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ค ำน ำ 

 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕8  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  ภายใต้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกรอบการประเมิน ได้แก่  

๑. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 
๕ ด้าน  ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๔ มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ๔ มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๑ มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑ มาตรฐาน ด้านการส่งเสริม ๑ มาตรฐาน รวม ๑๑ มาตรฐาน 

๒. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๗ 
มาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ๖ มาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ๑ มาตรฐาน ด้านมาตรการส่งเสริม ๑ มาตรฐาน รวม ๑๖ มาตรฐาน  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินภายใน ได้ศึกษาสภาพจริง ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานในการท างาน น ามาวิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน จัดท าข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
รายงานน าเสนอจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุง รวมท้ังทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีศักยภาพ 
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

คณะกรรมการขอขอบคุณทุกท านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดท ารายงานมา ณ โอกาสนี้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนสืบไป   

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ 

โรงเรียนพฒันาวิทยา 

10 พฤษภาคม 2559 
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สำรบัญ 

  หน้ำ 

ค ำน ำ   

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน 3 
บทที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 35 
บทที่ ๓ ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 47 
 - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 47 
 - ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 58 
           ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 58 

                มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
                มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
                  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

                 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
 

            ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 71 

                มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
                มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
                มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
                  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

                 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

 - สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  93 
 - ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 99 
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 102 
 -   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับท้องถิ่น 103 

บทที่ ๔ สรุปผลกำรพัฒนำและกำรน ำไปใช ้ 106 
 สรุปผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวม  
 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 106 
 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 108 
 ควำมต้องกำรและควำมช่วยเหลือ 111 
ภำคผนวก   
 - ผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินภายใน 
 
 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓ 

 
บทที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐำน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ โรงเรียนพฒันาวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 355/600 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร 02-995-0367 โทรสาร 02-532-2890  
e-mail :  pattanawit2527@gmail.com  Facebook : Pattana Wittaya  
 ๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2527 
 ๑.๓ เปิดสอนระดับช้ัน เตรียมอนุบาล ถึง ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ๑.๔ เนื้อที ่2 ไร่ 42 ตารางวา   
 ๑.๕ เขตพื้นท่ีบริการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 ๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนพฒันาวิทยา   เดิมใช้ช่ือว่า โรงเรียนอนุบาลพัฒนา ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2527  โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดอนุบาลพัฒนา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  เปิดท าการสอนในระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 ผู้บริหำรโรงเรียนพัฒนำวิทยำต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต ครูใหญ่/ผู้อ ำนวยกำร ผู้จัดกำร 

2527 - 2530 นางวนิดา    เลาจริยกุล   นางมาลี    สุวภิรมย์โชติ   นางวนิดา    เลาจริยกุล   

2530 - 2532 นางวนิดา    สุวภิรมย์โชติ   นางสาวบุษบา  งามศิลป์   นางวนิดา   สุวภิรมย์โชติ   

2533 - 2535 นางวนิดา    สุวภิรมย์โชติ   นางเกยูร    ตัถยาธิคม   นางวนิดา   สุวภิรมย์โชติ   

2535 - 2536 นายศิริ    สิรินธรานนท์ นางเกยูร    ตัถยาธิคม   นายศิริ    สิรินธรานนท์ 

2537 - 2549 นายสุเมธ     สุวภิรมย์โชติ    นางเกยูร    ตัถยาธิคม   นายสุเมธ    สุวภิรมย์โชติ    

2549 - 2551 นายประพันธ์    ภัทรประสิทธิ์   นางเกยูร    ตัถยาธิคม  นายพิชิต    เพ็ญประภา   

2552 - 2554 นายประพันธ์    ภัทรประสิทธิ์     นางเกยูร    ตัถยาธิคม นางเกยูร    ตัถยาธิคม 

พ.ค. 2555 นายประพันธ์    ภัทรประสิทธิ์     นางปราณี  ไชยานุกิจ นายอานุภาพ  นันทพันธ ์

พ.ย. 2555 นายประพันธ์    ภัทรประสิทธิ์     นางวิจิตรา  ค ายัง นายทรงกลด  พุฒิกมลกุล 

เม.ย. 2558 -ปัจจุบัน นายประพันธ์    ภัทรประสิทธิ์     นางสาวรพีพรรณ  แผนดี นางทิพวรรณ  เพิ่มวรฉัตร 

 

mailto:pattanawit2527@gmail.com
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แผนที่โรงเรียนพัฒนำวิทยำ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร  

 โรงเรียนพัฒนาวิทยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้าน
บริหารท่ัวไป และด้านงบประมาณ ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA มีโครงสร้างการบริหารดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ รับใบอนญุาต 

ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จดัการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ราต 

งานวิชาการ งานบริหารทัว่ไป 

ผู้อ านวยการ 

งานบุคคล งานงบประมาณ 
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 ๑.๗ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย 

ปรัชญำโรงเรียน (School Philosophy) 

“กำรศึกษำคือกำรพัฒนำตน” 

       การศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีรักการเรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร มานะ อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออปุสรรค 
สามารถน าความรู้หรือกระบวนการต่างๆ ท่ีได้รับ น าไปสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองจนเกิดเป็นนิสัย เพื่อ
เกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืนในตนเองตลอดไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“วิชำกำรก้ำวหน้ำ พัฒนำคุณธรรม น ำสู่สำกล” 

ระดับปฐมวัย 

 ภายในปี 2560 นักเรียนปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีความสุขในการเรียน มีความรักความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง เคารพ
ผู้อื่น ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมตามวัย รักษ์ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ภายในปี 2560 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหา
ความรู้ ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย กตัญญู 
เมตตา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน เสียสละเพื่อส่วนรวม  ฯลฯ  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา 

ครูและบุคลำกร 

 เป็นผู้มีคุณธรรม พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียน 

 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM ) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการ PDCA ในการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบติดตามและน าผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 พันธกิจ (Missions) 

 1) จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเป็นสากล มีจิตสาธารณะ 
 2)  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 3)  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ตามวัย อย่างน้อย 2 ภาษา 
 4)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ และมีทักษะกระบวนการคิดด้านต่างๆ  
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 5)  ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ในโรงเรียน อย่างท่ัวถึง 
 6)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
        7)  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีให้ร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างพอเพียง 
 8)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9)  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10) สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่างๆ 
 

 เป้ำหมำย (Goals) 

 1)   นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน สามารถ 
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3)   นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ตามวัยอย่างน้อย 2 ภาษา 
 4)   ครูมีความเช่ียวชาญในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้ 5.   ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
 5)   โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน มีส่ือการสอน และแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง 
 6)   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : 
SBM) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และกระบวนการ PDCA  
 

 ๑.๘ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เรียนรู้ คู่คุณธรรม” 

นักเรียนได้รับการพฒันาร่างกายให้แข็งแรงควบคู่กับการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง  ไม่หวั่นไหว พร้อม
ท้ังพัฒนาสมองให้มีวิชาความรู้ มีสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม โดยสอดแทรกคุณธรรมลงใน
กระบวนการเรียนรู ้สามารถพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็น
พิเศษ เช่น การฝึกทดลองท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกทดลองด้วยตนเอง เพราะการท างานร่วมกับผู้อื่นต้องมีความ
รับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต หากท าได้มากๆ บ่อยๆ ก็จะ
กลายเป็นเจตคติ เป็นความเช่ือ หากปฏิบัติอยู่เสมอก็จะกลายเป็นความเคยชิน เป็นจิตส านึกท่ีจะต้องปฏิบัติ
เช่นนั้นอยู่เสมอ 

 

 อัตลักษณ์ (Identity) 

“ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน” 

“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน”หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนท่ีเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ จึงมีความต้ังใจ มีความเพียรพยายาม
ในการเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ สามารถเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้ น าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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 ๑.๙ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558-2560 
 

เป้ำหมำยที่ 1 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
และด้านอื่น  เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
เวทีต่างๆ  

2.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
เข้าร่วมโครงการต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

3.สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานด้าน
การศึกษาในระดับประเทศ 

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง      

5. พัฒนาขีดความสามารถโดยจัด
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล     

6.พัฒนาขีดความสามารถโดยจัด
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้  ใฝ่
เรียน รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 

๑. นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถ
ป้องกันตนเองจากส่ิง เสพติดให้โทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อ ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  

๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น  

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์  

5. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ ตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  

6. นักเรียนร้อยละ ๘0 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

7. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
8.นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง พูด และเขียน มีนิสัย 
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
ส่ือต่าง ๆรอบตัว ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนองานได้  
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เป้ำหมำยที่ 2 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผู้อื่น 
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

1.เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
วิถีชีวิตพอเพียง                                     

2.พัฒนาขีดความสามารถโดยจัด
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีโอกาส
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  

2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ รู้จักตั้ง
ค าถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู ้ 

3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ ส่ิงแวดล้อม                                  

3.นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วม 
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

4.นักเรียนร้อยละ ๙0 ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีค่านิยมท่ีดี 

เป้ำหมำยที่ 3 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

นักเรียนสามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการส่ือสารได้ตาม
วัยอย่างน้อย 2 ภาษา 

1.ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเน้น
การส่ือสารภาษาอังกฤษและเรียน
เสริมภาษาจีน 

2.พัฒนาการเรียนการสอนตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล         

3.ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น                              
5.จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถ
ส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

2. นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วม
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

เป้ำหมำยที่ 4 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ครูมีความเช่ียวชาญในการพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.เร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2.เสริมสร้างขีดความสามารถครูให้
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ 

๑.ครูร้อยละ 100 ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

๒.ครูร้อยละ 95 วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
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เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3.จัดสรรงบประมาณเพื่อขวัญ
ก าลังใจในการด าเนินงาน 

๓.ครูร้อยละ ๙5 ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกตา่งระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  

๔.ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู๎ได้ด้วยตนเอง  

5.ครูร้อยละ ๙0 ใช้ส่ือและเทคโน  
โลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

6.ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

เป้ำหมำยที่ 5              กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน มีส่ือการสอน 
และแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง 

๑. ด าเนินกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑.โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตร
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ท้องถิ่น 

๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. โรงเรียนจัดให้มีหอ้งเรียน หอ้ง 
ปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพท่ี
ใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 

เป้ำหมำยที่ 6              กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

โรงเรียนมีการบริหารและการ
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School Based Management  
: SBM) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และกระบวนการ PDCA  

 

การบริหารและการจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM) ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และกระบวนการ 
PDCA  

1.พัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการ  

2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

1.โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
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3.พัฒนาระบบการบริหารงาน
งบประมาณ  

4.พัฒนาระบบการบริหารงาน
ท่ัวไป  

๕.พัฒนากระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน  

๖.พัฒนากระบวนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

๗.พัฒนากลไกในการน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

   

3.โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

4.โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  

๕.โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

6.โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ  

7. โรงเรียนมีการน าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเนื่อง  

8. โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหำร 

  ๒.๑  ผู้รับใบอนุญาต นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์ โทรศัพท์ 02-532-2890 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
   ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี 
  2.2  ผู้จัดการ นางทิพวรรณ  เพิ่มวรฉัตร โทรศัพท์ 02-532-2890 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี   
  ๒.๓  ผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาวรพพีรรณ  แผนดี  โทรศัพท์ 02-532-2890 
   e-mail rapeepan.mpsb@hotmail.co.th  
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการวัดผลการศึกษา 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ เดือนเมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี 
  ๒.๔ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 2 คน 
    ๑) นางศุภลักษณ์  เครือครุฑ 

mailto:rapeepan.mpsb@hotmail.co.th
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    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-532-2890 
    รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ 
    ๒) นางสาวภณิตา  นิ่มชูชีพ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท์ 02-532-2890 
    รับผิดชอบกลุ่มงานกิจการนักเรียน   
  ๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
    นิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท  
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา 2558 
 ๓.๑ ท่ีต้ัง : ภูมิภาค 

 ๓.๒ ลักษณะโรงเรียน : สามัญท่ัวไป    
๓.๓ ระดับท่ีเปิดสอน : ปฐมวัย – ประถมศึกษา  

 ๓.๔ จ านวนห้องเรียน : หลักสูตรสามัญ เน้นภาษาอังกฤษ สอนเพิ่มเติมภาษาจีน 
 

 ระดับชั้น จ ำนวนห้องเรียน 

เตรียมอนุบาล 1 
อนุบาล   6 
ประถมศึกษา (ป.๑-๖) 12 

รวม 19 
 
๓.๕ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามเพศ 

 
ระดับชั้น 

 

จ ำนวนผู้เรียน 

ชำย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 8 7 15 

อนุบาล 1 20 26 46 

อนุบาล 2 30 25 55 

อนุบาล 3 25 28 53 

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

รวม 241 226 467 
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๓.๖ จ านวนผู้เรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 

รำยกำร 

จ ำนวน (คน) 

เตรียม
อนุบำลและ

อนุบำล 

ประถมต้น ประถม
ปลำย 

รวม คิดเป็นร้อย
ละ 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  1     
๒. ผู้เรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ      
๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ      

    ๓.๑  คณิตศาสตร์ 42 68    
    ๓.๒  วิทยาศาสตร์ 39 42    
    ๓.๓  ภาษาอังกฤษ 31 50     
     ๓.๔  ศิลปะ 38 26    
     ๓.๕ นาฏศิลป์/ดนตรี 25 38    
     ๓.๖  พลศึกษา 166 116    
     ๓.๗  อื่น ๆ เทควันโด  5    
๔. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ        
     ๔.๑ ยากจน  4    

     ๔.๒ ด้อยโอกาส        
    ๔.๓ อื่น ๆ (ระบุ)..................................      

๕. ผู้เรียนซ้ าช้ัน      
๖. ผู้เรียนท่ีขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ของ
เวลาเรียน (วัน)  ตลอดปีการศึกษา 

     

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน 6 4    
๘. ผู้เรียนท่ีท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  73    
๙. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเส่ียง        

๙.๑  เอดส์      
๙.๒ ยาเสพติด      
๙.๓ ความรุนแรง      

๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของ
แพทย์ 

     

 
๓.๗  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 447 คน คิดเป็นร้อยละ 95.51 
 ๓.๘ จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  461  คน คิดเป็นร้อยละ  98.50 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  468 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100 
 ๓..๑๐  จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   461  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.50 
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 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  468 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ 427 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.24 
 ๓.๑๓ จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
257 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.24 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
262 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.92 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.66  
 ๓.๑๖. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อ.๓ จ านวน 54 คน   คิดเป็นร้อยละ 100   
    ป.๖ จ านวน 44 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16 
 
๔. ข้อมูลบุคลำกร 

 ๔.๑ จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าท่ี  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์   
 

 
ประเภทบุคลำกร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับกำรศึกษำ (คน) 

 
อำยุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

 
ประสบกำรณ์ 
ในต ำแหน่ง  

(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต 1 - - - 1 59 9 
ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 52 5 
ผู้จัดการ - 1 - - 1 53 1 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 2 - 2 - 52 23 
ครู (บรรจุ) 1 24 2 23 - 50 - 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - - - - - - - 
ครูต่างประเทศ 1 4 - 5 - 45 12 
พี่เล้ียง - 4 4 - - 36 12 
บุคลากรทางการศึกษา  3 - 3 - 30 5 
นักการภารโรง 2 8 10 - - 47 16 
คนขับรถ 1 - 1 - - 33 3 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 

  
 จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33   

จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67   
สาขาท่ีขาดแคลนครู  ไม่ม ี
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๕. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
  อาคารเรียนจ านวน  4  หลัง   อาคารประกอบจ านวน 1  หลัง  
 สระว่ายน้ า  1  สระ     สนามเด็กเล่น   1  สนาม  
 สนามฟุตซอล 1  สนาม  ลานเอนกประสงค์  1  ลาน 
 

 ๖. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รำยรับ พันบำท รำยจ่ำย พันบำท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนราย
หัว) 

4263.31 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 9,682.72 

เงินนอกงบประมาณ 13,291.72 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

5,486.49 

เงินอื่นๆ(ระบุ) 314.36 งบอื่นๆ(ระบุ) 3,015.77 
รวมรำยรับ 17,869.39 รวมรำยจ่ำย 18,184.98 

 
  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของรายรับ 
  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม   

๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน  คือ   ค้าขาย และ รับจ้าง   . 
๗.๒ ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ   ศาสนาพุทธ   
๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ   ค้าขาย และ รับจ้าง . 
๗.๔ ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ   ศาสนาพุทธ    
๗.๕ รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว 150,000 บาทต่อปี 

 ๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ จุดลูกหนู (สงกรานต์)  ตักบาตรพระร้อย (ตัก
บาตรเทโว) ข้าวแช่ (อาหาร) 
 
๘. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
 ๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง   

o ต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สนามบินดอน
เมือง  
o ต้ังอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอืน่ ๆ 
o ต้ังอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น ตลาดส่ีมุมเมือง แหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซียร์ บิ๊กซี 

หมู่บ้านพัฒนา ฯลฯ 
o ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
o มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
o ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
o การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
o มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๕ 

o บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
o ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
o สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
o ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่น ท่ีดีต่อโรงเรียน 
o เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
o มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

