
ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

  1.1 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 355/600 หมู่ ท่ี 15 ซอยตลาดส่ีมุมเมือง ต าบลคูคต อ าเออ          
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ           
โทรศัพท์ 02-995-0367 โทรสาร 02-532-2890 website www.pnw.ac.th 
 1.2 ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 4 มกราคม 2528   
  1.3 เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.4 เนื้อที่ 2 ไร่ 92 ตารางวา   
  1.5 เขตพื้นท่ีบริการ สังกัดศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
  1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนพฒันาวิทยาเดิมช่ือโรงเรียนอนุบาลพัฒนา จัดต้ังโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดอนุบาลพัฒนา 
โดยมี นางวนิดา เลาจริยกุล เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอนระดับก่อน
ประถมศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนพฒันาวิทยา และ
ขยายหลักสูตรการสอนถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และเมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับอนญุาตให้ขยายช้ัน
เรียนโดยเปิดรับนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จนถึงปัจจุบัน 

 

แผนท่ีโรงเรียนพัฒนา
วิทยา
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 1.7 โครงสร้างการบริหาร  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวทางการจัดการศึกษา   

  2.1 ปรัชญาโรงเรียน (School Philosophy)  
“การศึกษาคือการพัฒนาตน” 

 การศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีรักการเรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร มานะ อดทน ไม่ยอม
แพ้ต่ออุปสรรค สามารถน าความรู้หรือกระบวนการต่างๆ ท่ีได้รับ น าไปสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองจน
เกิดเป็นนิสัย เพื่อเกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืนในตนเองตลอดไป 

 2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)  
“วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม น าสู่สากล” 

 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหา
ความรู้ ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย กตัญญู 
เมตตา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้อาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้อย่าง
น้อย 2 อาษา 
 2.3 พันธกิจ (Missions) 
 1) จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเป็นสากล มีจิต
สาธารณะ 
 2)  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยอาพ 

ผู้รับใบอนุญาต 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่าย

วชิาการ 
ฝ่ายบัญชี 

 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายพัฒนา

บุคลากร 

หัวหน้า

ฝ่าย 
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 3)  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้อาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้ตามวัย อย่างน้อย 2 อาษา 
 4)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ และมีทักษะกระบวนการคิดด้านต่างๆ  
 5)  ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ในโรงเรียน อย่างท่ัวถึง 
 6)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
        7)  พัฒนาสอาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีให้ร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างพอเพียง 
 8)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9)  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาอิบาลอย่างมีประสิทธิอาพ 
 10) สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่างๆ 
  2.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เรียนรู้ คู่คุณธรรม” 
นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงควบคู่กับการพัฒนาจิตใจ พร้อมท้ังพัฒนาสมองให้มีวิชาความรู้ 

มีสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม โดยสอดแทรกคุณธรรมลงในกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนา
คุณธรรมด้านต่างๆให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เช่น การท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพราะการท างานร่วมกับผู้อื่นต้องมีความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสียสละ ความซื่ อสัตย์ 
สุจริต หากท าได้มากๆ บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นเจตคติ เป็นความเช่ือ เป็นจิตส านึกท่ีจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ 

2.5 อัตลักษณ์ (Identity) 
“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน” 

“ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน”หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังอายในและอายนอกโรงเรียน นักเรียนท่ีเป็นผู้ “ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน” จึงมีความต้ังใจ มีความเพียร
พยายามในการเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังอายในและ
อายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ สามารถเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็น
องค์ความรู้ น าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
3. ข้อมูลบุคลากร 
 1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 

ประเอทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉล่ีย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

1 2 3 - - 3 - 7 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 2 2 - 2 - - 25 
ครู (บรรจุ) 2 16 18 1 17 - - 19 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - 8 8 - 8 - - 5 
ครูต่างประเทศ - 2 2 - 2 - - 2 
เจ้าหน้าท่ี - 4 4 - 4 - - 4 
พนักงาน 2 8 10 10 - - - 13 
คนขับรถ 1 - 1 1 - - - 34 

รวม 6 42 48 12 33 3 -  
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- จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  24 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
- จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   4   คน คิดเป็นร้อยละ   15  
- สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา  -  จ านวน  -  คน 
 
 
 

 
 

 

1) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉล่ียจ านวนช่ัวโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉล่ีย/
คน/สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

อาษาไทย 2 20  
คณิตศาสตร์ 2 18  
วิทยาศาสตร์ 2 18  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 18  
สุขศึกษาพลศึกษา 2 14  
ศิลปะ 1 13  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 9  
อาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 7 17  
อาษาต่างประเทศ (จีน) 3 6  
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4. ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

จ านวนนักเรียน 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 25 20 45 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 24 27 51 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 18 18 36 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 19 17 36 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 22 31 53 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 29 21 50 

รวม 137 134 271 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6  ปีการศึกษา 2559 – 2560 

ระดับชั้นรียน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

ปีการศึกษา 2559 56 40 38 56 58 58 296 

ปีการศึกษา 2560 45 51 36 36 53 50 271 

    
   สรุป : ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  271 คน ลดลง 25 คน คิดเป็น – 8.44 %  

 
 
 2)  จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 
 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส พิเศษ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - - 1 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - - 2 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - - 1 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - - 2 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1 - 1 

รวม 1 - 7 
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2) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขีย น     
การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขอาพตามเกณฑ์ 
 

ความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
ระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียน (ร้อยละ)   

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้

ป.1 80.00 15.56 4.44 

ป.2 82.35 13.73 2.00 

ป.3 83.34 11.12 5.33 

ป.4 88.89 5.55 8.33 

ป.5 86.79 9.43 3.77 

ป.6 80.00 12.00 8.00 
 

ความสามารถด้านการคิดค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
ระดับความสามารถด้านการคิดค านวณ (ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้
 ป.1 84.46 13.32 2.22 
ป.2 76.47 21.57 1.96 
ป.3 69.44 16.68 13.88 
ป.4 63.89 19.44 16.67 
ป.5 62.26 22.64 15.09 
ป.6 62.00 20.00 8.00 
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ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 
 
 
                 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
ระดับความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้

ป.1 86.67 8.89 4.44 

ป.2 92.16 3.92 3.92 

ป.3 83.34 8.33 8.33 

ป.4 88.89 5.55 5.55 

ป.5 90.57 5.66 3.77 

ป.6 92.00 4.00 4.00 

 ระดับชั้น 
ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช ้

 ป.1 73.33 17.78 8.89 
ป.2 82.35 11.76 5.88 
ป.3 83.34 8.33 8.33 
ป.4 86.11 8.33 8.55 
ป.5 83.02 7.54 5.66 
ป.6 90.00 6.00 4.00 



 

 

11 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 

 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม  ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ ผลการประเมิน (ร้อยละ)   

