่มในกจิกรรมดา้นศาสนสมัพนัธก์บัทุกศาสนา 
o ไดร้บัความรว่มมอื/ยอมรบั/สนบัสนุน จากผูป้กครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็น

อยา่งด ี
o ประชาสมัพนัธข์า่วสารของโรงเรยีนใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบ 
o การเรยีนการสอนเหมาะสมกบัพฒันาการ/ความตอ้งการของผูเ้รยีน 
o น ากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรมาบรูณาการเรยีนการสอน 
o สง่เสรมิ/จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่หมาะกบัศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รยีน 
o จดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของผูเ้รยีน 
o จดักจิกรรมทีส่รา้งจติสาธารณะใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
o สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการศกึษาในระดบัประถม 
o มงีบประมาณสนบัสนุนในการจดักจิกรรมเพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
o เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนกัศกึษาสถาบนัต่างๆ 
o มทีรพัยากร ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอและหลากหลาย 
o สง่เสรมิการใชแ้หล่งเรยีนรูจ้ากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
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จดุเด่นของสถำนศึกษำ   
o วางแผนและด าเนินการวดัผล ประเมนิผล ตดิตามผลการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
o มกีารวดัประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
o มหีลกัสตูรสถานศกึษา 
o มุง่สง่เสรมิคุณภาพใหเ้ดก็เป็นคนด ี
o มสีือ่เทคโนโลยทีีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูอ้ยา่งเพยีงพอ 
o อาคารเรยีน/หอ้งประกอบ/สือ่การเรยีนการสอนเพยีงพอ/พรอ้มใช ้
o จดัหาครตู่างชาตมิาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 

 
2.   จดุควรพฒันำ  

จดุควรพฒันำ 
ด้ำนคร ู
o พฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพในการสอน ควรเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
o ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลายสง่เสรมิการคดิวเิคราะห/์สงัเคราะห/์สรา้งสรรค ์
o ศกึษารปูแบบ/การจดักจิกรรม/วธิกีารสอน แบบสมยัใหม ่
o พฒันาบนัทกึหลงัการสอนและน าผลการประเมนิมาใชพ้ฒันาผูเ้รยีน 
o น าผลการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏบิตัจิรงิ 
o จดัมุมประสบการณ์ กจิกรรมสรา้งสรรค ์กจิกรรมกลางแจง้ 
o การผลติสือ่การเรยีนการสอนเอง 
o การวดัผลประเมนิผลการเรยีนการสอนโดยผูเ้รยีน เพือ่น ผูป้กครอง/ตามสภาพจรงิ/

ประเมนิผลการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคล 
o การท าวจิยัในชัน้เรยีน 
o ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร/์เทคโนโลย/ีสือ่การสอน 
o พฒันามาตรฐานวชิาชพีครอูยา่งต่อเน่ือง 

ด้ำนผูบ้ริหำร 
o จดับุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาผูเ้รยีน 
o พฒันาคุณภาพครแูละสวสัดกิารคร ู
o การน าขอ้มลูและผลการประเมนิใชต้ดัสนิใจ/ปรบัปรงุงาน 

ด้ำนผูเ้รียน 
o ตระหนกัในเรือ่งความประหยดั/ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o สว่นสงู น ้าหนกั บางคนยงัไมไ่ดม้าตรฐาน 
o การรกัการอา่น/ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
o การสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต/หอ้งสมดุ/แหล่งเรยีนรูต้่างๆ 
o ทกัษะในการแสวงหาความรู/้การสงัเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
o การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
o ความกลา้ในการแสดงออก 
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จดุควรพฒันำ 
o ความอดทน อดกลัน้/ท างานจนส าเรจ็ 
o พฒันาทกัษะชวีติ 
o การคดินอกกรอบ/พฒันาเชงินวตักรรม/คดิสรา้งสรรค/์จนิตนาการ 
o พฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ/การคดิวเิคราะห/์ไตรต่รอง/สงัเคราะห ์
o พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระองักฤษ/วทิยาศาสตร/์คณติศาสตร/์ภาษาไทย/