 ๘.๒  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน  
o ต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 
o สถานท่ีบริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พื้นท่ีการออกก าลังกาย พื้นท่ีท ากิจกรรม สนาม 
o ผู้เรียนมีทักษะการคิด/ต้ังค าถาม/แสวงหาความรู้น้อย 
o ครูจ านวนหนึ่งไม่ทันเทคโนโลยี 
o ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม 
o ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

 
๙. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนพฒันาวิทยาเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
  ส าหรับเด็กอายุ 2–๕ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม เล้ียงดู และใหก้ารศึกษา เด็ก
จะได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล 
จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดังนี้  
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี  
 ๒. กล้ามเนื้อใหญ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  
 ๓. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
 ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม  
 ๕. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการเคล่ือนไหวและรักการออกก าลังกาย  
 ๖. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
 ๗. รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
 ๘. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๙. ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  
 ๑๐. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  
 ๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
 ๑๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ใช้เป็น
ส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ท้ังด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังนี้สาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 2 – ๕ ปีจะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานท่ีท่ีแวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงต่างๆรอบตัวที่เด็กมี
โอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับทักษะหรือกระบวนการท่ีส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และ



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๖ 

วิทยาศาสตร์เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย เป็นต้น  
 
  

 
 
 
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   โรงเรียนพฒันาวิทยาจัดการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้  
  การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดย
ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม ในภาคเรียนท่ี 1 ได้ด าเนินการ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ปรับ
เวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามจุดเน้นและศักยภาพของนักเรียน ท้ังนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวม
ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว๎ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ท้ังในระดับประถมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร ในส่วน
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีก าหนดไว๎ในช้ันประถมศึกษา ปีละ ๑๒๐ ช่ัวโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

 ในภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวันละ 7 คาบเรียน สัปดาห์ละ 35 คาบเรียน ตาม
โครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้  

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๗ 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพัฒนำวิทยำ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พทุธศักรำช  ๒๕๕๑  

 

รำยวิชำกลุ่มสำระ/Substance Groups เวลำเรียนต่อป ี(Learning periods per year) 

รำยวิชำพื้นฐำน/Fundamental Substance ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย/ Thai Language ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คณิตศาสตร์/Mathematics ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
วิทยาศาสตร์/Science ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/Social 
Studies, Religion and Culture 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์/History ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง/Civics ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษา/Health ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
พลศึกษา/Physical Education  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ศิลปะ /Arts ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ดนตรี Music /นาฏศิลป์ Thai Dance ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี/Occupation and 
Technology 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

คอมพิวเตอร์/Computer ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังกฤษ/English Language ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน/Total ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม/Additional Substance       
ภาษาจีน/Chinese Language ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม/Total ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/Student Activities       
ลูกเสือ Boy Scout/ ยุวกาชาด Girl Guide ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
แนะแนว Guidance/กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ Social Responsibility 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชมรม/Club ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/Total ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลำเรียนตำมหลักสูตร ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 

รำยวิชำเสริมพิเศษ/ Optional Substance       
สนทนาภาษาอังกฤษ/English Conversation ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ห้องสมุด/ 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 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๘ 

โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนพัฒนำวิทยำ ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช  ๒๕๕๑  

 

รำยวิชำกลุ่มสำระ/Substance Groups เวลำเรียนต่อสัปดำห์/ระดับประถมศึกษำ 

รำยวิชำพื้นฐำน/Fundamental Substance ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย/ Thai Language ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
คณิตศาสตร์/Mathematics ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
วิทยาศาสตร์/Science ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/Social Studies, 
Religion and Culture 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

ประวัติศาสตร์/History ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง/Civics ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
สุขศึกษา/Health ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
พลศึกษา/Physical Education  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ศิลปะ /Arts ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ดนตรี Music /นาฏศิลป์ Thai Dance ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี/Occupation and 
Technology 

๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

คอมพิวเตอร์/Computer ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ภาษาอังกฤษ/English Language ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๙ ๒๙ ๒๙ 

รำยวิชำเพิ่มเติม/Additional Substance       
ภาษาจีน/Chinese Language ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม/Total ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       
ลูกเสือ Boy Scout/ เนตรนารี Girl Guide ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
แนะแนว Guidance/กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ Social Responsibility 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ชมรม/Club ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/Total ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
รวมเวลำเรียนตำมหลักสูตร ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๓๔ ๓๔ 

รำยวิชำพิเศษ(ไม่ตัดเกรด)       
สนทนาภาษาอังกฤษ/English Conversation ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
ห้องสมุด Library ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลาเรียนวิชาเสริมพิเศษ/Total ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ 
รวมเวลำเรียนต่อสัปดำห์/Total per week ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
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ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ในส่วนของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เลือกพืชศึกษา คือ กระเจ๊ียบแดง และ พืชท่ี
สนใจอีก 4 ชนิด คือ ทานตะวัน พริกขี้หนูไร่ มะเขือเปราะ และอัญชัน จัดบูรณาการกิจกรรมใน 8 กลุ่มสาระ และ
จัดแสดงฐานความรู้ในวันวิชาการ นอกจากนี้ยังจัดห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

ในภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องในการจัดการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนงานการบริหารจัดการเวลาเรียน“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”(ฉบับร่าง) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

แผนภูมิแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนพิจารณาเลือกแนวทาง และก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา 
โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม 3 แนวทาง ดังนี้  

 

 

แนวท างท่ี  

 

 

วจิยั/ ตดิตาม  
ประเมนิผลการจดักิจกรรม 

 พฒันาครูทางด้าน 
วชิาการ/ การจดักิจกรรม
ตา่งๆ 

 จดัสรรงบประมาณและ 
ทรัพยากร 

 ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
  
 

สง่เสริมสนบัสนนุ 

 

 

โรงเรียนพัฒนาวทิยา 

การด าเนินการจดักิจกรรม 

“ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

 

จดัท า/คดัเลือกกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกบัสภาพและบริบท 

จดักิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 

ควบคมุคณุภาพ 

 นิเทศตดิตามการจดั

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

เพิม่เวลารู้  

 วจิยั/ประเมนิผลและ

พฒันา กิจกรรม “ลดเวลา

เรียน เพิม่เวลารู้” 

 โรงเรียนจดักิจกรรม 
หลากหลายให้นกัเรียนเลอืก 
ตามความถนดั ความสนใจ 
รายบุคคล/รายกลุม่ 

 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียน
รายบุคคล / รายกลุม่ เสนอ
กิจกรรม ครูเป็นท่ีปรึกษา 
พิจารณาดแูล ช่วยเหลอื 

 โรงเรียนใช้แนวทางท่ี 1 ร่วมกบั
แนวทางท่ี 2 ท่ีสอดคล้องกบัสภาพ
และ บริบทของโรงเรียน ชุมชน  

จดัท าโครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 
และจดัท าตารางเรียน 
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด 60.49 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 1,700 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ 
  จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 200 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 42.83
ของนักเรียนท้ังหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด 10 ห้อง  ได้แก่ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1    ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1    ห้อง ห้องศิลปะ  1   ห้อง 

 ห้องนาฏศิลป์/ ดนตร ี 1 ห้อง ห้องพยาบาล  1   ห้อง 
ห้องส่ือการเรียนการสอน 1 ห้อง ห้องสังคมศึกษา  1   ห้อง 

  ห้องอนุรักษ์พนัธุกรรมฯ 1    ห้อง ห้องการงานฯ  1   ห้อง 
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีท้ังหมด 41 เครื่อง 

 
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน  (เคร่ือง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 30 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 41 
3.  ใช้ในการบริหาร 11 

  
 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
 เฉล่ีย 200 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 42.83 ของนักเรียนท้ังหมด 
 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
o สวนหย่อม 
o สนามเด็กเล่น 
o สวนเกษตร 
o ลานกิจกรรม 
o ลานกีฬา 
o สระว่ายน้ า 
o มุมหนังสือ 
o สหกรณ์โรงเรียน 
o โรงอาหาร 
o ห้องประชุม 
o ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
o มุมเพาะช า 
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๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

 

  

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียนใน
ปีการศึกษา 2558 
   ๖.๑ พระอาจารย์วรปัญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม อบรมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน เรื่อง 
“ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข” จ านวน  1 ครั้ง 
   ๖.๒ พระครูพิศาลธรรมานุวัตร วัดธรรมะสุขใจ จังหวัดปทุมธานี  ให้ความรู้เรื่อง วันส าคัญทาง
ศาสนา การหลีกเล่ียงยาเสพติด หลักธรรมส าคัญนักเรียน นักเรียน ป.1-6 จ านวน  1 ครั้ง 
   ๖.๓ พระมหาอภิวัฒน์ กิตติวัณโณ มหาจุฬาราชวิทยาลัย อบรมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันงด
สูบบุหรี่โลก จ านวน  1 ครั้ง 
   6.4 พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโน วัดเทวราชกุญชร อบรมนักเรียนระดับอนุบาลเรื่อง “สาร
ธรรมสัญจร” จ านวน  1 ครั้ง 
   ๖.5 ร.ต.อ.อ านวย สุภลาภ  ให้ความรู้เรื่อง  การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โครงการ
การศึกษาเพื่อการต่อต้านสารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) นักเรียน ป.5 จ านวน 62 คน จ านวน   
15  ครั้ง 
   6.6 คณะวิทยากรจากกองบัญชาการต ารวจนครบาล จัดการอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ 
ส าหรับนักเรียน ป.3-6  เป็นระยะเวลา 4 วัน  
   6.7 คณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองคูคต ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ส าหรับนักเรียน 
ป.3-6 จ านวน  1 ครั้ง 
       6.8 นางสาวโสภา  บุตรบันเทิง นางสาวนิตยา มาตรค าจันทร์ และนางสาวฐานิดา ทิพย์มณฑา 
ให้ความรู้ ป.1-6 เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การเลือกอาหาร การแปรงพัน การป้องกันโรคติดต่อ จ านวน 2 ครั้ง 
   6.9 เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 “การผลิตน้ าหมักชีวภาพ” จ านวน 1 ครั้ง 
   6.10 รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูโรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนไกรลาศศึกษา และ โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอนทักษะการคิด จ านวน  
1 ครั้ง 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
o วัดประยูรธรรมาราม 
o สวนสนุกดรีมเวิร์ล/สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 
o พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน 
o โรงพยาบาลแพทย์รังสิต/โรงพยาบาลบีแคร์ 
o โรงเรียนมัธยมสังคีต 
o มหาวิทยาลัยรังสิต 
o ท้องฟ้าจ าลอง/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
o พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
o โรงแรมเอเชีย 
o ห้างสรรพสินค้าเซียร์/ห้างบิ๊กซี 
o ตลาดส่ีมุมเมือง 
o โรงงานผลไม้กระป๋องมาลี 
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   6.11 อาจารย์เชาวลิต รวยอาจิณ อบรมให้ความรู้ให้แก่คณะครูเรื่อง “การสร้างข้อสอบวัด
ทักษะการคิดขั้นสูง” จ านวน 1 ครั้ง 
   6.12 สถาบัน CPB อบรมเชิงปฏบัติการ หลักสูตรการใช้ “Smart Classroom” โปรแกรม 
MS.Powerpoint2010, MS.Picture Manager, Web Browser (IE,Chrome) 
 
 

 

๑๑. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ 

 

1. มีค่าพัฒนาการโดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงเป็นอันดับท่ี 
2 ของโรงเรียนสังกัดเอกชน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 
2 

 2. มีค่าเฉล่ียโดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ   

3. มีค่าเฉล่ียวิชาภาษาไทย ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

 

 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน/  ภูมิปัญญำท้องถ่ิน/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 

ท่ี ประเภทควำมรู้ จ ำนวนคร้ัง 

1. การประกอบวิชาชีพ 1 
2. การเกษตร (การผลิตน้ าชีวภาพ) 1 
3. ศิลปะ/ดนตรี (ศิลปการแสดงงานเยาวชนสัมพันธ์) 1 
4. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 2 
5. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 
6. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/อัคคีภัย 1 
7. ยาเสพติด 2 
8. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 2 
9. ส่ิงแวดล้อม/ทรัพยากร 1 

10. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 4 
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 4. มีค่าเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

 

5. มีค่าเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

6. มีค่าเฉล่ียวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
สูงกว่าระดับประเทศ 

7. มีค่าเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ ของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ครูผู้สอน 

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ ครูผู้สอนนักเรียนวิชาภาษาไทย ท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 
2 

2.นางศุภลักษณ์  เครือครุฑ ครูผู้สอนนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

3.นางณิชาภัทร  ชมวิชา ครูผู้สอนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

4.นางบ ารุง  ศรีทวี ครูผู้สอนนักเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 
สูงกว่าระดับประเทศ 
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5.นางสาววีราญา  รักวรนิต ครูผู้สอนนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ครู ระดับปฐมวัย 

1.นางสาวสายใจ  แขวงสุข 
2.นางสาวเกษมศรี  วัฒนชัย 

เหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

3.นางเฉลิมศรี  ภูเกษม เหรียญทอง การแข่งขันฉีกปะ  

4.นางประคอง ต้ังวรรธนะกูล เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ  

5.นางสิริยากร  คิมหันต์ เหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  

6.น.ส.กรรณิการ์  ปรางทอง เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

7.นางขนิษฐา   โพธิ์สง่า เหรียญเงิน จากการแข่งขันประกอบอาหาร  

8.นางเดือน   ลาทอง เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย  

9.นางสาววีรญา  ต้ังติรวัฒน ์ เหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาจีน  

10.นางสุธาลักษณ์  จ าปาเทศ เหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน  

ครู ระดับประถมศึกษำ 

11.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ 

 

เหรียญทอง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6 สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

เหรียญทอง การท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-6 

12.นางฤดีวรรณ  ฤทธิสร เหรียญเงิน การท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-3 

เหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3 

13.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ เหรียญเงิน การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ 
ป.4-6 
เหรียญเงิน การแต่งค าประพันธ์  
กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-6 

14.นางฤดีวรรณ  ฤทธิสร เหรียญทองแดง การอ่านออกเสียงและจับใจความ
ส าคัญ ป.1-3 
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15.นางณิชาภัทร   ชมวิชา เหรียญทองแดง การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

 

16.นางบุญสม  มาลาศรี เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3 และ ป.4-6 

17.นางมธุรส  บัวพันธ ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ป.4-6 

เหรียญทองแดง การแข่งขันแตะบอลโกว์ลหนู ป.1-3 

18.นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม(นูนสูง) ป.4-6 

เหรียญทองแดง การแข่งขันประติมากรรม(นนูต่ า)  
ป.1-3 

19.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ป.4-6 

20.นางสันษนีย์   วันกล่ิน เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ป.1-3 

เหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-6 

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web ป.4-6 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-6 

นักเรียน ระดับปฐมวัย 

1.เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทร์หอม 
2.เด็กหญิงขวัญชนก  สวนทับทิม 
3.เด็กหญิงฉัตรชนก  เลิศศรี 
4.เด็กหญิงปพิชญา  พวงซ้อน 
5..เด็กหญิงรินลดา  หอกค า 
6.เด็กหญิงธัญญารัตน์ เอกสุวรรณ 
7.เด็กหญิงพรชนก  เช้ือวงศ์ 
8.เด็กหญิงนราชา  สุวรรณเจริญ 
9.เด็กหญิงรวิภา  สว่างภพ 
10.เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาเอม 
11.เด็กหญิงฐิตาพร  สองสีดา 
12.เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์ผูก 

เหรียญทอง การแข่งขันกายบริหาร สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน 
ปทุมธานี  
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13.เด็กชายกรณัฐ  พิขุนทด 
14.เด็กหญิงเกวลิน สอนแพร 
15.เด็กหญิงอินทิรา นารัมย ์

เหรียญทอง การแข่งขันฉีก ตัด ปะกระดาษ  

16.เด็กชายศุภกร  กาฬภักดี 
17.เด็กหญิงกัญญาภัค อนุจร 

เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย 

18.เด็กชายสิปปวิชญ์   ค าตรง เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ 
19.เด็กหญิงสุพรรษา   ศรีนวล เหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 
20.เด็กชายชานนท์    เลพล เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
21.เด็กหญิงชมพูนิก อินทร์ส าราญ 
22.เด็กหญิงณัฐริณี  ลักษณะสีสุข 
23.เด็กชายภาณุพงศ์  ทองดง 

เหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร 

24.เด็กชายธนภู  สุดตาจันทร์ เหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาจีน 
25.เด็กชายภูริ  พงษ์เหล่าข า 
26.เด็กชายศุภกิจ บุตรเนียม 
27.เด็กชายกายสิทธิ์  เกตุพันธ์ 

เหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 

นักเรียน ระดับประถมศึกษำ 

28.เด็กหญิงธันยชนก สุขแสวง  เหรียญทอง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6 สมาคมผู้
ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา
เอกชน 
ปทุมธานี  

 

29.เด็กหญิงนฤมล  จินะ 
30.เด็กชายกิตติเชษฐ์ พรศิริรัตนสิน 

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

31.เด็กหญิงสุวรินทร์   พึ่งงาม เหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3 
32.เด็กหญิงนภสร     ทองถนอม 