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 100 

ซื่อสัตย์สุจริต 90.77 

มีวินัย 86.72 

ใฝ่เรียนรู้ 88.56 

อยู่อย่างพอเพียง 84.87 

มุ่งมั่นในการท างาน 81.18 

รักความเป็นไทย 93.36 

มีจิตสาธารณะ 100 

ระดับ ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชัน้ ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 

ดีเยี่ยม 97.78 96.08 94.44 97.22 96.23 96.00 

ดี 2.22 3.92 5.56 2.78 3.77 4.00 



 

 

12 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2560 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี 

 ป.1 93.33 6.67 
ป.2 96.08 3.92 
ป.3 94.44 5.56 
ป.4 91.67 8.33 
ป.5 94.34 5.66 
ป.6 96.00 4.00 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ (ร้อยละ) 

ประเภท อ้วน ผอม ปกติ 

ป.1 
ชาย 20.00 - 80.00 
หญิง 15.00 - 85.00 

ป.2 
ชาย 20.83 - 79.17 
หญิง 11.11 7.41 81.48 

ป.3 
ชาย 11.11 16.67 72.22 
หญิง 16.67 5.56 77.77 

ป.4 
ชาย 15.79 31.58 52.63 
หญิง 11.76 41.18 47.06 

ป.5 
ชาย 18.18 36.36 45.46 
หญิง 6.45 35.49 58.06 

ป.6 
ชาย 16.67 20.83 62.50 
หญิง 19.23 26.92 53.85 



 

 

13 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ระดับความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้

ป.1 86.67 8.89 4.44 

ป.2 92.16 3.92 3.92 

ป.3 83.34 8.33 8.33 

ป.4 88.89 5.55 5.55 

ป.5 90.57 5.66 3.77 

ป.6 92.00 4.00 4.00 

คุณลักษณะ ผลการประเมิน (ร้อยละ)   

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 100 

ซื่อสัตย์สุจริต 90.77 

มีวินัย 86.72 

ใฝ่เรียนรู้ 88.56 

อยู่อย่างพอเพียง 84.87 

มุ่งมั่นในการท างาน 81.18 

รักความเป็นไทย 93.36 

มีจิตสาธารณะ 100 



 

 

14 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
  5.1 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  

 
 
 
  5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 
    มีค่าเฉล่ียจ าแนกตามรายวิชาสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับอาค และระดับประเทศ 
 

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับโรงเรียน 50.5 43.27 38.88 43.36 

ระดับจังหวัด 48.78 40.44 38.68 39.77 

ระดับภาค 47.4 37.04 37.75 39.5 

ระดับประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 

 

ระดับ ด้านเหตุผล  
(Reasoning Abilities) 

ด้านภาษา 
(Literacy) 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

ค่าเฉลี่ยรวม
ความสามารถ 3 ด้าน 

โรงเรียน 49.44 55.63 32.61 45.89 

ศึกษาธิการภาค 47.50 56.50 37.81 47.27 

สังกัดเอกชน 47.09 55.22 38.35 46.89 

จังหวัด 45.97 54.35 36.39 45.57 

ประเทศ 45.31 52.67 37.75 45.25 



 

 

15 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

 

 

6. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ครู 
1.นางศุอลักษณ์  เครือครุฑ 
2.นางสาวอณิตา  นิ่มชูชีพ  
3.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล  
4.นางบุญสม  มาลาศรี   
5.นางสาวนุชจรินทร์ ทองหล่อ  
6.นางสิริลักษณ์  ช้างแก้ว  
7.นางสาวิกา  สุอาพเพชร  
8.นางณิชาอัทร ชมวิชา  
9.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์   
10.นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ  

 
รางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” 
ประจ าป ี2561 ระดับเหรียญเงิน 
(ปฏิบัติหน้าท่ี 20 -29 ปี)  
 
 
 
 
 
 
 

 
สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.นางสาวศศิธร  อ้นใจธรรม รางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” 
ประจ าป ี2561 ระดับเหรียญทองแดง 
(ปฏิบัติหน้าท่ี 10 -19 ปี)  

สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

12.นางบุญสม  มาลาศรี   รางวัล “ครูดีศรีล าลูกกา” ประจ าปี 
2561 งานวันครูแห่งชาติ จังหวัด
ปทุมธานี 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี 



 

 

16 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
13.นางสาวกุสุมา  มะรินทร์ 
14.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ท่องบทอาขยาน
ท านองเสนาะ รางวัล “เหรียญทอง” 
ระดับช้ัน ป.1-3 และ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

15.นางสาวิกา  สุอาพเพชร 
16.นางสิริลักษณ์    ช้างแก้ว 
 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน  คัดลายมือส่ือ
อาษาไทย รางวัล “เหรียญทองแดง” 
ระดับช้ัน ป.1-3 และ “เหรียญทอง ” 
ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

17.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน  อ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA รางวัล “เหรียญทอง” 
ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

18.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เรียงร้อยถ้อยความ 
รางวัล “เหรียญทอง” ระดับช้ัน ป.4-6 
(ตัวแทนจังหวัด) 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

19.นางสาวกุสุมา  มะรินทร์ 
20.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย รางวัล “เหรียญเงิน” 
ระดับช้ัน ป.1-3 และ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

21.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน กวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ รางวัล “เหรียญเงิน” ระดับช้ัน 
ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

22.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ต่อค าศัพท์
อาษาไทย รางวัล “เหรียญทองแดง” 
ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

23.นางณิชาอัทร  ชมวิชา ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การประกวดผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รางวัล 
“เหรียญเงิน” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

24.นางสาวธัญญา  ป้องปิ่น 
25.นางสาวเยาวอา  นนธิจันทร์ 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแสดง
วิทยาศาสตร์ รางวัล “เหรียญทอง” 
ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

26.นางสาวิกา  สุอาพเพชร 
27.นางสาวศศิธร  อ้นใจธรรม 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน มารยาทไทย  รางวัล 
“เหรียญเงิน” ระดับช้ัน ป.1-3 และ 
“เหรียญทอง” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

28.นางมธุรส  บัวพันธ ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  รางวัล “เหรียญ
เงิน” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 



 

 

17 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
29.นางสาวนุชจรินทร์  ทองหล่อ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เต้นแอโรบิค รางวัล 

“เหรียญทองแดง” ระดับช้ัน ป.1-6 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

30.นางมธุรส  บัวพันธ ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เดาะลูกฟุตบอล 
รางวัล “เหรียญเงิน” ระดับช้ัน ป.1-3 
และ “เหรียญทอง” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

31.นางมธุรส  บัวพันธ ์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เดาะปิงปอง  รางวัล 
“เหรียญทอง” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

32.นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การวาดอาพระบาย
สี  รางวัล “เหรียญทอง” ระดับช้ัน   
ป.1-3 และ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