สงัคมใหส้งูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
ด้ำนสถำนศึกษำ 
o พฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
o มรีถรบัสง่ผูเ้รยีนอยา่งเพยีงพอทัว่ถงึ 
o พฒันาขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครบถว้น/การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
o การประชาสมัพนัธข์า่วสารการด าเนินงานของโรงเรยีน 
o การเผยแพรจุ่ดเดน่ของโรงเรยีน/ประชาสมัพนัธใ์หร้บัรู ้
o สง่เสรมิผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 
o พฒันา/ประเมนิ หลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
o สง่เสรมิการพฒันาดา้นจติสาธารณะ 
o พฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
o พฒันาสือ่การเรยีนการสอน/นวตักรรม/อุปกรณ์ปฏบิตักิารวชิาต่างๆ 
o หอ้งสมดุทีท่นัสมยั/หอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส/์หนงัสอืเพยีงพอและหลากหลาย สามารถให้

ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้ 
 

3.  แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ และเพิม่เตมิได)้ 
แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต 

ด้ำนคร ู
o ครผููส้อนไดร้บัการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิควธิ ีและนวตักรรมที่

หลากหลาย 
o ปรบัปรงุการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบ

บรูณาการ/การสอนบทบาทสมมต ิ
o ปรบัสภาพแวดลอ้มเพิม่ความหลากหลายในการเรยีนรู ้
o พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่น้นการปฏบิตั ิ
o พฒันาผูเ้รยีนใหม้ปีระสบการณ์จรงิ/การด ารงชวีติ/การใชช้วีติประจ าวนั 
o สง่เสรมิดา้นการใชส้ือ่เทคโนโลยทีางการศกึษา 
o สง่เสรมิใหม้กีารน าภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนการสอน 
o สง่เสรมิการนิเทศและตดิตามการจดัการเรยีนการสอนของคร ู
o ประเมนิผลตามสภาพจรงิและน าผลมาใช ้
o พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถเทคนิคและทกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
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แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต 
สอน 

o มวีุฒกิารศกึษาตรงตามวชิาทีส่อน  
ด้ำนผูบ้ริหำร 
o สง่เสรมิและสรา้งขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร 
o จดัใหม้แีผนพฒันาบุคลากร ใหไ้ดร้บัการศกึษาต่อทีส่งูขึน้ 
o การบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่ม 
o ใหบุ้คลากรมสีว่นรว่ม/มคีวามเขา้ใจ ในการบรหิารงาน 

ด้ำนผูเ้รียน 
o ผูเ้รยีนมรีะเบยีบ วนิยั/รบัผดิชอบต่อหน้าที ่
o จดักจิกรรมสง่เสรมิ ปลกูจติส านึก ใหผู้เ้รยีน เหน็คุณคา่ สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร 
o ผูเ้รยีนมสีขุนิสยัทีด่ ีรูจ้กัการออมทรพัยแ์ละการใชท้รพัยากรอยา่งประหยดั 
o พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพชวีติทีด่ ีสงัคมทีด่ ี
o มคีุณธรรมจรยิธรรม คา่นิยมอนัพงึประสงค ์จติส านึกทีด่ ี
o รูคุ้ณคา่การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
o ฝึกผูเ้รยีนใหก้ลา้คดิ กลา้แสดงออก 
o พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่เรยีนใฝ่รู/้มคีวามกระตอืรอืรน้ 
o การอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น/พึง่พาตนเองได ้
o ฝึกความเป็นผูน้ า/ผูต้าม 
o ฝึกกระบวนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 
o ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
o สง่เสรมิความรกั สามคัค ี
o จดักจิกรรมสง่เสรมิ/พฒันา  พฤตกิรรม บุคลกิภาพ และศกัยภาพของผูเ้รยีน 
o การท าโครงงาน 
o พฒันาทกัษะการพดู/อ่าน/เขยีน 
o สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิ/การแกปั้ญหา/สามารถตดัสนิใจได ้
o สงัเคราะห ์วเิคราะห ์อธบิายเหตุการณ์ ได ้
o ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างเรยีนสงูขึน้ทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้
o มผีลสมัฤทธิส์งูตามเกณฑม์าตรฐาน/สามารถศกึษาต่อในระดบัสงูไดอ้ยา่งด ี
o สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้แขง่ขนัดา้นวชิาการใหม้ากขึน้ 
o ผูเ้รยีนทุกคนมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
o พฒันาผูเ้รยีนดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา/ใหผู้เ้รยีนรว่มกจิกรรมตามความถนดั สนใจ 