33.เด็กหญิงกานธิดา จันทร์ประเสริฐ 

เหรียญทอง การอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ 
ป.4-6 
เหรียญทองแดง การอ่านออกเสียงและจับใจความ
ส าคัญป.1-3 

34.เด็กหญิงอรรวนิท์  โกสินทร์ 
35.เด็กหญิงวิลาศิณี    แนบสุข 

เหรียญเงิน การแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี๑๑ ป.4-6 

36.เด็กหญิงกุลิสรา  ทูลธรรม 
37.เด็กหญิงอรพนั   วงศ์อุดดี 

เหรียญทองแดง การแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

38.เด็กหญิงจิรัฏฐ์    พิทวัสภาคิน 
39.เด็กชายภูวนาถ   ศิริมงคล 

เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3 

40.เด็กหญิงนันทิยา  ก าหอม 
41.เด็กชายคหบดี  เอกอัครายุทธ 

เหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ป.4-6 

42.เด็กชายเอกยุทธ  ยอดศิลา 
43.เด็กชายอภิวิชญ์  พลยศ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ป.4-6 

44.เด็กชายไตรภูมิ   แซ่ซิ้ม 
45.เด็กชายภาวัต  เนตรสุภาพ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันแตะบอลโกว์ลหนู ป.1-3 

46.เด็กหญิงปภัสรา  จองกลาง เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 
47.เด็กหญิงรวิสรา  บุญประมุข 
48.เด็กหญิงดวงกมล เบอร์พันธ ์
49.เด็กหญิงอินทิรา  อินทชัย 

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ป.4-6 
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50.เด็กหญิงกุลสรา  ทูลธรรม 
51.เด็กหญิงอรพนั  วงค์อุดดี 
52.เด็กหญิงณิศศาพัชร์ ศรีวรานนท์ 
53.เด็กหญิงนางฟ้า  พรมดวง 
54.เด็กหญิงเชาวน์นารี  ป้อมยุคล 
55.เด็กชายปรเมศร์  ชัยตรัยภพ 
56.เด็กชายชลธี   อุตมา 
57.เด็กชายสิทธินนท์  สังฆะพล  

เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ า 
ป.4-6  

 

58.เด็กชายถิรคุณ  เปล่งผ่ึง 
59.เด็กชายพูนเพ่ิม รุ่งสุวรรณสกลุ 
60.เด็กหญิงสิรินทิพย์  ฝูงใหญ่ 

เหรียญทองแดง  การแข่งขันประติมากรรมนนูต่ า 
ป.1-3 

 

61.เด็กชายธนากร  ปิ่นนิล  
62.เด็กชายธนธรณ์  เดียงกุล 

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ป.4-6 

 

63.เด็กหญิงสตพร  ฟักน้อย 
64.เด็กหญิงพัทธนันท์ นามเงนิ 

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-6 

 

65.เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก 
66.เด็กชายเปรมยศ  สนทะเนตร์ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ป.1-3 

 

67.เด็กชายณัฐพล  คิมหันต์ 
68.เด็กหญิงศิรินภา  หวังใจช่ืน 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-6 

 

69.เด็กชายราเชน  โพธิ์สง่า 
70.เด็กชายจตุรงค์   ทุมประเสน 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-6 

 

71.เด็กหญิงนารีภักดิ์ หนองหาร รางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน หญิง  อายุ 9-10 ปี รุ่น 
E น้ าหนัก 31-35 กิโลกรัม    

การแข่งขัน 
เทควันโด 
รายการ“ หนอง
แขม แชมเปี้ยน
ชิพ ครั้งท่ี 1” 

72.เด็กชายฐานุพงศ์  โพธิ์เพ็ชร   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ประเภทยุวชน ชาย  
อายุ 9-10 ปี รุ่น D น้ าหนัก 28-31 กิโลกรัม    

73.เด็กหญิงการต์พิชชา  งามข า   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ประเภทยุวชน หญิง  
อายุ 11-12 ปี รุ่น D น้ าหนัก 32-35 กิโลกรัม    

 

 ๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ท่ี 
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

วิธีด ำเนินกำร 

 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 

(จ ำนวน/ร้อยละ) 

1. 

 

 

 

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

 

 

 

-นักเรียน ป. 3 
-6  ร้อยละ 80 
เป็นพลเมืองดี 
เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  
ศาสนา  

1.โรงเรียนประสานงาน
กับกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล เพื่อ
ก าหนดกิจกรรมและขอ
ใช้หลักสูตรฯ 
2.เชิญโรงเรียนไกรลาศ
ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 

-นักเรียน ป. 3-6  โรงเรียน
พัฒนาวิทยา 212 คน 
โรงเรียนไกรลาศศึกษา 
133 คน เข้าร่วมฝึกอบรม
โครงการเยาวชนสัมพันธ์
จ านวน 3 วัน ท าให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๒๘ 

 

 

 

 

พระมหากษัตริย์ 
และระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

3.ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมฯ 
4.ประสานกับบริษัท
ดอนเมืองพัฒนา ร่วม
ด าเนินการ เช่น 
สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 
การจราจร ความ
ปลอดภัย  
5.เชิญผู้มีเกียรติ 

สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เป็น
พลเมืองดี เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย 
 

 

๑๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีที่ผ่ำนมำ  

 ๑๒.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย       

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ด้ำนคุณภำพเด็ก      
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     √ 
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ     √ 
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม     √ 
มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา     √ 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ      
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี            

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    √ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจัดการศึกษา     √ 
มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  

สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
    √ 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    √ 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ      
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
    √ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

    √ 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๒๙ 

๑๒.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน      
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ     √ 
มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     √ 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
                  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร     √ 
มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
                  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    √ 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ      
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
    √ 

มาตรฐานท่ี  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
                  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
                    และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

    √ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี 
                    ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   √  

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                     สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

    √ 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้      

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้         
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   √ 
 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ      

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

   √  

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม      
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา 
        √ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๐ 

๑๓. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ผ่ำนมำ  

       ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันท่ี 28 ถึง 30 เดือน
มกราคม พ.ศ 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้าน
ครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้  

  ๑๓.1.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.0 9.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 35 35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 15 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.73 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.5 2.5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.5 2.5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม   ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
15 14 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.5 2.5 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 97.73 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 97.73 คะแนน 
มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป       ใช่              ไม่ใช่ 

มีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี       ใช่            ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่           ไม่ใช่ 

√ 
√ 

 √ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๑ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 

 เด็กมีพัฒนาการมางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขนิสัยสมวัย มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  
มีสุขภาพจิตและสุนทรียภาพสมวัย   มีพัฒนาการทางด้านสังคม  มีวินัยและความรับผิดชอบ  ปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้ มีพัฒนาการทางด้านสติปํญญาสมวัย มีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการส่ือสาร มีจินตนาการ  
และความคิดสร้างสรรค์สมวัย  มีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป  มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน  
และมีความรู้พื้นฐานสมวัย  
 มีผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา   ปณิธาน/ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา การพัฒนาตามขุดเน้น  และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและผล
การด าเนินงานโครงการพิเศษ  เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  และจัดให้มีมาตราการด้านความปลอดภัย  และผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตราฐาน  รักษามาตราฐานสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. สถานศึกษายังด าเนินการไม่สมบูรณ์ในด้านการบริหารการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการให้มี 
ครูเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๒. สถานศึกษาควรจัดท าสารสนเทศตามระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ๑) ครูควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนการรู้เพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรของ
สถานศึกษาและควรจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ได้แก่  ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
จ านวนวเด็ก 169 คน  ซึ่งมีเครื่องเล่นเพียง  3 ช้ิน และเบาะรองพื้นให้เครื่องเล่นด้วย  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
 ๒) สถานศึกษาควรหาแนวทางปรับปรุงโถส้วมของเด็กปฐมวัย  ให้มีขนาดพอเหมาะกับเด็ก 
 ๓) สถานศึกษาครจัดให้ครูมีสัดส่วนสมดุลกับจ านวนเด็กปฐมวัย  โดยถือเกณฑ์เป็นหลัก (ครู  1  คน 
ต่อเด็ก 10-15 ) 
 

          ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษษ  ระยะ  ๓  ปี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้ชัดเจน  เช่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผู้เรียน  ครูและบุคลากร  การบริหารจัดการ  และอื่น ๆ  



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๒ 

ตามความจ าเป็นและระบุเป้าหมายการพัฒนา/ ความส าเร็จ  เป็นรายปี  เพื่อให้สามารถติดตาม  ตรวจสอบผลการ
พัฒนาได้และเพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง  
 

          ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรท้ังสถานศึกษา
และครู  ควรจัดบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  ได้แก่  การปรับปรุงเครื่องเล่นสนามให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก  169 คน  ซึ่งมีเครื่องเล่นเพียง  3 ช้ิน  และเบาะรองใต้เครื่องเล่นด้วย  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 

   ๑๓.1.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ  

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ  น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนท่ี
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.45 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.95 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.48 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.28 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.77 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 87.38 ดีมาก 
            สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป          ใช่            ไม่ใช่ 
            สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี      ใช่           ไม่ใช่ 
            ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่           ไม่ใช่ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๓ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 
1.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสนใจด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมทั้ง ปลอดจากปัญหายาเสพติด และส่ิงมอมเมา ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
มีการช่วยเหลืองาน แบ่งเบาภารกิจของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
รวมทั้งเป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และผลการ
ด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

3. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

4. สถานศึกษามีประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของครู มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มี
การสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการเรียนรู้ จากการอ่าน และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ

ผู้อื่น ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษายังด าเนินการไม่สมบูรณ์ในด้านการบริหารจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดให้มีครูเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย และการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาควรมีการเขียนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการศึกษาให้มีสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมทั้งช่ือโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ 

3. ครูบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาการใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติของวิชา รวมทมั้งพัฒนา
ด้านการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตรงตามท่ีก าหนดในเป้าหมาย และการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

4. สถานศึกษาควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 1) ผู้เรียนบางส่วนควรได้รับการสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่านหนังสือ ผ่านกิจกรรมของห้องสมุดท่ี
น่าสนใจ มีรางวัลเป็นการเสริมแรงและมีหนังสือใหม่ๆท่ีทันสมัย น่าสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน รวมท้ัง
ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในการท าโครงงานตามความสนใจ 
 2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการคิด โดยการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานตาม
ความสนใจของผู้เรียน เรียนรู้จากการสังเคราะห์ความน่าจะเป็น เรียนรู้จากการต้ังสมมุติฐาน 
 
          ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 สถานศึกษาควรมีการพิจารณาปรับปรุงการเขียนโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาให้มีสาระ
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนามาตราฐานการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑) สถานศึกษาควรก าหนดช่ือโครงการให้มีลักษณะเปิดกว้าง  เพื่อให้สารมารถก าหนดกิจกรรม 
ภายใต้โครงการได้หลากหลาย  เช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรม  ได้แก่  การตรวจสุขภาพ  การฉีดวัคซีน  
การออกก าลังกาย  การเต้นแอโรบิค  เต้นตามจังหวะดนตรี  กายบริหารหน้าเสาธง  การเล่นก๊ฬา  การแข่งขันกีฬา
สี  เป็นต้น  หรือโครงการส าคัญทางศาสนา  พระมหากษัตริย์  และสังคม  กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  วัน
อาสาฬหบูชา  และวันอื่นๆ  
 ๒) สถานศึกษาควรระมัดระวังการใช้ช่ือโครงการ/ กิจกรรม ไม่ให้เกิดความสับสน  ซ้ าซ้อน  ควรมี
การตวรจสอบช่ือโครงการ/ กิจกรรมท้ังระบบ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๓) สถานศึกษาควรเขียนโครงการให้มีความชัดเจนในการน าแผนสู่การปฏิบัติ  โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  วิธีการ/เครื่องมือ  เป็นต้น 

 

          ๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 

 ๑) ครูควรก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนด  โดยมีเครื่องมือและวิธีการท่ีชัดเจน รวมท้ังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  โดยสรุปความรู้  ผลหรือปัญหาของการท างาน  และวิธีการแก้ไข
ปัญหา 
 ๒) ครูควรออกแบบและจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  และส่งเสริมการพัฒนาการทางสมอง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับธรรมชาติของวิชา  และจัดเวลาท่ี
เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓) ครูควรจัดเตรียมและใช้ส่ือให้เมาะสมกับกิจกรรม  นอกจากหนังสือเรียน  ใบงาน  แถบประโยค
ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  วิดิทัศน์ (คลิป) คอมพิวเตอร์ ยูทูป  และซีดี  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากกการ
เรียนรู้ 
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บทที่ ๒  

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

๑.  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการท่ีโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ด าเนินงานตามแนว
ทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีแนวคิดการด าเนินงานท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย 
เช่น การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) และ
การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นต้น ซึ่งการน าแนวคิดเหล่านี้ไปด าเนินงาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน มิใช่เป็นการเพิ่มภาระงานท่ีมากขึ้น แต่เป็นการเสริม
หรือสนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบหรือวิธีการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นฐานในการขับเคล่ือนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
(Check) เป็นขั้นท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะเป็นข้อมูลเช่ือมโยงไปสู่ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Act) เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในขั้นการวางแผนพัฒนา (Plan) ท าให้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคล่ือนไปครบวงจรคุณภาพและเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Act) นั้นมีความหมายเป็น ๒ นัย กล่าวคือ นัยแรก ถ้าพบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ก็รักษาวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ไว้ แล้วน ามาจัดท า
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard)  ของโรงเรียน ส่วนนัยท่ีสอง ถ้าผลการประเมินไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ต้องน าผลการประเมินมาพิจารณา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อการวางแผนปรับปรุงพัฒนา (Plan) ในปีต่อไป 
รวมท้ังเรื่องท่ีไม่เป็นปัญหาก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลไกของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ก็จะขับเคล่ือนสู่การปรับปรุงพัฒนาตามวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คุณภาพ
การศึกษาก็จะพัฒนาขึ้นตามล าดับ แม้แต่มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติในปีต่อไปก็
ต้องมีการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเช่นกัน ดังนั้น โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้ยั่งยืน 
โดยขับเคล่ือนวงจรคุณภาพ PDCA กับ SDCA (Standard-Do-Check-Act) ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วย
กลวิธีท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งการใช้แนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างแนบแน่น ท้ังนี้ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีน าไปสู่การปฏิบัตินั้น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
ของสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงมีการวางแผนงานเป็นขั้นตอน เริ่มจากก าหนดยุทธศาสตร์ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก ท่ีส าคัญเหนือส่ิงอื่นใดในการน าแผนท่ีวางไว้
ไปสู่การปฏิบัติ ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน น าผลการประเมินมาพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป  

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 และก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดย เป็นแผนซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ต้ังแต่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนถึงครูผู้สอน และบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันรับผิดชอบใน
การผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด รวมท้ังก ากับ 
ติดตาม และทบทวนผลการด าเนินงาน มีการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี ปีการศึกษา 2558 ส าหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการ ท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
น ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามทิศทาง
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ท่ีก าหนดไว้ โดยมีหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ เป็นผู้ประสานเช่ือมโยง และส่ือสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน 
 

๒. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1  โรงเรียนพฒันาวิทยาเป็นโรงเรียนช้ันน าของชุมชน  

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 3  บูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะชีวิต และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ปรับระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 6  ปฏิรูปครูผู้สอนสู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 

  กลยุทธ์ที่ 8  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

๓. กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 

 กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนพฒันาวิทยาเป็นโรงเรียนช้ันน าของชุมชน 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
* โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
 1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่  
 1.2 กิจกรรมการพัฒนาลายมือ       
 1.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
 1.4 กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก      
 1.5 กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพ
การเขียนเรียงความและการแต่งค าประพันธ์

 

 
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ของนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนภาษาไทย 
ให้มีคุณภาพผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลัก 
สูตร 
 

 

 
 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๗ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันแม่
แห่งชาติ)  
 1.6 กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม        
 1.7 กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว ้       
 1.8 กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพ
การเขียนเรียงความและการแต่งค าประพันธ์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อ
แห่งชาติ)    
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
 2.1 กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการ
ร่วมกับสาระวิทยาศาสตร์  
 2.2 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์   
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
 3.1 กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์         
 3.2 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์        
 3.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์           
 3.4 กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์     
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม         
 4.1 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
 4.2 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
 4.3 กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย                                    
 4.4 ธนาคารโรงเรียน 
 4.5 บันทึกรายรับ-รายจ่าย                                                         
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้สุข
ศึกษำและพลศึกษำ 
  5.1 กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล 
 5.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส 
 5.3 กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน                                             
 5.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 5.5 กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต   
 5.6 กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบ
ปัญหาสุขศึกษา 
 5.7 กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตรคูณและ
เพลงมาร์โรงเรียน 

 

 

 

 
 

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ของนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนคณิตศาสตร์ 
ให้มีคุณภาพผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
- เพื่อพัฒนาทักษะ 
กระบวนการทางวิทยา 
ศาสตร์ น าความรู้และ
ทักษะทางกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
- เพื่อส่งเสริมให้มี
ความรู้และทักษะ
มารยาทไทย วิถี
ชีวิตประธิปไตย 
อนุรักษ์ความเป็น
ไทย ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา มี
สมรรถภาพทางกาย 
รักการออกก าลังกาย 
มีร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ และ
สุขภาพจิตท่ีดี    
 

 

 

 

 

 

 
 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 87 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู ้
สังคมศึกษาฯ 
 

 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 95 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู้สุข
ศึกษาและ 
พลศึกษา 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7,14 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 
1,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๘ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 5.8 กิจกรรมกีฬาสี                                                              
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 6.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ 
 6.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางศิลปะ  
 6.3 กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์                
 6.4 กิจกรรมร าไทย (Thai Dance)  
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี 
 7.1 กิจกรรมการถนอมอาหาร            
 7.2 กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ         
 7.3 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล    
 7.4 กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า            
 7.5 กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน     
 7.6 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำอังกฤษ) 
 8.1 กิจกรรม  Skill  Test     
 8.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   
 8.3 กิจกรรม  Christmas '58    
9. กิจกรรมแสดงนิทรรศกำรและฐำนวิชำกำร 
10.โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
 10.1 การประชุมผู้ปกครอง     
 10.2 การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง   
 10.3 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง       
 10.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัด
กิจกรรม 
11.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
(เรียนพเิศษ) 
 11.1 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลงัเลิกเรียน 
 11.2 กิจกรรมการการสอนซ่อมเสริมวันเสาร์ 
 11.3 กิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน (ภาค
ฤดูร้อน) 
 11.4 กิจกรรมการสอนเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต 
 11.5 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ กล้า
แสดงออก รักและหวง
แหนศิลปวัฒนธรรมไทย 

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี        

 

 

 

-เพื่อพัฒนา
ความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง  
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  

 
 
 

-เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ตามศักยภาพของแต่
ละคน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 และสร้างความเช่ือมั่น
ของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 95 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู ้
ศิลปะ 
 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู ้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาศักย 
ภาพการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 
-ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชนร่วมมือ
กันจัดการศึกษา
ของโรงเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 

 

 

-นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มี
ผลคะแนนเฉล่ีย
การทดสอบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานระดับชาติ
สูงขึ้น 

มาตรฐานท่ี 
1,3,4,5,6,7 

 

 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

 

มาตรฐานท่ี 
9,13 

 

 

 
 

 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7,10 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๓๙ 

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล   

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของ
นักเรียน  
 1.1 กิจกรรม Morning  Talk      
 1.2 กิจกรรม English  on  Tuesdays    
 1.3 กิจกรรม  Extra!!!    
 