33.นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การสร้างอาพปะติด 
รางวัล “เหรียญเงิน” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

34.นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขัน
ประติมากรรม รางวัล “เหรียญเงิน” 
ระดับช้ัน ป.1-3 และ ระดับ ช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

35.นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ 

 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ร้องเพลงสากล 
รางวัล “เหรียญทองแดง” ระดับช้ัน 
ป.1-3 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

36.นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ 

 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง (หญิง) รางวัล “เหรียญ
เงิน” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

37.นางสาววิไลวรรณ  ไชยลังการ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ไทย รางวัล “เหรียญทอง” 
ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

38.นางสันษนีย์  วันกล่ิน  
39.นางสาวนิกษ์นิอา  ขัดบง 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การวาดอาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  
รางวัล “เหรียญทองแดง” ระดับช้ัน  
ป.1-3 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

40.นางสันษนีย์  วันกล่ิน  
41.นางสาวนิกษ์นิอา  ขัดบง 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน  การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  รางวัล 
“เหรียญเงิน” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
42.นางสันษนีย์  วันกล่ิน  
43.นางสาวนิกษ์นิอา  ขัดบง 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation) รางวัล 
“เหรียญทองแดง” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

44.นางสันษนีย์  วันกล่ิน  
45.นางสาวนิกษ์นิอา  ขัดบง 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การสร้าง 
Webpage ประเอท Web Editor 
รางวัล “เหรียญทองแดง” ระดับช้ัน  
ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

46.นางสาวอรอนงค์  ไสโยธา 
47.นางสาววีราญา  รักวรนิต 

ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน พูดอาษาอังกฤษ
(Impromptu  Speech) รางวัล 
“เหรียญทองแดง” ระดับช้ัน ป.1-3  
“เหรียญเงิน” ระดับช้ัน ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

นักเรียน 
1.ด.ญ.สุพิชญา  ธรรมมา 
 

 
รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ (ป.4-6)  
ระดับชาติ 

 
สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

2.ด.ช.พีระแพทย์  พุทธเส็ง รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
ทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์)ระดับ
นานาชาติ (รอบสอง ระดับ ประเทศ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.ด.ช.พีระแพทย์  พุทธเส็ง 
4.ด.ช.นครินทร์  ศรีชู 

รางวัล “เหรียญเงิน” และ “เหรียญ
ทองแดง”  การแข่งขันวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถม 
ศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2561 รอบแรก 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

5.ด.ช.ต้นน้ า  โมราเรือง 
6.ด.ญ.นลินลดา  ชุมนุมพร 
7.ด.ช.พรหมวรอพ  พาอ่อน 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2561 รอบแรก 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

8.ด.ญ.จิราวรรณ  กุลพรม 
9.ด.ญ.พิรญาณ์  รังษีกูล 

รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับ ป.1-3 
และ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

10.ด.ญ. กรกมล (พม่า) 
11.ด.ญ.นุชนาฏ  ผิวข า 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
คัดลายมือส่ืออาษาไทย ระดับ ป.1-3 
และ “เหรียญทอง” ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

12.ด.ญ.อาทิมา  บุญชื่น รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
13.ด.ญ.สุพิชญา  ธรรมมา รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันเรียง

ร้อยถ้อยความ ระดับ ป.4-6 (ตัวแทน
จังหวัด) 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

14.ด.ญ.รุจิรา  มีกล่ า 
15.ด.ญ.สุพิดา  แก่นอากาศ 
16.ด.ช. ปฏิพัทธ์  กระต่ายทอง 
17.ด.ญ.สุดารัตน์  เอ้าอาจ 
18.ด.ญ.นารีอักดิ์  หนองหาร 
19.ด.ญ.วิอาวิน  ต้ังวัฒนกิตติกุล 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับ 
ป.1-3 และ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

20.ด.ญ. วิยดา  วงศ์ละคร   
21.ด.ญ.รอัทรอร  สังข์ชาวใต้ 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

22.ด.ญ.ณัฐณิชา  แดงสิงห์ 
23.ด.ญ.ธนิษฐา  แผนรุ่งรัตน ์

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
ต่อค าศัพท์อาษาไทย ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

24.ด.ญ.รวิสรา  บุญประมุข 
25.ด.ญ.สุวรินทร์  พึ่งงาม 

รางวัล “เหรียญเงิน” การประกวด
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

26.ด.ช.จิรโชติ  ค าใหม่ 
27.ด.ญ.กวินทิพย์  ซื่อสัตย์ 
28.ด.ญ.พิชญา  สังฆะทิพย ์

รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันการ
แสดงวิทยาศาสตร์  ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

29.ด.ช.ทนาธร  ชัยประสิทธิ์กุล 
30.ด.ญ.พรนอา  (พม่า) 
31.ด.ช.ณัฐนันท์  อุทุมพร  
32.ด.ญ.จิรัฏฐ์  พิทวัสอา 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
มารยาทไทย ระดับ ป.1-3 และ 
“เหรียญทอง”  ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

33.ด.ญ.จิราณี  ศรีทอง 
34.ด.ช.พงศกร  หงษ์ทองสุก 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 
ป. 4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

35.ด.ญ.วรัญญา  วงเวียน 
36.ด.ญ.พิมพ์ลอัส  พรรณพลีวรรณ 
37.ด.ญ.ลอัสรา  สังข์สมุทร 
38.ด.ญ.พรมาดา  โพธิ์สง่า 
39.ด.ญ.ธนกาญจน์  แสงมณีเดชา 
40.ด.ญ.ธิดารัตน์ (พม่า) 
41.ด.ญ.ชนัญชิดา   ทองค า 
42.ด.ญ.ณัฏฐณิชา  หาวงค์ 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
เต้นแอโรบิค ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
43.ด.ญ.นฤมล       จินะ   
44.ด.ญ.ปิยากร     ช่ืนชูวงค์ 
45.ด.ช.ทีปกร  พรรคพวก 
46.ด.ช.ศตวรรษ  ร านิล 
47.ด.ช.อาวัต  เนตรสุอาพ 
48.ด.ช.ไตรอูมิ แซ่ซิ้ม 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันเดาะ
ลูกฟุตบอล ระดับ ป.1-3 และ 
“เหรียญทอง” ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

49.ด.ช.จารุวัฒน์  บุญทอง 
50.ด.ช.อควัตร  บุญเรียน 

รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันเดาะ
ลูกปิงปอง ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

51.ด.ญ.พีรดา      พุ่มวารี 
52.ด.ญ.ปอัสรา     จองกลาง 

รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันการ
แข่งขันการวาดอาพระบายสี  
 ระดับ ป.1-3 และ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

53.ด.ญ.พิมพ์วิอา  อันฤดี 
54.ด.ญ.นฏกร      นาวิชัยกุล 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันการ
สร้างอาพปะติด ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