ด้ำนสถำนศึกษำ 
o พฒันาระบบงานสารสนเทศ 
o น าเทคโนโลยมีาใชก้บัการจดัการศกึษาในโรงเรยีน 
o ประชาสมัพนัธก์จิกรรมของสถานศกึษาใหท้ัว่ถงึ 
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แนวทำงกำรพฒันำในอนำคต 
o ปรบัการจดัการเรยีนการสอน/แผนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
o พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
o พฒันาสือ่การเรยีนการสอน 
o ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 
o จดัหาหนงัสอืใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของบุคลากรและผูเ้รยีน 
o พฒันาคร/ูสนบัสนุนใชส้ือ่/อบรม/นิเทศ/ดงูาน 
o สง่เสรมิการรกัการอา่น/ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 
o พฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายใน/สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอือ้ต่อการเรยีนรู ้
o ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
o พฒันาหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส/์จดัหาหนงัสอื/สือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
o ปรบัปรงุอาคารสถานที ่ สภาพแวดลอ้ม ไมใ่หท้รดุโทรม 

 
4.   ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ  

ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
ด้ำนคร ู
o การใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา 
o ขาดแคลนครใูนบางสาขาวชิา 
o ครไูมจ่บปรญิญาตร/ีไมต่รงสาขาทีส่อน 

ด้ำนผูบ้ริหำร 
o การแนะน าแนวทางบรหิารหลกัสตูร/บรหิารจดัการทีด่ ี
o สง่เสรมิใหค้วามรู/้อบรมใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 
o สวสัดกิารบุคลากร 
o การลดหยอ่นภาษ ี
o ทุนการศกึษา 

ด้านผูเ้รียน 
o การฝึกฝนดา้นการคดิ 
o ความกลา้แสดงออก 
o การพฒันาเดก็พเิศษ/ดแูลเอาใจใสเ่ดก็ทีพ่ฒันาการชา้กวา่ผูอ้ื่น 
o พฒันาผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน 
o เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้ขง่ขนัทางวชิาการ 
o ใหผู้เ้รยีนไปทศันศกึษา/เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

ด้านสถานศึกษา 

o ขา่วสารทางการศกึษา 
o การประชาสมัพนัธก์ารอบรม เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัทางโรงเรยีน 
o การสง่เสรมิทางดา้นกฬีา/อุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ 
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ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
o จดัแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัชุมชน 
o ทุนการศกึษา/กองทุนผูเ้รยีน 
o กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
o สือ่การเรยีนการสอน/เทคโนโลย/ีหนงัสอืคน้ควา้ 
o จดัหาต าราเรยีนทีเ่หมาะสมแก่การคน้ควา้และมเีพยีงพอ 

 
 
 

 
 

ภำคผนวก 



รายงานประเมนิคุณภาพภายในโรงเรยีนพฒันาวทิยา ปีการศกึษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน O-NET ปีกำรศึกษำ  2558   
จ ำแนกตำมโรงเรียนเอกชน   

สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คา่เฉลี่ยรวมปี 

2558
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