2.โครงกำเปิดประตูสู่อำเซียน 
 2.1 กิจกรรมท่องไปในอาเซียน     
 2.2 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 
 
 
3.โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ และส่งเสริม
ครูด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
 3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ     
 3.2 กิจกรรม Speech around 

-เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารและน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
-เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน 
 
 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอน 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 
นักเรียนใช้
ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารและ
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
-นักเรียน อ.1-3  
ร้อยละ 80 มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศใน
อาเซียน 
-ครูผู้สอน ร้อยละ 
90 ม ี
ศักยภาพการ
ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานท่ี
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
4,7,9 

(ระดับปฐมวัย) 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

กลยุทธ์ที ่3 บูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  
 1.1 กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้  
 1.2 กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูกวธิี  
 1.3 กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน  
 1.4 กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 1.5 กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค   
 1.6 กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 
2.โครงกำรทัศนศึกษำ 
 2.1 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องพิพิธภัณฑ์เด็ก          
 2.2 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องเกาะ
รัตนโกสินทร์     

-เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ให้
มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและปราศจาก
โรคภัย 
 
 
-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน และให้
นักเรียนได้แสวงหา
และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-นักเรียน ป. 1-6 
ร้อยละ 85 ได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
  
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 ได้
แสวงหาและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

มาตรฐานท่ี
1,3,4,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,3,4,6,7,10,

13 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๐ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 2.3 กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์ 
สิรินธร    
3.โครงกำรห้องสมุด 
 3.1 กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้(ป้ายนิเทศหน้า
ห้องสมุด) 
 3.2 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน                                       
 3.3 กิจกรรมสารพ.น.ว.                                 
 3.4 กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
4.โครงกำรพัฒนำลูกเสือไทย ใจสำมัคคี 
 4.1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ     
 4.2 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า   
 4.3 กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP    
 4.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี        
 4.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า   
 4.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะลูกเสือ  
 4.7 กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ 
5.โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้ำวไกลสู่
อำเซียน 
 5.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา       
 5.2 กิจกรรมบันทึกความดี   
 5.3 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนา
กรรมฐาน    
 5.4 กิจกรรมพิธีไหว้ครู     
 5.5 กิจกรรมจิตอาสา                                       
 5.6 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแห่เทียนพรรษา          
 5.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวัน
แม่แห่งชาติ  
 5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง  
 5.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวัน
พ่อแห่งชาติ   
 5.10 กิจกรรมงามอย่างไทย   
 5.11 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
6.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
 6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่     
 6.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด     
 6.3 กิจกรรมธรรมะต้านยาเสพติด     
 6.4 กิจกรรมวันเอดส์โลก     
6.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

 
 
-เพื่อส่งเสริมให้รักการ
อ่านหนังสือ มีมารยาท
ในการใช้ห้องสมุด 
 
 
 
- เพื่อส่งเสริมให้ท างาน
รวมกันเป็นหมู่คณะ มี
ความสามัคคี  เป็นผู้น า
และผู้ตามท่ีดี  อดทน 
เสียสละ มีระเบียบวินัย   
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  มี
จิตอาสา  
 
-เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
แสดงความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ กล้า
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้นักเรียน 
บุคลากรของโรงเรียน  
และชุมชนตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของส่ิง
เสพติด  
 

 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 85 รัก
การอ่านหนังสือ 
มีมารยาทในการ
ใช้ห้องสมุด 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 
สามารถท างาน
รวมกันเป็นหมู่
คณะ เสียสละ มี
ระเบียบวินัย   
ช่วยเหลือผู้อื่น   
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 มี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และแสดงความ
กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ กล้า
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 
หลีกเล่ียงและ
ป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด 
 

 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7,11,

13 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,6,7,1

0,14 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,6,7, 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,3,4,6,7 

 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๑ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
  7.โครงกำรชมรมหรรษำ 
 7.1 ชมรมจิตรกรน้อย 
 7.2 ชมรมดนตรี 
 7.3 ชมรมรักการออกก าลังกาย 
 7.4 ชมรมนักประดิษฐ์ 
 7.5 ชมรมคอมพิวเตอร์ 
 7.6 ชมรมเทควันโด 
 7.7 ชมรมนักแสดง 
 7.8 ชมรมภาษาพาเพลิน 
 7.9 ชมรมอนุรักษ์พาเพลิน 
8.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในโรงเรียน 
 8.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนไีฟ    
 8.2 กิจกรรม5 ส    
 8.3 กิจรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 
9.โครงกำรอำหำรเสริม (นม ) โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
10.โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
11.โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ควำมเป็น
ไทย 
 11.1 การแต่งกายแบบไทย    
 11.2 การละเล่นแบบไทย   
 11.3 ภาษาไทยวันละค า (4 ภาค) 
12.โครงกำรคุณธรรม - จริยธรรม 
 12.1 กิจกรรมหน้าเสาธง   
 12.2 กิจกรรมท าระหว่างวัน   

- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจ มีทักษะและเจต
คติท่ีดีในการท างาน   
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
-เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการป้องกนั
อุบัติภัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุของนักเรียน 
 
-เพื่อพัฒนาให้มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เป็นพลเมืองดี และ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์      
และระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
-เพื่อให้นักเรียนรักษา
และสืบสานวัฒนธรรม
ไทย เรียนรู้และเข้าใจ
การใช้ภาษาในแต่ละ
ภาค 
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจใน

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 มี
ทักษะและเจตคติ
ท่ีดีในการท างาน   
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 รู้จัก
ป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย  
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 มี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงและมี
น้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
-นักเรียน ป. 3-6  
ร้อยละ 80 เป็น
พลเมืองดี เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
และระบอบ
ประชาธิปไตย 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 ร่วม
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย เข้าใจการใช้
ภาษาในแต่ละ
ภาค 

มาตรฐานท่ี 
1,3,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,6,7,11,13 

 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,10,11,

13,15 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,3,4,5,7,9, 

11 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๒ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 12.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา           
 12.4 กิจกรรมวันไหว้ครู   
 12.5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา      
 12.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     
 12.7 กิจกรรมวันลอยกระทง    
 12.8 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ     
 12.9 กิจกรรมวันมาฆบูชา        
 12.10 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย   
 12.11 กิจกรรมพาน้องท่องวัด / ธรรมะสอน
น้อง 
13.โครงกำรส่งเสริมควำมคิด และแก้ปัญหำ 
 13.1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 13.2 กิจกรรมประกอบอาหาร ( Cooking )   
 13.3 กิจกรรมโครงงาน                   
 13.4 กิจกรรมทักษะวิชาการ     
 13.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน 
14.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 14.1 กิจการแปรงฟัน      
 14.2 กิจกรรมล้างมือ 7 ข้ันตอน   
 14.3 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรค   
 14.4 กิจกรรมก าจัดยุงลาย   
 14.5 กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง  
 14.6 กิจกรรมกิจกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์  
 14.7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก   
 14.8 กิจกรรมกีฬาสี 

หลักธรรม  และมีความ
ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดแก้ไขปัญหา
และปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง 
 
 
- เพื่อพัฒนาสุขภาพ    
และการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี
สมบูรณ์แข็งแรง  
 

-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 มี
ความรู้  ความ
เข้าใจใน
หลักธรรม  และมี
ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  
 
 
 
 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 มี
ความคิดแก้ไข
ปัญหาและ
ปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี
สมบูรณ์แข็งแรง  
 

มาตรฐานท่ี 
2,3,4,5,7,9, 

10,11  
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,3,4,5,7,9,1

0,11  
 (ระดับปฐมวัย) 

 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,5,7,9 

10,11  
 (ระดับปฐมวัย) 

 

 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1.1 กิจกรรมรณรงค์คัดแยก      
 1.2 กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล    
 1.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย     
 1.4 กิจกรรมประกวดเรียงความและค าขวัญ   

-เพื่อให้นักเรียนและ
ชุมชน รู้จักคัดแยกขยะ  
และรักษาส่ิงแวดล้อม  
 
 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 รู้จัก
คัดแยกขยะ  และ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,9,10, 

11,13 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๓ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 1.5 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของเล่น ของ
ใช้จากวัสดุรีไซเคิลและละครอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม         
2.โครงกำรโลกสดใส  ใส่ใจชุมชน 
 2.1 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกในชุมชน    
 2.2 กิจกรรมผลิตน้ ามันไบโอดีเซล       
3.โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 3.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
 3.2 การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้    
 3.3 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน   
 3.4 การศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 3.5 การรวบรวมข้อมูล พรรณไม้ท่ีสนใจ                
 3.6 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา    
4.โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 4.1 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
เหลือใช้       
 4.2 กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้    
 4.3 กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า  
 4.4 กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย        

 
 
 
-เพื่อให้นักเรียน 
บุคลากรของโรงเรียน  
และชุมชนร่วมมือกัน
รักษาส่ิงแวดล้อม 
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากร 
เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร เกิดการ 
เรียนรู้บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกให้ทุกคน
ร่วมกันอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
รู้จักการน าวัสดุเหลือใช้
มาใช้มาท าเกิด
ประโยชน์ 

 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 
ร่วมมือกันรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 
เกิดการเรียนรู้ 
บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-นักเรียน อ.1-3  
ร้อยละ 80 
ร่วมกันอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และน าวัสดุ
เหลือใช้มาใช้มา
ท าเกิดประโยชน์ 

 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,9,10, 
11,13,15 

 
มาตรฐานท่ี 

1,2,3,4,6,7, 
10,11,13, 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,4,5,6,7,9, 

10 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที ่5    พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน ปรับระบบการบริหารจัดการ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 1.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการ          
 1.2 กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน            
 1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
2.โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
บุคลำกร 

- เพื่อพัฒนาครูให้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
 
 
 
- เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้ครูและ

- ครูผู้สอน ร้อย
ละ 90 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 
 

มาตรฐานท่ี  
7,8,10,11,13 

มาตรฐานท่ี   
5,6,7,9 

 (ระดับปฐมวัย) 
 

มาตรฐานท่ี  8 
มาตรฐานท่ี  6 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๔ 

 2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร   
 2.2 กิจกรรมการสัมมนานอกสถานท่ี               
 2.3 กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดครู      
 2.4 กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่     
 2.5 สวัสดิการเครื่องแบบครู และพนักงาน
โรงเรียน  
 2.6 กิจกรรรมเชิดชูเกียรติครูในโอกาสต่างๆ  
 2.7 กิจกรรมสวัสดิการเยี่ยมครู – นักเรียน
ป่วย  ช่วยเหลือบิดามาดา,ครู – นักเรียนท่ี
เสียชีวิต    
3.โครงกำรจัดหำสินทรัพย์เพือ่พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 3.1 จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล                  
 3.2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา                                           
 3.3 จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบ
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน                                                   
 3.4 จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้อง
ธุรการ    
4.โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 
 4.1 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธง
บริเวณสนามอนุบาล    
 4.2 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคาร
เรียนประถม          
 4.3 กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟนั
ส าหรับนักเรียน                  
 4.4 กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคา
รถจักรยาน  
 4.5 กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้า
โรงเรียน  
 4.6 กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ   
 4.7 กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรง
อาหาร  
41.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรICT ภำยในโรงเรียน 
 41.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)                       

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดซื้ออุปกรณ์และส่ือ
ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อจัดสภาพ 
แวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ICT 

-ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 100  
ได้รับสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียน,มีส่ือ
และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
-โรงเรียนได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนาด้านอาคาร 
สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนมีระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร ICT 

 (ระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  11 
มาตรฐานท่ี  9 
 (ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
11,13 

มาตรฐานท่ี  9 
 (ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
11,12,13 

มาตรฐานท่ี  8 
 (ระดับปฐมวัย) 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๕ 

 

กลยุทธ์ที ่6  ปฏิรูปครูผู้สอนสู่มาตรฐานสากล 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
5.โครงกำรนิเทศภำยใน 
 5.1 กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน 
 5.2 กิจกรรมสังเกตการสอน 
 
6.โครงกำรกำรพัฒนำและใช้สื่อกำรสอน 
 6.1 กิจกรรมเก็บรวบรวม การยืมและการใช้
ส่ือการสอน    
 6.2 กิจกรรมประกวดส่ือการสอนประเภท
ต่างๆ   
 6.3 กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตส่ือและ
จัดท าส่ือ 
7.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 7.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการ          
 7.2 กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน            
 7.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

-เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
-เพื่อให้ครูมีความรู้ 
ความสามารถในการ
จัดท าส่ือการเรียนการ
สอน 
 
 
 
- เพื่อพัฒนาครูให้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
 

-ครู ร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศ
อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
-ครู ร้อยละ 90 
มีความรู้ 
ความสามารถใน
การจัดท าส่ือการ
เรียนการสอน 
 
 
-ครู ร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

มาตรฐานท่ี  10 
มาตรฐานท่ี  6 
 (ระดับปฐมวัย) 

 
มาตรฐานท่ี  7 
มาตรฐานท่ี  5 
 (ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
7,8,10,11,13 

มาตรฐานท่ี   
5,6,7,9 

 (ระดับปฐมวัย) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรICT 
ภำยในโรงเรียน 
 1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

-เพื่อจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

-นักเรียน ร้อยละ 
100 มีความรู้

และสร้างผลงาน
โดยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

มาตรฐานท่ี  
11,12,13 

มาตรฐานท่ี  8 
 (ระดับปฐมวัย) 

 
 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๖ 

 

กลยุทธ์ที่ 8  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี  
๒.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในโรงเรียน 
 3.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนไีฟ    
 3.2 กิจกรรม5 ส    
 3.3 กิจรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

 
 

- เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการป้องกนั
อุบัติภัย ลดการเกิด
อุบัติเหตุของนักเรียน 

 
 

-นักเรียน ร้อยละ 
90 รู้จักป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย  

 
 

มาตรฐานท่ี  12 
มาตรฐานท่ี  8 
 (ระดับปฐมวัย) 

มาตรฐานท่ี 
3,6,7,11,13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๗ 

 

บทที่ ๓ 

ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

๑.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

     ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1 โรงเรียนพฒันาวิทยาเป็นโรงเรียนช้ันน าของชุมชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
 1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่   
 1.2 กิจกรรมการพัฒนาลายมือ     
 1.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 1.4 กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก      
 1.5 กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจาก
ภาพการเขียนเรียงความและการแต่งค า
ประพันธ์เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันแม่แห่งชาติ)  
1.6 กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
1.7 กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษรไขว้      
1.8 กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจาก
ภาพการเขียนเรียงความและการแต่งค า
ประพันธ์เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันพ่อแห่งชาติ)    
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 
 2.1 กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการ
ร่วมกับสาระวิทยาศาสตร์  
 2.2 กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์  
 