55.ด.ช.ระพีอัทร   ห่วงเพชร 
56.ด.ช.กายสิทธิ์   เกตุพันธุ์ 
57.ด.ช.อูริ          หงษ์เหล่าข า 
58.ด.ช.ปรเมศร์     ชัยตรัยอพ 
59.ด.ช.อนุพงษ์     บุญธรรม 
60.ด.ญ.สิลินทิพย์   ฝูงใหญ่ 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับ ป.1-3 และ  
ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

61.ด.ช.สิปปวิชญ์  ค าตรง รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน 
ประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) ระดับ 
ป.1-3  

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

62.ด.ญ.นาเดีย  มีออิลักษณ์ รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

63.ด.ญ.นรินลดา  ชุมนุมพร  
64.ด.ญ.ปกิตา     รักกลางใจ  
65.ด.ญ.พรชนก โพธิ์สง่า  
66.ด.ญ.พิชชา งามข า  
67.ด.ญ.อทิตยาพร อริยพฤกษ์ 
68.ด.ญ.วันวิสาข์ ช้ัวเจริญ  
69.ด.ญ.พิชญ์อาอา ปิยะสุวรรณ 
70.ด.ญ.ยุพารัตน ์อ่างศรี  
71.ด.ญ.นางฟ้า พรมดวง 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
72.ด.ญ.สุชัญญา       การะยะ 
73.ด.ญ.ณิชาอัทร     สาแก้ว 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
วาดอาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ระดับ ป.1-3  

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

74.ด.ช.อรงณ์กต    รักษาทรัพย์  
75.ด.ช.เปรมยศ     สนทะเนตร 

รางวัล “เหรียญเงิน” การแข่งขันการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book)  ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

76.ด.ญ.ทิพย์อาอรณ์  กุลพรม 
77.ด.ช.ธนพล  ธรรมมังสา 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation)  ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

78.ด.ช.กันตนพ  กล่ินหอม 
79.ด.ญ.อูชิดา  เหลืองพีระชัย 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเอทWeb 
Editor ระดับ ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

80.ด.ญ.สรสวรรค์  สะอาดศรี  
81.ด.ญ.ชญาดา  ไกรศรธนะกูล 

รางวัล “เหรียญทองแดง” การแข่งขัน
พูดอาษาอังกฤษ(Impromptu  
Speech) ระดับ ป.1-3 และ“เหรียญ
เงิน” ป.4-6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ปทุมธานี 

 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ข้อมูลอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบท่ีใช้ในการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 

  อาคารเรียนประถม  จ านวน  1  หลัง   อาคารประกอบ 1 หลัง  
  สนามกีฬาในร่ม           1   สนาม              สระว่ายน้ า   1  สระ    

    โถงประชุมใต้อาคาร        1   โถง    โรงอาหาร    1  หลัง 
    ห้องน้ าชาย-หญิง       4   จุด   โรงจอดรถ    1  หลัง   
    สวนพฤกษศาสตร์         1  สวน 
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8. ข้อมูลงบประมาณ (รวมอนุบาล) 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินอุดหนุนรายหัว 3,721,195.68 งบเงินเดือน 9,384,369.51 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,349,064.00 งบด าเนินการ 7,708,036.84 

เงินค่าธรรมเนียมอื่น  13,964,552.50 งบอื่นๆ 3,775,652.30 

เงินอุดหนุนรายการอืน่  963,026.32 - - 

รวมรายรับ 19,997,838.50 รวมรายจ่าย 20,868,058.65 

 
9. สภาพชุมชนโดยรวม 

สอาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นตลาดสด ตลาดกลางค้าส่งผัก ผลไม้ ดอกไม้ และอุปกรณ์
ต่างๆ  บ้านพักอาศัย มีประชากรประมาณ  30,000 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ ตลาดส่ีมุมเมือง หมู่บ้าน
พัฒนา ธนาคาร โรงพยาบาล อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ ล าตัด มอญร า แข่งเรือ ตักบาตรพระร้อย (ประเพณีของชาวมอญใน
จังหวัดปทุมธานี) 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 50 
รับจ้าง ร้อยละ 25 พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ราชการ ร้อยละ 14 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 5 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 จ านวนคนเฉล่ีย 4 คนต่อครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ มีรายได้โดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 120,000-360,000  บาท ต่อปี 
 โรงเรียนพฒันาวิทยาอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนด้านต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษารังสิต องค์กรพิพิธอัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.), พิพิธอัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ วัดเจดีย์หอย 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  วัดพืชอุดม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ฯลฯ  

จากการประเมินสถานอาพของโรงเรียน พบว่า สอาพแวดล้อมอายนอกเอื้อต่อการพัฒนา และ
สอาพแวดล้อมอายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพัฒนา
คุณอาพการศึกษาให้มีประสิทธิอาพสูงขึ้น  โดยอาศัยความร่ วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
เครือข่ายผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
และนโยบายท่ีดี  การให้บริการ และผลผลิตมีคุณอาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิอาพ
ในการปฏิบัติงาน  สอาพการเงินในโรงเรียนไม่เป็นอุปสรรค มีสอาพแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ชุมชน สะดวกในการเดินทาง
แต่ยังมีจุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาต้องแก้ไข คือ การจัดหาส่ือ  และอุปกรณ์การศึกษา การซ่อมบ ารุงอาคารท่ีช ารุดทรุด
โทรมเนื่องจากอายุการใช้งาน การจัดสอาพแวดล้อมอายในโรงเรียน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณอาพเพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนรวมท้ังการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้มากขึ้น การสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
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10. แหล่งเรียนรู้ 
 10.1 ห้องสมุดมีขนาด 48.75 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 4,423 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 23 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของนักเรียนท้ังหมด 

10.2 ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด 9 ห้อง  ได้แก่ 

  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการดนตรี -  นาฎศิลป์ จ านวน  1  ห้อง 
  -  ห้องส่ือการเรียนรู้อนุบาล  จ านวน  1  ห้อง 
  -  ห้องสมุด                       จ านวน  1  ห้อง 
  -  ห้องคหกรรม    จ านวน  1  ห้อง 
  -  ห้องประชุม    จ านวน  2  ห้อง 

10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งานมีท้ังหมด 68 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เคร่ือง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 48 

2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 58 

3.  ใช้ในการบริหาร 10 
  

  จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา 2560  
       เฉล่ีย 267 คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ 98 ของนักเรียนท้ังหมด 

10.4  แหล่งเรียนรู้อายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ จ านวนคร้ัง / ปี 

1.  ห้องคอมพิวเตอร์ 504 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

2.  ห้องสมุด 468 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

3.  ห้องศิลปะ 504 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

4.  ห้องนาฏศิลป์ 504 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

5.  ห้องวิทยาศาสตร์ 756 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 3 ครั้ง) 

6.  ห้องคหกรรม 216 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

7.  ห้องสังคมศึกษา 216 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

8.  ลานเอนกประสงค์ (กิจกรรมประจ าวัน) 507 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 5 ครั้ง) 
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9.  ลานเอนกประสงค์ (สวดมนต์วันศุกร์) 36 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

10.สนามกีฬาในร่ม 507 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 5 ครั้ง) 

11.สระว่ายน้ า 468 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

12.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 40 ครั้ง/ปี (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

 

 

10.5 แหล่งเรียนรู้อายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก  สถิติการใช้จ านวนคร้ัง / ปี 
ตลาดส่ีมุมเมือง 4 

โรงงานยาคูลท์ 2 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   2 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 1 

พิพิธอัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 1 

พิพิธอัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 1 

โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ 1 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมืองทองธานี 1 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 1   

ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ า อ าเออบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1   

ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป ์อ าเออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 

แหล่งเรียนรู้ /ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องสมุด 40 48 33 33 50 45 

ห้องวิทยาศาสตร์ 45 51 36 36 53 50 

ห้องคอมพิวเตอร์ 45 51 36 36 53 50 

ห้องศิลปะ 45 51 36 36 53 50 

ห้องดนตรี- นาฎศิลป์ 45 51 36 36 53 50 

ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 40 45 28 32 48 42 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก  สถิติการใช้จ านวนคร้ัง / ปี 
โรงเรียนสายปัญญา (Open House) 1 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (วัดประยูรฯ) 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/อูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีโรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและเด็กในปีการศึกษา
ท่ีรายงาน 

ท่ี ผู้ให้ความรู้ เร่ือง จ านวนคร้ัง 
1 พระครูพิศาลธรรมมานุวัตร เจ้า

คณะต าบลคูคต เจ้าอาวาสวัด
ซอยสามัคคี 

วันอาสาฬหบูชา ,วันเข้าพรรษา ,วันส าคัญ
ทางศาสนา ,การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
,การถวายเทียนจ าน าพรรษา ,การน า
หลักธรรมมาใช้เพื่อห่างไกลยาเสพติด 

1 

2 พระอาสกร วรพนฺโธ ศูนย์
อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว 

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและสวดธัมม
จักรกัปปวัตตนสูตร 

26 

3 นายปรเมศร์ นาราช, นายวชิระ 
มโนน้อม, นายสิทธิ์ ทรายแก้ว, 

การป้องกันอัคคีอัยและอัยธรรมชาติ การ
ซักซ้อมอพยพหนไีฟ 

1 

ค่าย ลูก เ สือ บ้านริ ม น้ า

พิ พิธภัณฑ์เกษตร เฉ ลิมพระ เ กียร ติ  

ค่าย ลูก เ สือรั ศมี แคมป 

มหกรรมวิ ทยาศาสตร์  เมื องทอง ธา นี

อุทยานประวั ติศาสตร์  อ ยุธยา

โร ง ง านยา คูลท์   อ ยุธยา

มหกรรมวิ ทยาศาสตร์  บ้าน สิริ นธร
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ท่ี ผู้ให้ความรู้ เร่ือง จ านวนคร้ัง 
นายสมชาย มหาวัชนะ นาย
สุวัฒนิคม ปานขาว 

4 ร.ต.อ.อ านวย สุอลาอ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจ
คูคต ปทุมธานี (ครู D.A.R.E.) 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศ
ไทย) 

10 

5 นางสาวฐานิดา ทิพย์มณฑา เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข 

ให้ความรู้และตรวจสุขอาพฟัน นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

2 

6 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
บางปะกอก  

ให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ (4 สายพันธุ์)  

1 

7 คณะละคร “คนท าคนดู” จัดแสดงละครเวที เรื่องรามเกียรติ์ ตอน
นารายณ์ปราบ  นนทก 

1 

8 เจ้าหน้าท่ี บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 

จัดกิจกรรม  Stamp @ School 2017 
ให้ความรู้เกี่ยวกับตราไปรษณียากร 

1 

9 นางสาวนิตยา  มาตรค าจันทร์, 
นางสาวรัตนา ค าอาจ 
(นักวิชาการสาธารณสุข)
นางสาววรกานต์ มุกประดับ 
(แพทย์แผนไทย) สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา (วัดประยูรธรรมา
ราม) 

ให้ความรู้และตรวจสุขอาพ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

1 

10 เจ้าหน้าท่ีบริษัทยาคูลท์ 
(ประเทศไทย)จ ากัด 

จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่
ใจสุขอาพ Healthy Gen Z” ดูแลสุขอาพ
ด้วยการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า
สารอาหารครบถ้วน 

1 

11 ทีมงาน “เบ๊นท์-โบ๊ท School 
Visit” 

แสดงละครหุ่น เรื่อง “จงพอใจในส่ิงท่ี
ตัวเองมีอยู่ รู้จักมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีหน่อยนะเด็ก ๆ” 

1 

12 บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด “ดัชมิลล์ 
คิดส์ สคูล ทัวร์ ปี 9” 

กิจกรรม “ขยับ เล่น เน้นพัฒนาการ” 1 

13 อาจารย์เสาวคนธ์  อินป้อง   การใช้อาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
14 อาจารย์ดวงใจ ดวงมณี, 

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมอร 
การออกแบบแผนการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 
21 

1 
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ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 

ท่ี ประเภทความรู้ จ านวนคร้ัง 
1 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 27 
2 ความปลอดอัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 11 
3 สุขอาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 8 
4 การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 2 
5 อื่นๆ 1 

 รวม 49 
 
 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนพัฒนาวิทยาในปีการศึกษา 2559 เป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ี
โรงเรียนน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อน าบทสรุปไปเช่ือมโยงหรือสะท้อนอาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณอาพ
การศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 และน ามาพิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2560 จากข้อมูลการด าเนินของโรงเรียนและผลจากการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดเด่น 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีค่าเฉล่ียผลคะแนนจากการประเมินระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับอาค และระดับประเทศ นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขอาพกายแข็งแรง รู้จัก
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ดี  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทุกคน  

3) ผู้เรียนมีสุขอาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถอาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชนตลาดส่ีมุมเมืองผ่านกิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการโลกสดใส ใส่ใจชุมชน 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 

1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามบทบาท 

2 ) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่ างเป็นระบบ โรงเรียน ใช้ เทคนิคการประชุม 
ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณอาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สอาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณอาพตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียน มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
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 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณอาพ เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบ     

บูรณาการ การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงให้นักเรียนเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณอาพอายในของโรงเรียน เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณอาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณอาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณอาพอายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยด าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณอาพอายในของโรงเรียนให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกระดับ 
  