 
 
 

 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6 ร้อย 
ละ 87 ได้รับการ 
พัฒนา ศักยภาพการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 
96.88 และผู้เกี่ยว 
ข้องมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรมใน
ระดับดี ร้อยละ 
96.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
95.19 และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 87.74 
 

 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๘ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
 3.1 กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์      
 3.2 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์       
 3.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
 3.4 กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
  
 4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม         
 4.1 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
 4.2 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
 4.3 กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย                                    
 4.4 ธนาคารโรงเรียน 
 4.5 บันทึกรายรับ-รายจ่าย                                                         
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  5.1 กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์
บอล วอลเล่ย์บอล 
 5.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมาก
ฮอส 
 5.3 กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน                                             
 5.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 5.5 กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต   
 5.6 กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการ
ตอบปัญหาสุขศึกษา 
 5.7 กิจกรรมกายบริหารประกอบสูตร
คูณและเพลงมาร์โรงเรียน 
 5.8 กิจกรรมกีฬาสี                                                                 
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ศิลปะ 
 6.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ 
 6.2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางศิลปะ 
 6.3 กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์               
 6.4 กิจกรรมร าไทย (Thai Dance) 
 
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 
90 ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 

-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 
90 ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพการ 
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 
95 ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 
95 ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 
80 ได้รับการ 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
94.70 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 97.30 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
89.92 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 87.53 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
93.09 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 93.57 
 
 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
93.31 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 89.50 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
85.20 และ

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7,14 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๔๙ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
7.1 กิจกรรมการถนอมอาหาร           
7.2 กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ         
7.3 กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรไีซเคิล   
7.4 กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า   
7.5 กิจกรรมเพาะต้นอ่อนเมล็ด
ทานตะวัน     
 7.6 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
 8.1 กิจกรรม  Skill  Test     
 8.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   
 8.3 กิจกรรม  Christmas  '58    
9. กิจกรรมแสดงนิทรรศกำรและฐำน
วิชำกำร 
10.โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
 10.1 การประชุมผู้ปกครอง     
 10.2 การคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง   
 10.3 การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและคณะกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง       
 10.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม
จัดกิจกรรม 
11.โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
(เรียนพเิศษ) 
 11.1 กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลัง
เลิกเรียน 
 11.2 กิจกรรมการการสอนซ่อมเสริมวัน
เสาร์ 
 11.3 กิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน 
(ภาคฤดูร้อน) 
 11.4 กิจกรรมการสอนเตรียมพร้อมสอบ
โอเน็ต 
 11.5 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
ระดับช้ัน ม.1 

พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
-นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 
80 ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพการ 
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
-ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร่วมมือกันจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีผลคะแนน
เฉล่ียการทดสอบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับชาติสูงขึ้น 
 

ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 90.30 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
85.33 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 80.00 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
91.05 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 92.56 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
87.63 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 92.11 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
9,13 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7, 

10 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๐ 

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล   

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของ
นักเรียน  
 1.1 กิจกรรม Morning  Talk      
 1.2 กิจกรรม English  on  Tuesdays    
 1.3 กิจกรรม  Extra!!!    
 
2.โครงกำรเปิดประตูสู่อำเซียน 
 2.1 กิจกรรมท่องไปในอาเซียน     
 2.2 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 
 
 
 
 
3.โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริม
ครูด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
 3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ     
 3.2 กิจกรรม Speech around 

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 นักเรียน
ใช้ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารและน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
-นักเรียน อ.1-3  
ร้อยละ 80 มีความรู้
เกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน 
 
 
 
-ครูผู้สอน ร้อยละ 
90 มี 
ศักยภาพการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
83.63 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 90.91 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
82.84 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 85.69 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
81.25 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 83.62 
 

มาตรฐานท่ี
3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
4,7,9 

(ระดับปฐมวัย) 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7 

 

กลยุทธ์ที ่3 บูรณาการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  
 1.1 กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้  
 1.2 กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูกวธิี  
 1.3 กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน  
 1.4 กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 1.5 กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค   

 -นักเรียน ป.1-6 
ร้อยละ 85 ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 
  
 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
93.70 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน

มาตรฐานท่ี
1,3,4,6,7 

 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๑ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
 1.6 กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 
2.โครงกำรทัศนศึกษำ 
 2.1 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องพิพิธภัณฑ์เด็ก          
 2.2 กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องเกาะ
รัตนโกสินทร์     
 2.3 กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิ
รินธร    
 
3.โครงกำรห้องสมุด 
 3.1 กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้(ป้ายนิเทศหน้า
ห้องสมุด) 
 3.2 กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน                                       
 3.3 กิจกรรมสารพ.น.ว.                                 
 3.4 กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
 
4.โครงกำรพัฒนำลูกเสือไทย ใจสำมัคคี 
 4.1 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ     
 4.2 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า   
 4.3 กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP    
 4.4 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี        
 4.5 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า   
 4.6 กิจกรรมส่งเสริมทักษะลูกเสือ  
 4.7 กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษ 
5.โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้ำวไกลสู่
อำเซียน 
 5.1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา       
 5.2 กิจกรรมบันทึกความดี   
 5.3 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนา
กรรมฐาน    
 5.4 กิจกรรมพิธีไหว้ครู     
 5.5 กิจกรรมจิตอาสา                                       
 5.6 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแห่เทียนพรรษา          
 5.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวัน
แม่แห่งชาติ  
 5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง  
 5.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวัน
พ่อแห่งชาติ   
 5.10 กิจกรรมงามอย่างไทย   

 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 ได้
แสวงหาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 85 รักการ
อ่านหนังสือ มี
มารยาทในการใช้
ห้องสมุด 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 สามารถ
ท างานรวมกันเป็นหมู่
คณะ เสียสละ มี
ระเบียบวินัย   
ช่วยเหลือผู้อื่น   
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
แสดงความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ กล้า
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 94.82 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
90.19 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.69 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
96.32 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 96.04 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
89.60 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 94.13 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
92.31 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 92.66 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานท่ี 
1,3,4,6,7, 

10,13 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,4,5,6,7, 

11,13 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,6,7,1

0,14 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,6,7, 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๒ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
 5.11 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
6.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
 6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่     
 6.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด     
 6.3 กิจกรรมธรรมะต้านยาเสพติด     
 6.4 กิจกรรมวันเอดส์โลก     
6.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 
  7.โครงกำรชมรมหรรษำ 
 7.1 ชมรมจิตรกรน้อย 
 7.2 ชมรมดนตรี 
 7.3 ชมรมรักการออกก าลังกาย 
 7.4 ชมรมนักประดิษฐ์ 
 7.5 ชมรมคอมพิวเตอร์ 
 7.6 ชมรมเทควันโด 
 7.7 ชมรมนักแสดง 
 7.8 ชมรมภาษาพาเพลิน 
 7.9 ชมรมอนุรักษ์พาเพลิน 
8.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในโรงเรียน 
 8.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนไีฟ    
 8.2 กิจกรรม5 ส    
 8.3 กิจรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 
 
 
9.โครงกำรอำหำรเสริม (นม ) โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
10.โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 หลีกเล่ียง
และป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 มีทักษะ
และเจตคติท่ีดีในการ
ท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 รู้จัก
ป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย  
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 90 มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรงและ
มีน้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
-นักเรียน ป. 3-6  
ร้อยละ 80 เป็น
พลเมืองดี เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  

 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
89.53 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 94.25 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
94.55 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 97.09 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
94.34 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 93.45 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
96.76 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.68 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
98.78 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน

 
มาตรฐานท่ี 
1,3,4,6,7 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,3,6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
3,6,7,11,13 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,10,11,

13,15 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๓ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
 
11.โครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ควำมเป็น
ไทย 
 11.1 การแต่งกายแบบไทย    
 11.2 การละเล่นแบบไทย   
 11.3 ภาษาไทยวันละค า (4 ภาค) 
 
 
12.โครงกำรคุณธรรม - จริยธรรม 
 12.1 กิจกรรมหน้าเสาธง   
 12.2 กิจกรรมท าระหว่างวัน   
 12.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา           
 12.4 กิจกรรมวันไหว้ครู   
 12.5 กิจกรรมวันเข้าพรรษา      
 12.6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     
 12.7 กิจกรรมวันลอยกระทง    
 12.8 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ     
 12.9 กิจกรรมวันมาฆบูชา        
 12.10 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย   
 12.11 กิจกรรมพาน้องท่องวัด / ธรรมะสอน
น้อง 
13.โครงกำรส่งเสริมควำมคิด และแก้ปัญหำ 
 13.1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
 13.2 กิจกรรมประกอบอาหาร ( Cooking )   
 13.3 กิจกรรมโครงงาน                   
 13.4 กิจกรรมทักษะวิชาการ     
 13.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน 
 
14.โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 14.1 กิจการแปรงฟัน      
 14.2 กิจกรรมล้างมือ 7 ข้ันตอน   
 14.3 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันโรค   
 14.4 กิจกรรมก าจัดยุงลาย   
 14.5 กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง  
 14.6 กิจกรรมกิจกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์  
 14.7 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก   
 14.8 กิจกรรมกีฬาสี 

พระมหากษัตริย์ และ
ระบอบประชาธิปไตย 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 
เข้าใจการใช้ภาษาใน
แต่ละภาค 
 
 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 มีความรู้  
ความเข้าใจใน
หลักธรรม  และมี
ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 มี
ความคิดแก้ไขปัญหา
และปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง 
 
 
-นักเรียน อ. 1-3  
ร้อยละ 80 มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ี
ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง  
 
 
 

กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 96.17 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
82.35 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.52 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
96.58 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.58 
 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
85.83 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 88.50 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
91.99 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 91.67 
 

 
มาตรฐานท่ี 

2,3,4,5,7,9, 
11 

(ระดับปฐมวัย) 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,3,4,5,7,9, 

10,11  
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,3,4,5,7,9,1

0,11  
 (ระดับปฐมวัย) 

 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,5,79,

10,11  
 (ระดับปฐมวัย) 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๔ 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1.1 กิจกรรมรณรงค์คัดแยก      
 1.2 กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล    
 1.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย     
 1.4 กิจกรรมประกวดเรียงความและค าขวัญ   
 1.5 กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของเล่น ของ
ใช้จากวัสดุรีไซเคิลและละครอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม         
2.โครงกำรโลกสดใส  ใส่ใจชุมชน 
 2.1 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกในชุมชน    
 2.2 กิจกรรมผลิตน้ ามันไบโอดีเซล     
 
 
   
3.โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 3.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
 3.2 การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้    
 3.3 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน   
 3.4 การศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 3.5 การรวบรวมข้อมูล พรรณไม้ท่ีสนใจ                
 3.6 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา   
4.โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 4.1 กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
เหลือใช้       
 4.2 กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้    
 4.3 กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า  
 4.4 กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย      

-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 รู้จักคัด
แยกขยะ  และรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 ร่วมมือ
กันรักษาส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
-นักเรียน ป. 1-6  
ร้อยละ 80 มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร เกิด
การเรียนรู้บนพืน้ฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-นักเรียน อ.1-3  
ร้อยละ 80 ร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และน าวัสดุเหลือใช้
มาใช้มาท าเกิด
ประโยชน์ 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
90.20 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.32 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
89.32 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 90.05 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
75.80 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 80.20 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
94.32 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.20 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,9,10, 

11,13 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,9,10, 
11,13,15 

 
 
 

มาตรฐานท่ี 
1,2,3,4,6,7, 
10,11,13, 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 
2,4,5,6,7,9, 

10 
(ระดับปฐมวัย) 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๕ 

กลยุทธ์ที ่5    พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน ปรับระบบการบริหารจัดการ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 1.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการ          
 1.2 กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน            
 1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
2.โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
บุคลำกร 
 2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร   
 2.2 กิจกรรมการสัมมนานอกสถานท่ี               
 2.3 กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดครู      
 2.4 กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่     
 2.5 สวัสดิการเครื่องแบบครู และพนักงาน
โรงเรียน  
 2.6 กิจกรรรมเชิดชูเกียรติครูในโอกาสต่างๆ  
 2.7 กิจกรรมสวัสดิการเยี่ยมครู – นักเรียน
ป่วย  ช่วยเหลือบิดามาดา,ครู – นักเรียนท่ี
เสียชีวิต    
3.โครงกำรจัดหำสินทรัพย์เพือ่พัฒนำกำร
เรียนกำรสอน 
 3.1 จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล                  
 3.2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา                                           
 3.3 จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบ
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน                                                   
 3.4 จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้อง
ธุรการ    
4.โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 
 4.1 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธง
บริเวณสนามอนุบาล    
 4.2 กิจกรรมสร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคาร
เรียนประถม          
 4.3 กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟนั
ส าหรับนักเรียน                  
 4.4 กิจกรรมการจัดท าโครงหลังคา
รถจักรยาน  

- ครูผู้สอน ร้อยละ 
90 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
 
 
 
-ครูและบุคลากร ร้อย
ละ 100  ได้รับ
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โรงเรียน,มีส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
-โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ด้านอาคาร สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
98.00 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.71 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
95.24 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 80.56 
 
 
 
 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
80.00 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 90.20 
 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
50.00 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 95.00 
 
 

มาตรฐานท่ี  
7,8,10,11, 

13 
มาตรฐานท่ี   
5,6,7,9 

(ระดับปฐมวัย) 
 
มาตรฐานท่ี  8 
มาตรฐานท่ี  6 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
11 

มาตรฐานท่ี  9 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
11,13 

มาตรฐานท่ี  9 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๖ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
 4.5 กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้า
โรงเรียน  
 4.6 กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ   
 4.7 กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรง
อาหาร  
41.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรICT ภำยในโรงเรียน 
 41.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)                       

 
 
 
 
 
-โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ICT 
 

 
 
 
 
 
-อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
11,12,13 

มาตรฐานท่ี  8 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 

กลยุทธ์ที ่6  ปฏิรูปครูผู้สอนสู่มาตรฐานสากล 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
5.โครงกำรนิเทศภำยใน 
 5.1 กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน 
 5.2 กิจกรรมสังเกตการสอน 
 
 
 
 
6.โครงกำรกำรพัฒนำและใช้สื่อกำรสอน 
 6.1 กิจกรรมเก็บรวบรวม การยืมและการใช้
ส่ือการสอน    
 6.2 กิจกรรมประกวดส่ือการสอนประเภท
ต่างๆ   
 6.3 กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตส่ือและ
จัดท าส่ือ 
7.โครงกำรพัฒนำครูเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ  
 7.1 กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม
วิชาการ          
 7.2 กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน            
 7.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

-ครู ร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
 
 
 
-ครู ร้อยละ 90 มี
ความรู้ ความสามารถ
ในการจัดท าส่ือการ
เรียนการสอน 
 
 
 
-ครู ร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 
 
 

-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
94.55 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 89.43 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
90.91 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 96.90 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
98.00 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 85.71 

มาตรฐานท่ี  
10 

มาตรฐานท่ี  6 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 

มาตรฐานท่ี  7 
มาตรฐานท่ี  5 
(ระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  
7,8,10,11, 

13 
มาตรฐานท่ี   
5,6,7,9 

(ระดับปฐมวัย) 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๗ 

 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
1.โครงกำรกำรพัฒนำระบบงำนและเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรICT 
ภำยในโรงเรียน 

 1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร ICT 

-อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 

มาตรฐานท่ี  
11,12,13 

มาตรฐานท่ี  8 

 (ระดับปฐมวัย) 

 

กลยุทธ์ที่ 8  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/
กิจกรรม 

ผลส ำเร็จ 
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งชี้) 
1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี  
๒.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
3.โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรควำมปลอดภัย
ในโรงเรียน 
 3.1 กิจกรรมซักซ้อมการหนไีฟ    
 3.2 กิจกรรม 5 ส    
 3.3 กิจรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 

-นักเรียน ร้อยละ 90 
รู้จักป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย  

 
 

โรงเรียนจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 ปีและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ             
94.34 และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมในระดับดี 
ร้อยละ 93.45 

มาตรฐานท่ี  
12 

มาตรฐานท่ี  8 
 (ระดับปฐมวัย) 

มาตรฐานท่ี 
3,6,7,11,13 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๘ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำยพิเศษ 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

ของโครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จ 

ของโครงกำร/กิจกรรม 

สนอง 
มำตรฐำน 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

 

-นักเรียน ป. 3 -6  ร้อยละ 
80 เป็นพลเมืองดี เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

-นักเรียน ป. 3-6  โรงเรียน
พัฒนาวิทยา 212 คน 
โรงเรียนไกรลาศศึกษา 133 
คน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ
เยาวชนสัมพันธ์จ านวน 3 วัน 
ท าใหไ้ด้รับความรู้และ
ประสบการณ์สามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เป็น
พลเมืองดี เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น 
ยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

มาตรฐานท่ี 
2,6,7,10,11,1

3,15 
 

 
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
ด้ำนที่  ๑  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 
มำตรฐำนที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
 

ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน นร.
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

๑.๑  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

160 169 94.67 ๑ 0.95 

๑.๒ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 155 169 91.72 ๑.๕ 1.38 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ

ตน 
158 

169 
93.49 ๑.๕ 1.40 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  

160 169 94.67 ๑ 0.95 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑  169  ๕ 4.67 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๕๙ 

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- การจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
- การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพและการหลีกเล่ียงโรคภัยต่างๆ 
- การบริหารร่างกายด้วยการออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวัน 
- การจัดกิจกรรมกีฬาสี 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมการแปรงฟนัหลังรับประทานอาหาร 
- การดื่มนมและการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กทุกคน 

         - โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน 
๑. วิธีกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้ได้พัฒนาด้านร่างกายด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพกาย 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายในช่วงการเรียนการสอนและ
ช่วงพัก จัดบริการอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ ให้เด็กดื่มนมทุกวันและมีอาหารว่างให้เด็กช่วงบ่าย มีกิจกรรมให้เด็ก
ได้ออกก าลังกายอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กีฬาสี มีการตรวจสุขภาพและให้ภูมิคุ้มกันโรคตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดของแต่ละวัย โดยเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
และโรงพยาบาลเปาโลรังสิต  

๒. ผลกำรพัฒนำ 
 เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคล่ือนไหวท่ีดี คล่องแคล่ว ว่องไว มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และอุบัติภัยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรเพิ่มอุปกรณ์และสถานท่ีให้เด็กได้ออกก าลังกายมากขึ้น 
 
มำตรฐำนที่ ๒  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน นร.
ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ข้ึน
ไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

155 
169 

91.72 
๑ 

0.92 

๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 153 169 90.53 ๑ 0.91 
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

เหมาะสมกับวัย 
157 

169 
92.90 

๑ 
0.93 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 

155 169 91.72 
๒ 

1.83 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒  169  ๕ 4.59 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๐ 

 - การบริหารร่างกายด้วยการออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวัน 
  - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย (การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละค า (4 ภาค)) 

          - โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมท าระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะสอนน้อง)   

- โครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา (  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กิจกรรมโครงงาน) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ( กิจการแปรงฟัน,กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค,กิจกรรมก าจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์,
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี) 

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย) 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการพัฒนาศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว จัดกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งท าให้เด็กมีการพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

2. ผลกำรพัฒนำ 
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร่าเริง แจ่มใส มีน้ าใจ รู้จักการแบ่งปัน ควบคุม
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เข้าร่วมแสดงออกมากยิ่งขึ้น และให้เด็กได้แสดงออก 
 
มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 
 

จ ำนวน นร./ครู ที่อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป 

จ ำนวน 
นร.ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ังสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

158 169 93.49 ๒ 1.87 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 155 169 91.71 ๑ 0.92 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 153 169 90.53 ๑ 0.91 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
157 

169 
92.90 ๑ 0.93 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓  169  ๕ 4.62 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - การบริหารร่างกายด้วยการออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวัน 
           - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย (การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละค า (4 ภาค)) 
           - โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมท าระหว่างวัน,กิจกรรมวนัไหว้ครู,
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กจิกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะสอน
น้อง)   



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๑ 

- โครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา (  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กิจกรรมโครงงาน) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( กิจการแปรงฟัน,กิจกรรมล้างมือ 7 ข้ันตอน,กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค,กิจกรรมก าจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์,
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี) 

- โครงการอนรุักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย) 
 1.วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งท าให้เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม รู้จักการ
ท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ประพฤติตนเป็นเด็กดี  
 2. ผลกำรพัฒนำ 
 เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร่าเริง แจ่มใส มีน้ าใจ รู้จักการแบ่งปัน ควบคุม
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน นอกห้องเรียน และกับผู้ปกครอง เพื่อการมี

ส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง 
 
มำตรฐำนที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร.ที่
อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑   สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 

153 169 90.53 ๑ 0.91 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

154 169 91.12 ๑ 0.91 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 155 169 91.72 ๑ 0.92 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
156 169 92.31 ๑ 0.92 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 155 169 91.72 ๑ 0.92 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔  169  ๕ 4.57 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบบูรณาการ 
  - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละค า ) 
           - โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมท าระหว่างวัน,กิจกรรมวนัไหว้ครู,
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กจิกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะสอน
น้อง)   



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๒ 

- โครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กิจกรรมโครงงาน) 
 - โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟนั ( กิจกรรมล้างมือ 7 ข้ันตอน,กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค,กิจกรรมก าจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์,
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี) 

- โครงการอนรุักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย ) 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
      โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ    สมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ 
จัดล าดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาการ
สอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์ต่าง 
ๆ หน้าเสาธงทุกวันและจัดโครงการส่งเสริมความคิด และแก้ปัญหา 
            2.  ผลกำรพัฒนำ  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔  ในระดับดีเย่ียม 
   3.  แนวทำงกำรพัฒนำ   
       โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการ
คิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถ
ด้านการคิดของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 
ด้ำนที่  ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ   
 
มำตรฐำนที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวนครู 
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

10 10 
 

100 
 

๒ 2.00 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

10 10 100 ๒ 2.00 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๓ 

หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๕.๓ ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิง
บวก 

10 10 100 ๒ 2.00 

๕.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

10 10 100 ๒ 2.00 

๕.๕  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

10 10 100 ๒ 2.00 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

8 10 80 ๒ 1.60 

๕.๗ ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

10 10 
100 

๒ 2.00 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 10 10 100 ๒ 2.00 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
8 10 80 ๒ 1.60 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

8 10 80 ๒ 1.60 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๕  10  ๒๐ 18.80 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม ( โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพฒันาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - ส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คู่มือ 
หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 
  1. วิธีกำรพัฒนำ 
     โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการจัด
โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ศึกษา อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ เพื๋อน าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยทุกด้าน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสังคม  โครงการนิเทศภายใน เพื่อตรวจเยี่ยมช้ันเรียน
และสังเกตการสอน ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการพัฒนาเด็ก 
 2. ผลกำรพัฒนำ 
    ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก  มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย สรุปรายงานผลการพัฒนาการของเด็ก 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๔ 

วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีรับท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 5 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูบางคนท่ีสอนระดับปฐมวัยมีวุฒิและความรู้ ความสามารถในการศึกษาปฐมวัย 
ด้วยการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  

 
มำตรฐำนที่ ๖  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 ๓ 3.00 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

5 ๓ 3.00 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

5 ๓ 3.00 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

5 ๓ 3.00 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

5 ๓ 3.00 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 ๓ 3.00 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๖  ๒๐ 20.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพฒันาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการสร้างขวัญและก าลังใจครู-บุคลาการ 
 - ส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คู่มือ 
หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๖๕ 

  1.วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยการเข้าประชุม 
สัมมนา และศึกษาดูงานในหน่วยงานการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากเอกสาร คู่มือ ส่ิงพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 
 2. ผลกำรพัฒนำ 
 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา ผลการด าเนินงานทให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 พัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบันสู่กรอบ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีวิธีการใหม่ๆ มาปรับปรุง เผยแพร่พัฒนา
แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
 

มำตรฐำนที่  ๗  แนวกำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5 ๔ 4.00 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 ๔ 4.00 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 ๔ 4.00 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

5 ๔ 4.00 

๗.๕ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน 

4 ๔ 3.20 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๗  ๒๐ 19.20 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
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 - ส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คู่มือ 
หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต  
 - โครงการพฒันาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
         1. วิธีกำรพัฒนำ 
         จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  
          2. ผลกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกให้
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความตระหนักรู้และเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีส่วนร่วมและร่วมมือกันพัฒนาเด็กตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างครบถ้วน ได้แก่ ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน เครื่องเล่น 
 
มำตรฐำนที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

5 ๑ 1.00 

๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ๑ 1.00 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

5 ๑ 1.00 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 ๐.๕ 0.50 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

4 ๐.๕ 0.40 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

4 ๑ 0.80 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘  ๕ 4.70 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2560  
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 - แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 - สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
 - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 

๑. วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2560 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 และก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558  จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  น าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และจัดท ารายงานประจ าป ี
 2. ผลกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2560 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2558 และก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมา
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และจัดท ารายงานประเมินคุณภาพประจ าป ีเพื่อรายงาต่อสาธารณะ
ต่อไป  ท าให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยท้ัง  11  มาตรฐาน   และมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 8 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
            โรงเรียนควรจัดท าระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  ครบถ้วน ถูกต้อง  สมบูรณ์  และง่ายต่อการใช้งาน  
เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ด้ำนที่  ๓  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 
มำตรฐำนที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

5 ๒.๕ 2.50 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 ๒.๕ 2.50 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙  ๕ 5.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละค า ) 
           - โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมท าระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะสอนน้อง)   

- โครงการส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร 
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( Cooking )  กิจกรรมโครงงาน) 
 - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟัน ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค,กิจกรรมก าจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์,
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี) 
 - โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )  
 - โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน) 

- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล,       
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,                                                
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ    

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุบาล ,กิจกรรม
สร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟันส าหรับนักเรียน ,กิจกรรมการ
จัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
,กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรงอาหาร  

-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 
(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       

-โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน ,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี )  
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
            โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร   ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
           โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 9  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรเพิ่มการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กท้ังภายในโรงเรียนและชุมชน  เพื่อเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมวิชาการของชุมชน 
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ด้ำนที่  ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

มำตรฐำนที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละค า ) 
          - โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมท าระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะสอนน้อง)   

- โครงการส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร ( 
Cooking )  กิจกรรมโครงงาน) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟัน ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค,กิจกรรมก าจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์,
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี) 
 - โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )  
 - โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน) 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
          จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมาย
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย  เน้นให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม  ท าให้เด็กเกิดความมั่นใจ  กล้าแสดงออก  มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง   ส่งผลให้เป็นเด็กใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   
 2. ผลกำรพัฒนำ  
          ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  คือ  เด็กมีอัตลักษณ์ดังนี้   ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม และโรงเรียนมี
เอกลักษณ์  เรียนรู้คู่คุณธรรม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนควรเน้นทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

 

5 

 

๓ 3.00 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๐  ๕ 5.00 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๐ 

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  
 
มำตรฐำนที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 ๓ 3.00 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๑  ๕ 5.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   - โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ( การละเล่นแบบไทย/ภาษาไทยวันละค า ) 
          - โครงการคุณธรรม – จริยธรรม (กิจกรรมหน้าเสาธง ,กิจกรรมท าระหว่างวัน,กิจกรรมวันไหว้ครู,กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมธรรมะสอนน้อง)   

- โครงการส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหา ( กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมประกอบอาหาร 
( Cooking )  กิจกรรมโครงงาน) 
 - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจการแปรงฟัน ( กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค,กิจกรรมก าจัดยุงลาย,กิจกรรมกายบริหารประกอบเพลง,กิจกรรมการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์,
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมกีฬาสี) 
 - โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ( กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้,กิจกรรม
ประดิษฐ์โมบายจากวัสดุเหลือใช้,กิจกรรมสวนผักลอยฟ้า,กิจกรรมไม้ดอกแสนสวย )  
 - โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน (กิจกรรมท่องไปในอาเซียน,กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน) 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   เน้นการพัฒนาเด็กท้ัง  4  ด้าน  คือ ร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ   สังคม  และ
สติปัญญา   โดยการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาเ ด็กท่ีสอดคล้องการพัฒนาและ
เจริญเติบโตของเด็ก  ด้วยการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยสมศ.มาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนและเป้าหมายในการพัฒนา 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
         จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  2  คือ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเป็นคนไทยยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพ ครู
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนามีคุณภาพสมเป็นครูยุคใหม่   อาคารสถานท่ีมีคุณภาพสมเป็นแหล่งเรียนรู้/
สถานศึกษา ยุคใหม่  และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเหมาะสมเป็นการบริหารจัดการใหม่   
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11  ในระดับดีเย่ียม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๑ 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี  2  และภาษาจีนเป็นภาษาท่ี 3  
เพื่อการแข่งขันในอนาคต และก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน   
 
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน นร.
ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ข้ึน
ไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

285 298 95.64 ๐.๕ 0.48 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

287 298 96.31 ๐.๕ 0.48 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

295 298 98.99 ๑ 0.99 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

282 298 94.63 ๑ 0.95 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

280 298 93.96 ๑ 0.94 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

289 298 96.98 ๑ 0.97 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑  298  ๕ 4.81 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย,
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๒ 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา,กิจกรรมกาย
บริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี  
          - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูก
วิธี) กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย,กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค,
กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 - โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน  
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการออกก าลังกาย
หน้าเสาธงทุกเช้าด้วยการบริหารร่างกายประกอบเพลงมาร์ชโรงเรียนและประกอบการท่องสูตรคูณ  จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
       จากการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย   ท าให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   ป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ   เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/นันทนาการตามจินตนาการ  สามารถน าผลงานเข้าแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอกจนได้รับเกียรติบัตรและรางวัล  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
        โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนท่ียังมีภาวะโภชนาการเกินและภาวะโภชนาการขาด  ด้วยการ
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ซึ่งจะท าให้การแก้ปัญหาประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
 

 

 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๓ 

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร.ที่อยู่
ในระดับ 3 ข้ึนไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน

) 

คะแนน 

ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

290 298 97.32 ๒ 1.95 

๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

290 298 97.32 ๑ 0.97 

๒.๓  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

290 298 97.32 ๑ 0.97 

๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 

290 298 97.32 ๑ 0.97 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๒  298  ๕ 4.87 

 

ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย,
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า,
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี,
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 
 - โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (กิจกรรมรณรงค์คัดแยก,กิจกรรมธนาคารรีไซเคิล,กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

- กิจกรรมประกวดเรียงความและค าขวัญ,กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของเล่น ของใช้จากวัสดุรีไซเคิลและ
ละครอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม)         

- โครงการโลกสดใส  ใส่ใจชุมชน (กิจกรรมรณรงค์คัดแยกในชุมชน,กิจกรรมผลิตน้ ามันไบโอดีเซล) 
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 
1. วิธีกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้   ความเข้าใจและปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง    สามารถเลือกรับวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอนให้ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๔ 

 2. ผลกำรพัฒนำ  
         ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร   เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม    มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 2  ในระดับดีเย่ียม 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนควรฝึกให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอื่นท่ีแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย  
เพื่อฝึกการแยกแยะวัฒนธรรมท่ีดีท่ีควรเลือกรับปฏิบัติ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร.
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ 
รอบตัว 

 
270 

 
298 

 
90.60 

 
๒ 1.81 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

 
269 

 
298 

 
90.27 

 
๑ 0.90 

๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

272 298 91.28 ๑ 0.91 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

260 298 87.25 ๑ 0.87 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๓  298  ๕ 4.50 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย,
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๕ 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย, กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา,กิจกรรม
กายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี  
           - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
,กิจกรรม  Christmas  '58) 

- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้องท่อง
สวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   )     

- โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า,
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี,
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

- โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 
(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
(กิจกรรม Morning  Talk , กิจกรรม English  on  Tuesdays ,กิจกรรม  Extra!!! )   
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว  ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ,
กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความและการแต่งค าประพันธ์
เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรมการแข่งขันปริศนาอักษร
ไขว้   โครงการทัศนศึกษา  โครงการห้องสมุด  โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน  กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝึกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่านเพิ่มเติมและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
ฝึกทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
          จากการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียนท าให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  ห้องสมุดเคล่ือนท่ี  จากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว เช่น  สวนหย่อม  สระน้ า  โรงอาหาร  
ห้องคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกัน



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๖ 

เป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้อย่างมี
คุณภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการอ่าน การแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ 
 
มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ
สมเหตุผล  
  

ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวน นร.
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

250 298 
 

83.89 
 

๒ 1.68 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

253 298 84.90 ๑ 0.85 

๔.๓  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

254 298 85.24 ๑ 0.85 

๔.๔มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

260 298 87.25 ๑ 0.87 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๔  298  ๕ 4.25 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย,
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๗ 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา,กิจกรรม 
กายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี  
            - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
,กิจกรรม  Christmas  '58) 

-โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า,
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี,
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 
- โครงการพัฒนาส่ือการสอนท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูด้านการส่ือสาร 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ICT ภายในโรงเรียน 

(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       
1.วิธีกำรพัฒนำ 

          โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ 
จัดล าดับ การเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังความคิด ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยท าโครงงานต่าง ๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน
คณิตศาสตร์ โครงงานศิลปะสร้างสรรค์ และโครงงานวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  ครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
แก้ปัญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบโครงงานสถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว
สถานการณ์ต่าง ๆ หน้าเสาธงทุกวัน 
 2. ผลกำรพัฒนำ 
                จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช้ัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 4  ในระดับดีมาก 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๗๘ 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
               โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิด 
เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ และมีการ
ติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพื่อประเมินความสามารถ
ด้านการคิดของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ ำหนัก (คะแนน) คะแนนที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

87.25 ๑ 1.00 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

77.85 ๑ 0.80 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

77.18 ๒ 1.60 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

81.82 ๑ 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๕  ๕ 4.40 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย,
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
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ทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา,กิจกรรมกาย
บริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี  
          - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
,กิจกรรม  Christmas  '58) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูก
วิธี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย,กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค,
กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 

- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้องท่อง
สวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   )     

 - โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า,
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี,
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการพัฒนาส่ือการสอนท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการท่ีเน้นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ  ความรู้ท่ีจ าป็นตามหลักสูตร  พัฒนา
กระบวนการและทักษะท่ีส าคัญ  ได้แก่  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
ท างาน ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสาร   ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้มาสร้างผลงาน
และในการด ารงชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเอง  เพื่อท่ี
ครูจะได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของตนเองอย่างเต็มท่ี 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์   ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
และ ผลการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศเกินร้อยละ  3  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 5  ในระดับดีมาก 
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3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนควรพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติในระดับบุคคลทุกคนให้สูงกว่าระดับประเทศ   และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต่ าให้สูงขึ้น  ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อำชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร.ที่อยู่
ในระดับ 3 ข้ึนไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

270 298 90.60 ๒ 1.81 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

 
272 

 

 
298 

 
91.28 

 
๑ 0.91 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 280 298 93.96 ๑ 0.94 
๖.๔  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

290 
 

298 97.32 ๑ 0.97 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๖  298  ๕ 4.64 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย,
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส, กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน, กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย, กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต, กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา, กิจกรรม
กายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน, กิจกรรมกีฬาสี  
            - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
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 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ) 
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
        โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ  ฝึกให้ผู้เรียนได้ท างานท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่ม  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ   สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน  โดยบูรณาการความรู้  ทักษะกระบวนการ  และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังการเรียนในห้องเรียนและ
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามท่ีครูมอบหมาย    
 2. ผลกำรพัฒนำ  
        ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 6  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
            โรงเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันประเมินผลการท างานระหว่างกันและกัน  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการ
ประเมินและการน าผลการประเมินมาพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
 
ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวนครู ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแน
น 

ที่ได้ 
๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

19 21 90.48 ๑ 0.90 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

19 21 90.48 ๑ 0.90 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา   

20 21 95.24 ๒ 1.90 

๗.๔  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้

20 21 95.24 ๑ 0.95 
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๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

20 21 95.24 ๑ 0.95 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

20 21 95.24 ๑ 0.95 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

21 21 100 ๑ 1.00 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

21 21 100 ๑ 1.00 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

21 21 100 ๑ 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๗  21  ๑๐ 9.57 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 -โครงการพัฒนาและใช้ส่ือการสอน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูด้านการส่ือสาร 
- โครงการการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมครูด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ (กิจกรรมอบรมพัฒนา

ศักยภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ,กิจกรรม Speech around) 
- โครงการสร้างขวัญและก าลังใจครู-บุคลาการ 

 1. วิธีกำรพัฒนำ 
        โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนดด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  คือ  การศึกษา  อบรม  ประชุม   สัมมนาและดูงานท้ังด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เน้นให้ครูฝึกอบรม  และส่ังสอนให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คน
ดี  และอยู฿ในสังคมได้อย่างมีความสุข   โดยให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรและวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อน าข้อมูล ท่ีได้มา
วางแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ     
 2. ผลกำรพัฒนำ  
         ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์   การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน  ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน   ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7  ในระดับดีเย่ียม 
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 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
       โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูท่ียังมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   เพื่อพัฒนา
ครูให้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

5 ๑ 1.00 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

5 ๒ 2.00 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 ๒ 2.00 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 ๒ 2.00 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

5 ๑ 1.00 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๘  ๑๐ 10.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูด้านการส่ือสาร 

- โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 
(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- - ส่งเสริมให้ครูศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น เอกสารต ารา คู่มือ 

หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 
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 1. วิธีกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มีความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยการ
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  เขต  2  การศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น เอกสาร  คู่มือ  หนังสือส่ือส่ิงพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  
และอินเตอร์เน็ต             
 2. ผลกำรพัฒนำ  
         ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน     สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา   แตในส่วนการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา และ ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิ จัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการมีผลการ  
ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมประเมินตนเองยังเห็นว่าผู้บริหารยังปฏิบัติได้ไม่ดีพอ   จึงท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 8  อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
        ผู้บริหารควรท าความเข้าใจและให้โอกาสผู้ร่วมได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มากขึ้น   และ
ผู้บริหารควรการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
  
มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อยำ่งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

5 ๒ 2.00 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5 ๑ 1.00 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4 ๒ 1.60 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๙  ๕ 4.60 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (การประชุมผู้ปกครอง,การคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง,การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง,หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนร่วมจัดกิจกรรม) 
 - โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม               - โครงการโลกสดใส  ใส่ใจชุมชน 
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 1. วิธีกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   ผู้ปกครอง และชุมชน  โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อช้ีแจง   ปรึกษาหารือ และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  จัดโครงการโรงเรียนสีขาว  และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย
ให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม  จัดโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  และขอความร่วมมือในการดูแล  เอาใจใส่ผู้เรียนท้ังการเรียนและความประพฤติ 
  2. ผลกำรพัฒนำ  
           คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนในการสนับสนุนด้านวิชาการและ
ด้านงบประมาณเพื่อการพัฒนางานวิชาการ   
 
มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำง
รอบด้ำน 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

4 ๒ 1.60 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

4 ๒ 1.60 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

5 ๑ 1.00 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 ๑ 1.00 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 ๒ 2.00 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

5 ๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๐  ๑๐ 9.20 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๘๖ 

 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ) 
 - โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    

- โครงการพัฒนาและใช้ส่ือการสอน 
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชมรม) 
 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติม/เรียนพิเศษ (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน,กิจกรรมการ
การสอนซ่อมเสริมวันเสาร์,กิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน/ภาคฤดูร้อน,กิจกรรมการสอนเตรียมพร้อมสอบโอ
เน็ต,กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับช้ัน ม.1) 
  1. วิธีกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  
โดยก าหนดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาท่ีสองเพื่อการส่ือสารของผู้เรียน  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  นิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน    
 2. ผลกำรพัฒนำ  
          โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 10  ใน
ระดับ ดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนควรจัดรายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลาย  เช่น  ภาษาจีน   ภาษาญี่ปุ่น  การเรียนรู้แบบโครงงาน  
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   
 
 มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 ๔ 3.20 
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๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

5 ๓ 3.00 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

4 ๓ 2.40 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๑  ๑๐ 8.60 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้, กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูก
วิธี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย,กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค,
กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล,       
 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,                                                
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ    

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุบาล ,กิจกรรม
สร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟันส าหรับนักเรียน ,กิจกรรมการ
จัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
,กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรงอาหาร  

-โครงการพัฒนาและใช้ส่ือการสอน 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 

(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนจัดโครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดซื้อวัสดุ  และอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   
 2. ผลกำรพัฒนำ  
          โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย จัดโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  แต่มีส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่เพียงพอ  ยังขาดบางอย่าง
และบางอย่างอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ดี เช่น  สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น และแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน   การจัด
ห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
ห้องสมุดคับแคบและมีหนังสือน้อย     จึงมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 11  ในระดับดีมาก 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนควรจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพิ่มเติม  เช่น  หนังสือส าหรับค้นคว้าในห้องสมุด  
ห้องสมุดอิเลกโทรนิคส าหรับการสืบค้นข้อมูล  สภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้  เป็นต้น 
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 มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 ๑ 1.00 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 ๑ 1.00 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 ๑ 0.80 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 ๐.๕ 0.50 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 ๐.๕ 0.40 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

5 ๑ 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๒  ๕ 4.70 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            
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 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล, กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย,  กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา,กิจกรรม
กายบริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี  
           - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรม  Christmas' 58) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูก
วิธี, กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย,กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค
กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 

- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้องท่อง
สวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)     

 -โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 

 - โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน  
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล,       
 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,                                                
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ    

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุบาล ,กิจกรรม
สร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟันส าหรับนักเรียน ,กิจกรรมการ 
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จัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรงอาหาร  

-โครงการพัฒนาและใช้ส่ือการสอน 
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูครสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาส่ือการสอนท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูด้านการส่ือสาร 
- โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 

(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 1. วิธีกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน  15  มาตรฐาน  จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ  จ านวน  44  โครงการ   
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน   เพื่อรายงานต่อสาธารณะต่อไป            
 2. ผลกำรพัฒนำ  
          โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ปี  255๘-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 255๘  
โดยมีโครงการท่ีก าหนดไว้ 44 โครงการและสามารถปฏิบัติได้ส าเร็จ  43 โครงการ  พร้อมท้ังจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้ัง  15  มาตรฐาน   และมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 12  ในระดับ 
ดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรจัดท าระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  ครบถ้วน ถูกต้อง  สมบูรณ์  และง่ายต่อการใช้งาน  
เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
  
ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4 ๕ 4.00 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

5 ๕ 5.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๓  ๑๐ 9.00 
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล,       
 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,                                                
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ    

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุบาล ,กิจกรรม
สร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟันส าหรับนักเรียน ,กิจกรรมการ
จัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
,กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรงอาหาร  

-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 
(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       
 1. วิธีกำรพัฒนำ 
            โรงเรียนโครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้    โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   โครงการโรงเรียนสีขาว   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการ
ทัศนศึกษา   โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  โครงการพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี  โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โครงการนิเทศภายใน  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการBomb  
to bell  สันติสุข  สันติภาพ  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทย  และ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
             โรงเรียนได้สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 13  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
             โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนโดยจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในชุมชนร่วมกับผู้เรียนในโรงเรียน 
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ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

5 ๓ 3.00 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

 
5 
 

๒ 2.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๔  ๕ 5.00 
 
ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล,กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบ 
 สมรรถภาพทางกายกิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา
กิจกรรมกายบริหาร,ประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี                   
            - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรม  Christmas' 58) 
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- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูก
วิธี,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย,กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรคกิจกรรม
โรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 

- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้องท่อง
สวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   )     

 -โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี,
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ) 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 

 - โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน  
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม  สัมมนา และประชุมวิชาการ,
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล,       
 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,                                                
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ    

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุบาล ,กิจกรรม
สร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟันส าหรับนักเรียน ,กิจกรรมการ
จัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
,กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรงอาหาร  

-โครงการพัฒนาและใช้ส่ือการสอน 
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูครสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาส่ือการสอนท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูด้านการส่ือสาร 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 

(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
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 1. วิธีกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนก าหนดอัตลักษณ์จัดโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษา 2555-2557 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  2558 ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา โดย
ฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   โครงการโรงเรียนสีขาว  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    โครงการทัศนศึกษา  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  โครงการ
พัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี   โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  โครงการBomb  to bell  สันติสุข  สันติภาพ  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็น
ไทย และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   การจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนแสดงกิริยาวาจาอย่างสุภาพ
เรียบร้อย  ไม่พูดจากระโชกโฮกฮาก  จัดกิจกรรมการในวันส าคัญทางศาสนา เช่น  การเดินจงกรม  การสวดมนต์
และการเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาในวันนั้นๆ  จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนได้มีสมาธิ  ฝึกการสวดมนต์และ
เรียนธรรมะกับพระสงฆ์  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามจุดเน้นของโรงเรียน  โดยจัดอาหารกลางวันท่ีถูกหลัก
โภชนาการและจัดอาหารเสริม( นม )ให้ผู้เรียนทุกวัน  และจัดกิจกรรมการออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวัน 
 2. ผลกำรพัฒนำ  
         ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  คือผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  
ท าให้ผู้เรียนเกิดความหมั่นใจ  กล้าแสดงออก  มีความเช่ือมั่นในตนเอง   ส่งผลให้เป็นคนท่ีมีบุคลิกดี   พูดจาสุภาพ
เรียบร้อย  ไม่พูดค าหยาบ ตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ  บุคลิกดี  วจีสุภาพ  ซึมซับคุณธรรม   และผู้เรียนมี
สุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ การด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพและโรงเรียนอ่อนหวานสร้างสุขภาพ  ตามจุดเน้นของสถานศึกษา   คือ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 14  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
          โรงเรียนควรประสานกับครอบครัวเพื่อขอความร่วมมือในการดูแลภาวะโภชนาการของผู้รียนท่ีมีภาวะทุพ
โภชาการ  โดยเฉพาะผู้เรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน 
 
  
ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
5 

๓ 3.00 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 ๒ 2.00 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ ๑๕  ๕ 5.00 
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ร่องรอยควำมพยำยำม(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 
          โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมวันสุนทรภู่,กิจกรรมการพัฒนาลายมือ,กิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ,กิจกรรมคนเก่งเขียนค ายาก,กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่องจากภาพการเขียนเรียงความ
และการแต่งค าประพันธ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรม,กิจกรรม
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (กิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสาระ
วิทยาศาสตร์, กิจกรรมดาวเด่นคณิตศาสตร์)  
  - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กิจกรรมฉลาดรู้วิทยาศาสตร์,กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน,กิจกรรมภูมิใจความเป็นไทย,ธนาคารโรงเรียน,บันทึกรายรับ-รายจ่าย)                                                                                            
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาแชร์บอล 
วอลเล่ย์บอล,กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาหมากฮอส,กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน,กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย,กิจกรรมตรวจภาวะการเจริญเติบโต,กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการตอบปัญหาสุขศึกษา,กิจกรรมกาย
บริหารประกอบสูตรคูณและเพลงมาร์โรงเรียน,กิจกรรมกีฬาสี  
            - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางศิลปะ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางศิลปะ,กิจกรรมอนุรักษ์คีตศิลป์,กิจกรรมร าไทย Thai Dance) 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการถนอมอาหาร,กิจกรรม
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ,กิจกรรมประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล,กิจกรรมพืชผักสวนครัวลอยฟ้า,กิจกรรมเพาะต้น
อ่อนเมล็ดทานตะวัน,กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (กิจกรรม  Skill  Test,กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
,กิจกรรม  Christmas  '58) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมชมรมเด็กพัฒนาท าได้,กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันอย่างถูก
วิธี,กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ 7 ขั้นตอน,กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย,กิจกรรมการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวาน สร้างสุขภาพ 

- โครงการทัศนศึกษา (กิจกรรมเรียนนอกห้องท่องท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ,กิจกรรมเรียนนอกห้องท่อง
สวนจิตรลดาและวัดพระแก้ว,กิจกรรมตะลุยวันเด็กบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   )     

 -โครงการพัฒนาลูกเสือไทย ใจสามัคคี (กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ,กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมเข้าค่าย  DAY  CAMP ) 

- โครงการห้องสมุด (กิจกรรมบอร์ดนี้มีความรู้หน้าห้องสมุด,กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน,กิจกรรมสาร
พ.น.ว., กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา,กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์-วิปัสสนากรรมฐาน,พิธีไหว้ครู,กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,กิจกรรมงามอย่างไทย,กิจกรรมวัน
มาฆบูชา) 

- โครงการโรงเรียนสีขาว (กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก,กิจกรรมธรรมะต้านยา
เสพติด,กิจกรรมวันเอดส์โลก,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

- โครงการชมรมหรรษา (กิจกรรมชมรมต่างๆ) 
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- โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 

 - โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียน  
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - โครงการเยาวชนสัมพันธ์ 

- โครงการนิเทศภายใน (กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน,กิจกรรมสังเกตการสอน) 
 - โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ 
กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน,กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี) 
 - โครงการจัดหาสินทรัพย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (จัดซื้อส่ือการสอนในห้องเรียนอนุบาล,       
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน,                                                
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในห้องธุรการ    

-โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี (กิจกรรมสร้างโครงหลังคาและย้ายเสาธงบริเวณสนามอนุบาล ,กิจกรรม
สร้างโครงหลังคาลานหน้าอาคารเรียนประถม,กิจกรรมการปรับปรุงพื้นท่ีแปรงฟันส าหรับนักเรียน ,กิจกรรมการ
จัดท าโครงหลังคารถจักรยาน ,กิจกรรมปรับปรุงป้ายนิเทศบริเวณหน้าโรงเรียน ,กิจกรรมปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ  
กิจกรรมติดต้ังฝ้ากันความร้อนภายในโรงอาหาร  

- โครงการพัฒนาและใช้ส่ือการสอน 
- โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูครสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาส่ือการสอนท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมครูด้านการส่ือสาร 
-โครงการการพัฒนาระบบงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ภายในโรงเรียน 

(กิจกรรมการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT)       
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 1. วิธีกำรพัฒนำ 
         โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   ซึ่ง
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 2558-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี  2558  ด้วยการน าข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โดยสมศ.มาเป็นข้อมูลในการวางแผนและเป้าหมายในการพัฒนาและ
เน้นการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มท่ีเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ได้แก่  แบบโครงงาน  แบบบูรณาการ  แบบสืบสวนสอบสวน  แบบMind map   ส่งเสริมและพ ฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาดกการเรียนรู้ตามหลักสูตรและความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
มาใช้ในการศึกษาและการด าเนินชีวิต    
 2. ผลกำรพัฒนำ  
             จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  2  คือ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเป็นคนไทยยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพ ครู
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนามีคุณภาพสมเป็นครูยุคใหม่   อาคารสถานท่ีมีคุณภาพสมเป็นแหล่งเรียนรู้ /
สถานศึกษา ยุคใหม่  และ การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเหมาะสมเป็นการบริหารจัดการใหม่  ผล
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 15  ในระดับดีเย่ียม 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนโรงเรียนควรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี  2  
และภาษาจีนเป็นภาษาท่ี 3  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในอนาคตเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๙๗ 