จุดควรพัฒนา 
 1.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 

1) ควรมีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และอูมิปัญญาในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนปลูกฝังอย่าง
จริงจังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาในด้านวิชาชีพ น ามา
พัฒนาเทคนิคการสอนและส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลตามสอาพจริง  

3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุด  E-library เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย ให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้น 
 ๒. ด้านครู 
  1) ครูควรน าอูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน 
  2) ครูปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสม่ าเสมอและประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
  3) ครูควรมีการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา 
 3. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1) โรงเรียนควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณอาพของนักเรียน   

2) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท าการวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยอาพ 
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 3.  กาพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NETและ PISA 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

 2. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนพัฒนาวิทยามีกระบวนการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ “ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน” เช่น โครงการห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ห้องสมุด
เคล่ือนท่ี กิจกรรมเสริมการอ่านยามเช้า กิจกรรมค าศัพท์คล้องจอง การเล่าเรื่อง การแสดงบทบาทสมมุติ         
การพัฒนาทักษะการใช้อาษาให้กับนักเรียน ๓ อาษา ได้แก่ อาษาไทย อาษาอังกฤษ และ อาษาจีน จัดการเรียน
การสอนเพื่อฝึกทักษะด้านการคิดในทุกรายวิชา เช่น การเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห์ รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ จากการท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ อาษาไทย อาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
จัดท าโครงการพัฒนาศักยอาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ การอ่านและสรุปข่าวสาร หนังสืออ่านนอกเวลา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความ
อาคอูมิใจ โดยน าเสนอผลงานจากการจัดท าโครงงานต่างๆ เช่น งานวันอาษาไทย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้แก่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจในระบบ
และวิธีการใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้และส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องเรียน Smart Classroom และห้องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าถึง Internet ความเร็วสูงได้ การใช้
เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล น าเสนอผลงาน หรือสร้างผลงาน นอกจากพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยอาพในการเป็นผู้น าต่าง ๆ เช่น        
เป็นพิธีกรในกิจกรรรมตอนเช้า และงานวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน การเลือกต้ังประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน เป็นต้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องผ่านโครงการวันวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนเสริมวันเสาร์ การติวเข้มทุก
เช้า เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยกิจกรรม และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยมีหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาเป็นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยช่วยปลูกฝังให้มีความอาคอูมิใจในท้องถิ่น รักใน
ความเป็นไทย รู้คุณค่าของอูมิปัญญาไทยและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทุกวันศุกร์ในช่ัวโมงแนะแนว
นิมนต์พระสงฆ์มาน าสวดมนต์บท “ธัมมจักรกัปปวัตตนะสูตร”และเล่านิทานคุณธรรม โครงการพัฒนาลูกเสือไทย
ใจสามัคคี ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือ
ผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการจากทุกกลุ่มสาระฯ ตามจินตนาการและสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข        
ผ่านกิจกรรม “ชมรม” ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมในส่ิงท่ีตนชอบหรือสนใจ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้” 
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เรียนรู้เรื่องทักษะอาชีพ เช่น การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ของใช้ การพับเหรียญโปรยทาน การผลิตสบู่              
การประกอบอาหาร การออกก าลังกาย ลีลาศและกิจกรรมเข้าจังหวะ  เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ 
ท้าทาย อยากแสดงความสามารถ ผู้เรียนมีโอกาสใช้ศักยอาพของตนอย่างเต็มท่ี การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 โรงเรียนน าอูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, 
พระสงฆ์จากวัดธรรมะสุขใจ , ครู D.A.R.E. จากสถานีต ารวจคูคต เป็นต้น มาร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้การ
อบรม ท าให้นักเรียนได้รับความรู้หลากหลาย มีอูมิคุ้มกันชีวิต รู้เท่าทัน ปฏิเสธยาเสพติดและอบายมุข ได้รับความรู้
เรื่องการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ พิษอัยจากขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี น้ าหวาน น้ าอัดลม ส่งเสริมการออก
ก าลังกายเสริมสร้างสุขอาวะท่ีดีให้แก่นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนมีการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคลผ่านการเอาใจใส่จากครูประจ าช้ัน มีการเรียนรู้ในโลกกว้างจากการทัศนศึกษานอกสถานท่ี เช่น บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร พิพิธอัณฑ์ประวัติศาสตร์อยุธยา การเข้าไปศึกษาหาความรู้กับอูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ณ ตลาดส่ีมุมเมือง การเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขอาพ” 
โครงการ “โรงเรียนอ่อนหวาน” และโครงการ“เด็ก พนว.ท าได้” ท้ังนี้โรงเรียนผ่านการประเมินจากคณะกรรมการใน
ระดับ “เหรียญทอง” เป็นสมัยท่ี 5  
 โครงการต่อเนื่องท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญมาโดยตลอดคือ โครงการโลกสดใส ใส่ใจชุมชน มีกิจกรรมหลัก 
2 กิจกรรมคือการรณรงค์คัดแยกขยะ และธนาคารรีไซเคิล ผลการด าเนินงานท าให้นักเรียน และบุคลากรทุกคน
รู้จักการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้น าขยะท่ีไม่ใช้มาขายให้ธนาคารรีไซเคิลของโรงเรียน เป็นการ
ร่วมมือกับชุมชนในการลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม ยังเป็นการฝึกนิสัยการประหยัดและอดออมอีกด้วย 
 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการด าเนินงานผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้รับป้ายพระราชทาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 ส าหรับในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะ 
อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตสานึกของครูและเยาวชน นักเรียนพัฒนาผลิตอัณฑ์จากพืชศึกษา “กระเจ๊ียบ
แดง” ท่ีหลากหลาย ได้แก่ น้ ากระเจ๊ียบ แยมกระเจ๊ียบ น้ าสลัดกระเจ๊ียบแดง และสบู่สมุนไพรกระเจ๊ียบแดง   
บูรณาการเรียนรู้สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว และ ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
 ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 เสด็จสวรรคต คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร 
ตลอดจนผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักอักดีต่อพระองค์ อาทิ การร่วมกันท าดอกไม้จันทน์ (ดอกชบา
ทิพย์) จ านวน 1,500 ดอก ท่ีได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี การจัดรถบริการให้คณะครูและ
บุคลากรเดินทางไปกราบพระบรมศพ ณ พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้คณะครู 
นักเรียน และผู้ปกครองร่วมประดิษฐ์ดอกเข็มแดงส่วนหนึ่ง จากจ านวน 400,000 ดอก เพื่อประดับพระจิตกาธาน 
พระเมรุมาศ ให้กับโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ เป็นต้น โรงเรียนต้ังปณิธานในการน้อมน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยึดถือปฏิบัติและถ่ายทอดสู่เยาวชนของชาติสืบไป 
 
  3. ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยอาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรและโรงเรียนก าหนด 
คุณอาพผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน ในด้านผลการประเมินผู้เรียน สามารถอ่านออกและอ่านคล่อง สามารถ
เขียน ส่ือสาร คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม  
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หลักประชาธิปไตย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาน กล้าแสดงออก ออิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามวัย สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเองรวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนดและไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม รู้และตระหนักถึงโทษและพิษอัยของส่ิงเสพติดให้โทษต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเอท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความอูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
พัฒนาการด้านต่างๆ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบวัดระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับอาค 
และระดับประเทศ ย้อนหลังต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับ      
ช้ันประถมศึกษาปีที 6 สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  มีร้อยละของนักเรียนท่ี
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ในระดับ 3 ข้ึนไป ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ที่ได้คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป 

อาษาต่างประเทศ 97.90 
การงานอาชีพฯ 90.21 
ศิลปะ 94.76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86.71 
ประวัติศาสตร์ 83.57 
สังคมศึกษาฯ 82.17 
วิทยาศาสตร์ 76.57 
คณิตศาสตร์ 78.32 
อาษาไทย 83.92 
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 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ ทางการเรียนรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 6 ปีการศึกษา 2560
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2560 

กลุ่มสาระ ระดับ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
วิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน 48.28 41.83 43.36 

ระดับจังหวัด 43.62 42.06 39.77 
ระดับภาค 43.14 41.60 39.50 
ระดับประเทศ 42.59 41.22 39.12 

คณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียน 54.20 44.48 38.88 
ระดับจังหวัด 45.22 42.23 38.68 
ระดับภาค 44.51 41.27 37.75 
ระดับประเทศ 43.47 40.47 37.12 

ภาษาอังกฤษ ระดับโรงเรียน 53.18 37.11 43.27 
ระดับจังหวัด 44.25 37.92 40.44 
ระดับภาค 41.37 35.23 37.04 
ระดับประเทศ 40.31 34.59 36.34 

ภาษาไทย ระดับโรงเรียน 49.66 56.13 50.50 
ระดับจังหวัด 47.03 54.62 48.78 
ระดับภาค 50.21 53.81 47.4 
ระดับประเทศ 45.02 52.98 46.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 2560

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
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4. จุดเด่น 
 โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมคุณอาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ท้ังการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับดีเย่ียม มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับอาค และระดับชาติ ผู้เรียนมีสุขอาพ กาย สุขอาพจิตท่ีดี สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
กับผู้อื่นได้ และมีจิตสาธารณะ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการแสวงหาความรู้จากการอ่าน และ 
การใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

  
5. จุดควรพัฒนา  
 1) พัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 2) พัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร การอ่านและคิดวิเคราะห์ด้านอาษาอังกฤษ สร้างเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น เพื่อการ
พัฒนา ต่อยอดผู้เรียนให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น และควรเสริมกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารโดยการ
ใช้คาพูดโต้ตอบในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ดี 
 3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศก็ตาม 
โรงเรียนยงัคงต้องพฒันาให้ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียของผลการสอบโอเน็ตสูงขึ้น โดยต้ังเป้า ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

4) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายอย่างเต็มศักยอาพ เพื่อการแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนร่วมกัน  

5) ส่งเสริมการให้ผู้เรียนรู้จักอาชีพท่ีหลากหลายต้ังแต่ยังเล็ก เพื่อให้รู้จักวางเป้าหมายอนาคตของตนเอง 
และเสริมความมุ่งมั่นให้กับผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
 
2. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ด าเนินการวิเคราะห์สอาพบริบทขององค์กร และศึกษาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ    
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน นโยบายทางการศึกษา ระเบียบ 
ข้อบังคับ มีการวิเคราะห์หาสอาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียน สอาพปัญหา อุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis น าข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้น มีการปรับแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษาของโรงเรียน  จัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
จัดการโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ มีอาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิอาพ การบริหารจัดการโรงเรียนและ
พัฒนาคุณอาพ ผู้เรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ อายใต้กระบวนการมี ส่วนร่วมของเครือข่าย  4 ฝ่าย  คือ 
คณะกรรมการโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู จัดท าแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี ( ปี
การศึกษา 2558 - 2560) ท่ีมีความเหมาะสม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของทุก
ฝ่าย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณอาพผู้เรียน  การด าเนินงานยึดตาม
กระบวนการ PDCA คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิอาพและเกิด
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ประสิทธิผล มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ มกีารบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย มีการจัดเก็บท้ังในรูปของเอกสาร 
คอมพิวเตอร์ ลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียน ด้านการจัดสอาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดอัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสอาพท่ีใช้การได้ดี สอาพแวดล้อม   ร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
อย่างเพียงพอ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกอาคส่วน   ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณอาพได้
มาตรฐาน จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีและรักชุมชนของตนเอง มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียนก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีคณะกรรมการตรวจ
ติดตามคุณอาพอายในโรงเรียนให้มีคุณอาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล น าปัญหา ข้อเสนอแนะ 
เข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการฝ่ายบริหารอายในเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยอาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาของ
โรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ  
 3.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณอาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี คู่มือครู และปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปีท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษ ะความเช่ียวชาญ มีข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้องครบถ้วน ในการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ   
 3.3 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ SWOT พร้อมน ามาวางแผนพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสอาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 
 3.4 โรงเรียนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับทราบผลการจัดการศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณอาพการศึกษา  
 3.5 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ (PDCA) โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (School 
Based Management: SBM) ยึดหลักธรรมาอิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท ี่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง คุณอาพการจัดการศึกษาเป็นที่น่าพอใจของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
4. จุดเด่น 
  โรงเรียนพฒันาวิทยามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาอิบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศมาร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของโรงเรียน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษา การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA  รวมถึงการใช้
ผลการประเมิน ติดตาม มาใช้วางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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5. จุดควรพัฒนา 
 5.1  ควรเปิดโอกาสให้มีการหาแนวทางในการพัฒนาจุดเน้นของโรงเรียน  โดยการมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง และชุมชนอายนอกให้มากยิ่งขึ้น  
  5.2  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถด้านอาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น ควรมีการประสานให้เกิด
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอายนอกท่ีจะมีส่วนในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 
1. ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
มีหลักสูตรโรงเรียน ตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551          
มีโครงสร้างหลักสูตรและตารางเรียนตามโครงสร้าง สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด 
เช่น การจัดท าโครงงาน การจัดแสดงฐานวิชาการ มีการวัดผล ประเมินผลตามสอาพจริงเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ครูพัฒนาส่ือการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี และการใช้ SMART CLASSROOM เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิอาพ ส่งเสริมให้ครูท างาน
วิจัยในช้ันเรียน อาคเรียนละ 1 เรื่อง มีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการ โดยส่งเข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนาอย่างสม่ าเสมอตลอดปี เพื่อให้น าความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ
คิด การปฏิบัติจริง และการน าเสนอผลงานจากการคิด ครูพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอน มีการท าวิจัยในช้ัน
เรียนอาคเรียนละ 1 เรื่อง และจัดชมรมท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสนใจ  