๓. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย      

 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 

ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน ๒๐ 18.45 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ 4.67 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ 4.59 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ 4.62 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ 4.57 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๒  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ   ๖๕ 62.70 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒๐ 18.80 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๒๐ 20.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ 19.20 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.70 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ   ๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม   ๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ 96.15 ดีเยี่ยม 

ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๙๘ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 
น้ ำหนัก 

คะแนน 
คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน   ๓๐ 27.46 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ ๕ 4.81 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ๕ 4.87 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง 

๕ 4.50 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์   
 ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล   

๕ 4.25 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร ๕ 4.40 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

๕ 4.64 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ๕๐ 46.24 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ 9.57 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผล 

๑๐ 10.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๕ 4.60 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

๑๐ 9.20 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

๑๐ 8.60 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

๕ 4.70 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ๑๐ 9.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้   

๑๐ 9.00 ดีเยี่ยม 

 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๙๙ 

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม ๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป 
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

๕ 5.00 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ 92.70 ดีเยี่ยม 

ระดับขั้นพื้นฐำน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

๔. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๔.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี 3   

พัฒนำกำรด้ำน 
จ ำนวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ ำนวน/ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
๑.ด้านร่างกาย 53 52 1  
๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ 53 53   
๓.ด้านสังคม 53 53   
๔.ด้านสติปัญญา 53 53   

 
๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕8    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๑ จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนท่ี

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

วิทยาศาสตร์ ๔๔ - - - ๒ ๕ ๖ ๙ ๒๒ ๓๗ ๘๔.๑๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๔ ๒ - - - - ๒ ๑๙ ๒๑ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
ประวัติศาสตร์ ๔๔ ๒ - - - - ๔ ๑๗ ๒๑ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔ ๒ - - - - ๓ ๗ ๓๒ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
ศิลปะ ๔๔ ๒ - - - - ๖ ๑๒ ๒๔ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
การงานอาชีพฯ ๔๔ ๒ ๒ - - - ๕ ๒๑ ๑๔ ๔๐ ๙๐.๙๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๔ - - - - ๒ ๔ ๑๐ ๒๗ ๔๐ ๙๓.๑๘ 
หน้าท่ีพลเมือง  ๔๔ ๒ - - - ๕ ๙ ๙ ๑๙ ๓๗ ๘๔.๑๐ 
คอมพิวเตอร์ ๔๔ - - - - - ๑ ๑ ๔๒ ๔๔ ๑๐๐ 

หมายเหตุ  เด็กพิเศษ 2 คน 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๐ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๒ จ านวน นร.

ท่ีได้ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนท่ี

เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๔๑ - - - - - ๕ ๕๐ ๒๖ ๔๑ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๑ -  - - ๒ ๖ ๑๑ ๒๒ ๓๙ ๙๕.๑๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑ - - - ๔ ๖ ๗ ๘ ๑๖ ๓๑ ๗๕.๖๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๔๑ - - - - - ๔ ๘ ๒๙ ๔๑ ๑๐๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๑ - - - - ๒ ๑๐ ๑๔ ๑๕ ๓๙ ๙๕.๑๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑ - - - - ๘ ๖ ๖ ๒๑ ๓๓ ๘๐.๔๘ 
ศิลปะ ๔๑ - - - - - ๙ ๙ ๒๓ ๔๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๑ - ๑ - ๒ ๕ ๔ ๑๓ ๑๖ ๓๓ ๘๐.๔๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๑ - - - ๑ ๓ ๔ ๑๑ ๒๒ ๓๗ ๙๐.๒๔ 
หน้าท่ีพลเมือง   ๔๑ - - - ๑  ๙ ๖ ๒๕ ๔๐ ๙๗.๕๖ 
คอมพิวเตอร์ ๔๑ - - - - - ๒ ๒ ๓๗ ๔๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๓ จ านวน นร.

ท่ีได้ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ีได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวนท่ี

เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย 62 - - - 2 3 7 11 39 57 91.93 
คณิตศาสตร์ 62 - - - 4 5 10 10 33 53 85.48 
วิทยาศาสตร์ 62 - 2 2 6 7 7 9 29 45 72.58 
สังคมศึกษา ฯ 62 - - - - 5 9 17 31 57 91.93 
ประวัติศาสตร์ 62 - - - 1 3 13 9 36 58 93.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 62 - - - - 9 12 20 21 53 85.48 
ศิลปะ 62 - - - - - 5 34 23 62 100 
การงานอาชีพฯ 62 - - - - - - 16 46 62 100 
ภาษาต่างประเทศ 62 - - - 4 10 19 13 16 48 77.42 
หน้าท่ีพลเมือง   62 - - - 2 4 15 6 35 56 90.32 
คอมพิวเตอร์ 62 - - - - - - - 62 62 100 

 
 
 
 
 



รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หน้า ๑๐๑ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๔ 
จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 51 - - - 7 10 11 8 15 34 66.67 
คณิตศาสตร์ 51 - - 4 7 7 7 6 20 33 64.71 
วิทยาศาสตร์ 51 - - 3 5 7 8 6 22 36 70.59 
สังคมศึกษา ฯ 51 - - - 3 11 14 4 19 37 72.54 
ประติศาสตร์ 51 - - 2 - 17 12 7 13 32 62.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 51 - - - 8 6 6 10 21 37 72.54 
ศิลปะ 51 - - - - - 5 24 22 51 100 
การงานอาชีพฯ 51 - - - - - 6 21 24 51 100 
ภาษาต่างประเทศ 51 - - - 9 11 8 5 18 31 60.78 
หน้าท่ีพลเมือง   51 - - - 1 6 11 7 26 44 86.27 
คอมพิวเตอร์ 51 - - - - - - 1 50 51 100 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๕ 
จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 58 - - - 2 3 8 16 29 53 91.38 
คณิตศาสตร์ 58 - - 2 4 14 19 10 9 38 65.52 
วิทยาศาสตร์ 58 - - 1 5 6 15 16 15 46 79.31 
สังคมศึกษา ฯ 58 - - 2 12 15 11 7 11 29 50.00 
ประวัติศาสตร์ 58 - - - 1 9 12 19 17 48 82.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 58 - - - 2 2 11 18 25 54 93.10 
ศิลปะ 58 - - - - - 15 22 20 58 100 
การงานอาชีพฯ 58 - - - - - 6 18 34 58 100 
ภาษาต่างประเทศ 58 - - 2 7 8 19 10 12 41 70.69 
หน้าท่ีพลเมือง   58 - 1 1 4 11 16 15 10 41 70.69 
คอมพิวเตอร์ 58 - - - - - - - 58 58 100 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๖ 
จ านวน นร.
ท่ีได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ท่ี
ได้ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

จ านวน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู ้

๐ ๑ 
๑.
๕ 

๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 44 - - - - - 2 11 31 44 100 
คณิตศาสตร์ 44 - - - - 4 13 5 22 40 90.91 
วิทยาศาสตร์ 44 - - - - 4 10 8 22 40 90.91 
สังคมศึกษา ฯ 44 - - - 4 2 12 8 18 38 86.36 
ประวัติศาสตร์ 44 - - - 6 11 11 7 9 27 61.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 44 - - - - - 6 13 25 44 100 
ศิลปะ 44 - - - - - 8 17 19 44 100 
การงานอาชีพฯ 44 - - - - - 3 9 32 44 100 
ภาษาต่างประเทศ 44 - - - 6 4 7 6 21 34 77.27 
หน้าท่ีพลเมือง   44 - - - - 7 13 11 13 37 84.10 
คอมพิวเตอร์ 44 - - - - - - - 44 44 100 

 
 
 
 ๔.๓ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-Net ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
 

สำระวิชำ 
จ ำนวน
/คน 

คะแนน
สูงสุด 

( Max ) 

คะแนน
ต่ ำสุด 

( Min. ) 

คะแนน
เฉลี่ย

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

(S.D.) 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

( Median ) ( Mode ) 

ภาษาไทย ๔๔ ๗๒.๕๐ ๓๗.๕๐ ๕๗.๙๕ ๑๐.๐๙ ๕๘.๗๕ ๔๗.๕๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๔ ๙๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕๔.๒๐ ๒๒.๖๑ ๕๐.๐๐ ๔๕.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๔ ๘๕.๕๐ ๒๔.๐๐ ๔๘.๒๘ ๑๕.๒๑ ๔๖.๕๐ ๓๘.๕๐ 
สังคมศึกษา ๔๔ ๘๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๕๗.๑๔ ๑๒.๓๒ ๕๗.๐๐ ๕๒.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๔๔ ๙๐.๐๐ ๑๗.๕๐ ๕๓.๑๘ ๒๐.๘๐ ๔๘.๗๕ ๓๗.๕๐ 
 
หมำยเหตุ  ผลการสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มคีะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย

ระดับจังหวัด และคะแนนเฉล่ียระดับสังกัด (เอกชน) และมีคะแนนพัฒนาการ 7.36 สูงเป็นอันดับท่ี 
2 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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สรุปผลจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ 
 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 
ภาษาไทย 44 57.95 10.09 - 54.55 45.45 
สังคมศึกษา ฯ 44 57.14 12.32 - 61.36 38.64 
ภาษาอังกฤษ 44 53.18 20.80 6.82 54.55 38.64 
คณิตศาสตร์ 44 54.20 22.61 6.82 54.55 38.64 
วิทยาศาสตร์ 44 48.28 15.21 6.82 77.27 15.91 

 
หมำยเหตุ ๑.จ ำนวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดูจำกรำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติ 
  ขั้นพื้นฐำน ค่ำสถิติระดับโรงเรียนแยกตำมรำยวิชำ 
   ๒. จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจำกรำยงำนผลกำรทดสอบ 
       ระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ผลกำรทดสอบ O-Net รำยบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุง ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 
  ๒. พอใช้ ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
  ๓. ดี ระดับผลกำรทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 
 
 
 ๔.๕ ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 43 37 6   
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 41 33 8   
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 62 48 14   
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 50 38 12   
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 58 52 6   
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 44 41 3   

รวม 298 249 49   
เฉล่ียร้อยละ 100 83.56 16.44   
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 ๔.๖ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 43 32 11   
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 41 27 14   
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 62 45 17   
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 50 34 16   
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 58 39 19   
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 44 27 17   

รวม 298 204 94   
เฉล่ียร้อยละ 100 68.46 31.54   

  
 ๔.๗ ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 43 43  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 41 41  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 62 62  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 50 50  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 58 58  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 44 44  

รวม 298 298  
เฉล่ียร้อยละ 100 100  

    
๔.๘ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน 
  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
 นักเรียนมีความสามารถในส่ือสารสมวัย มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักการ เหตุผล และความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อยา่งเหมาะสม  
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 ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ใน
สังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม  
 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
 นักเรียนมีความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่าง เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม ไม่พงึประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  
 นักเรียนมีความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และการมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  
 
ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน คิดเป็นร้อยละ 
 

สมรรถนะ ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน หมำยเหตุ 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 96.98 3.02    
๒. ความสามารถในการคิด 85.91 14.09    
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 82.89 17.11    
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 90.93 9.06    
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 86.58 13.42    
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บทที่ 4 สรุปผลกำรพัฒนำ 
 

1. จุดเด่นของสถำนศึกษำ   
จุดเด่นของสถำนศึกษำ   

ด้ำนครู 
o จัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
o ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
o สามารถบูรณาการส่ือการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
o รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
o วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
o ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
o จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
o ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนท่ัวถึง 
o พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
o มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
o มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
o มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
o มีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี ขยัน อดทน เสียสละ 
o มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
o เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
o พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
o มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้ำนผู้บริหำร 
o มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
o มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
o มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ท้ังด้านวิชาการ และการบริหาร 
o ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
o มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
o มีคุณธรรม จริยธรรม 
o มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
o สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
o ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
o ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
o บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
o บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่นของสถำนศึกษำ   
o มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
o มีความเป็นประชาธิปไตย 
o ตระหนักถึงการพฒันาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

ด้ำนผู้เรียน 
o ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
o มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
o มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
o มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
o มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
o ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
o รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์/มีสุขลักษณะท่ีดี 
o มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
o ท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/ศิลปะ 
o สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ช่ืนชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
o มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
o เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
o ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
o มีความรู้ทักษะเบ้ืองต้น มีทักษะในการท างาน 
o มีทักษะการวิเคราะห์/การส่ือความ 
o มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
o รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท างานเป็นทีม 
o กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
o มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ ์
o มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
o มีค่าเฉล่ียโดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับประเทศ และมีค่าพัฒนาการโดยรวม สูงเป็นอันดับท่ี 2 ของ
โรงเรียนสังกัดเอกชน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2  

ด้ำนสถำนศึกษำ 
o ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
o การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
o จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
o มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
o มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
o มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
o ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
o ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
o ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
o ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
o ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
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จุดเด่นของสถำนศึกษำ   
o การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
o น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
o ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
o จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
o จัดกิจกรรมท่ีสร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
o ส่งเสริมทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
o มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
o เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
o มีทรัพยากร ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
o ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
o มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
o มีหลักสูตรสถานศึกษา 
o มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
o มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
o อาคารเรียน/ห้องประกอบ/ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 
o จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 

 
2.   จุดควรพัฒนำ  

จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนครู 
o พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o ใช้วิธีสอนท่ีหลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์ 
o ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
o พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
o น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
o จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
o การผลิตส่ือการเรียนการสอนเอง 
o การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล

การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
o การท าวิจัยในช้ันเรียน 
o ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/ส่ือการสอน 
o พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

ด้ำนผู้บริหำร 
o จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
o พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
o การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 

ด้ำนผู้เรียน 
o ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดควรพัฒนำ 
o ส่วนสูง น้ าหนัก บางคนยังไม่ได้มาตรฐาน 
o การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
o การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
o ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เช่ือมโยง 
o การท างานร่วมกับผู้อื่น 
o ความกล้าในการแสดงออก 
o ความอดทน อดกล้ัน/ท างานจนส าเร็จ 
o พัฒนาทักษะชีวิต 
o การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
o พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
o พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคมให้

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ด้ำนสถำนศึกษำ 
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
o มีรถรับส่งผู้เรียนอย่างเพียงพอท่ัวถึง 
o พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
o การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
o การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ 
o ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
o พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
o ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
o พัฒนาส่ือการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
o ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้า 
 

3.  แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

ด้ำนครู 
o ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
o ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณา

การ/การสอนบทบาทสมมติ 
o ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้ 
o พัฒนาการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ 
o พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
o ส่งเสริมด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
o ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
o ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
o ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
o พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
o มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาท่ีสอน  

ด้ำนผู้บริหำร 
o ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
o จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อท่ีสูงขึ้น 
o การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
o ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 

ด้ำนผู้เรียน 
o ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร 
o ผู้เรียนมีสุขนิสัยท่ีดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
o พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมท่ีดี 
o มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตส านึกท่ีดี 
o รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
o ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
o พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
o การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้ 
o ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
o ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
o ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
o ส่งเสริมความรัก สามัคคี 
o จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
o การท าโครงงาน 
o พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
o ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
o สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ 
o ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
o มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
o สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 
o ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน 
o พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 

ด้ำนสถำนศึกษำ 
o พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
o น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
o ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ท่ัวถึง 
o ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
o พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
o พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
o ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
o จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
o พัฒนาคร/ูสนับสนุนใช้ส่ือ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
o ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
o พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เอื้อต่อการเรียนรู ้
o ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
o พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
o ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 

 
4.   ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ  

ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
ด้ำนครู 
o การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
o ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
o ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาท่ีสอน 

ด้ำนผู้บริหำร 
o การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการท่ีดี 
o ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
o สวัสดิการบุคลากร 
o การลดหย่อนภาษี 
o ทุนการศึกษา 

ด้านผู้เรียน 
o การฝึกฝนด้านการคิด 
o ความกล้าแสดงออก 
o การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
o พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
o เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
o ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านสถานศึกษา 

o ข่าวสารทางการศึกษา 
o การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน 
o การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
o จัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน 
o ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
o กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
o ส่ือการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า 
o จัดหาต าราเรียนท่ีเหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ 
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จ ำแนกตำมโรงเรียนเอกชน   

สพป.ปทุมธำนี เขต 2 

ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คา่เฉลีย่รวมปี 
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โรงเรียนพฒันาวิทยา 57.95 57.14 53.18 54.2 48.28 54.15

ระดบัสงักดัเอกชน 52.67 53.53 51.76 49.2 45.97 50.63

ระดบัจงัหวดั 50.41 50.66 44.25 45.22 43.62 46.83

ระดบัประเทศ 49.33 49.18 40.31 43.47 42.59 44.98
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