3.2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เช่น การเชิญ
วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน จัดให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้อายนอก 
อายในท้องถิ่น ท้ังการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ 
อายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม   
  3.3 ครูมีการตรวจสอบ และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิอาพ 
โดยระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้มีวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินผลท่ีชัดเจน และมีการ
ท าบันทึกหลังสอน มีการสรุปผลการประเมินความก้าวหน้า และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  3.4 ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 
20 ช่ัวโมงต่อปี 
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4. จุดเด่น  
  4.1 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อฝึก
กระบวนการคิดของผู้เรียนเหมาะสมกับวัย ครูท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
  4.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ชุมชน 
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
 
5. จุดควรพัฒนา 
  ควรมีแผนการพัฒนายกระดับครูให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ในทิศทางท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดห้องเรียน
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดพลังท่ีจะพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน์ของตนเอง ให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ัง มีการสร้างเครือข่ายท่ีสามารถประสานความร่วมมือระหว่างต้นสังกัด 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันด้วยกระบวนการ  Professional Learning 
Community ( PLC ) อย่างมีประสิทธิอาพ 
  
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
1. ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้มีการจัดวางระบบการประกันคุณอาพอายในของโรงเรียน ตามประกาศของกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ 3 ปี (2558 - 2560) ท่ีมุ่งคุณอาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ผ่านกิจกรรมวิเคราะห์องค์กรด้วย
เทคนิค SWOT  

2.2 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณอาพ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ท่ีต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณอาพของโรงเรียน 
โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณอาพผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ท่ีต้องการ โดยค านึงถึงศักยอาพของผู้เรียน ศักยอาพของโรงเรียน บริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น ท้ังนี้มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

2.3 จัดท าผังบริหารองค์กร โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหารท่ัวไป รวมท้ังจัดท าระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลตามฝ่ายการ
บริหารงาน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณอาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบได้
มาตรฐานตามกระบวนการ PDCA  สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีคุณอาพ  

2.4 จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยด าเนินงานพัฒนาคุณอาพ
การศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานอายในองค์กร 5 ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะมีโครงการและกิจกรรมรองรับการ
ท างานโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ท าให้
สามารถก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างมีคุณอาพ  

2.5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณอาพอายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และ
ตรวจติดตามวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร เป็นการตรวจติดตามงาน โครงการ กิจกรรมและ
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วิธีปฏิบัติงานท่ีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในอาพรวม ได้แก่ การตรวจติดตามคุณอาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน และการตรวจติดตามวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ตามกระบวนการ PDCA อาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2.6 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณอาพอายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 หลังจากจบกระบวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของทุกฝ่าย รวมท้ังการจัดเก็บเอกสาร 
หลักฐานและการตรวจติดตามคุณอาพอายในจนเสร็จส้ิน  

2.7 มีการสรุปประเมินผลจากการตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ แจ้งผลการตรวจติดตามให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายได้รับทราบ และน าผลการประเมินคุณอาพท้ังอายในและอายนอกเข้าประชุมทบทวนในคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณอาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.8 เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว น าเสนอรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่รายงานสู่สาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pnw.ac.th 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ระบบการประกันคุณอาพอายในของโรงเรียน เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
อาครัฐและเอกชน การด าเนินงานครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณอาพอายในของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณอาพอายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง และคู่มือการประเมินคุณอาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณอาพอายในของโรงเรียน 

3.2 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3.3 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณอาพศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี           
ปีการศึกษา 2560 ท่ีมุ่งพัฒนาคุณอาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณอาพ
อายในโรงเรียน น าผลการประเมินคุณอาพอายในและการประเมินคุณอาพอายนอกรอบสาม (สมศ.) มาปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี อีกท้ังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ท่ีให้การสนับสนุน ในการพัฒนาครู จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการประกันคุณอาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก าหนดให้ครู บุคลากร ดูแลงานด้านการประกันคุณอาพครบทุก
มาตรฐานการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินคุณอาพอายใน ทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ท าหน้าท่ีของตน
อย่างมีคุณอาพและเต็มตามศักยอาพ 
4. จุดเด่น 
  จากการพัฒนาระบบการประกันคุณอาพอายในโรงเรียนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบั ติงานอย่างมีประสิทธิอาพและเกิดประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องมีความ             
พึงพอใจในการจัดระบบการประกันคุณอาพอายในโรงเรียนของโรงเรียน 
 
5. จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณอาพอายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเป็นประจ าทุกปีการศึกษา น าผลการประเมินคุณอาพอายในของโรงเรียน ผลการประเมิน
คุณอาพอายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณอาพอายนอกรอบสาม  (สมศ.) มาพัฒนาคุณอาพการจัด
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานการประเมินคุณอาพอายในของโรงเรียน ตามรูปแบบรายงานจากต้นสังกัด 
และจัดส่งรายงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. ข้อมูลสนับสนนุผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 

 ผลการประเมินในอาพรวมจากรายงานประเมินคุณอาพอายในโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2560 
สรุปได้ดังนี้ 

2.1 คุณอาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 4 มาตรฐานโดยรวม มีระดับ
คุณอาพอยู่ในระดับ 4  แปลผล ดีเยี่ยม ท้ังมาตรฐานท่ี 1 คุณอาพของผู้เรียน, มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา, มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณอาพอายในท่ีมีประสิทธิผล  โดยพิจารณาสรุปจากข้อมูลดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

  1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดในระดับดีเย่ียม 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ ออิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดในระดับดีเย่ียม 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดในระดับดี
เย่ียม 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดใน
ระดับดีเย่ียม  
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนด และคะแนนเฉล่ียจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับอาค และระดับประเทศ 

6) ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนด   

ในระดับดีเย่ียม 
 2) ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สูงกว่าค่า

เป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดในระดับดีเย่ียม 
 3) ผลการประเมินด้านความอาคอูมิใจในความเป็นไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดใน

ระดับดีเย่ียม 
 4) ผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดในระดับดีเย่ียม 
 5) ผลการประเมินจ านวนนักเรียนท่ีมีสุขอาพตามเกณฑ์สูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดใน

ระดับดีเย่ียม 
 
 



 

 

41 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน  
การเขียน  
สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
(80% ระดับดี
เย่ียมขึน้ไป) 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 

ความสามารถ
ในการคิด
ค านวณ สูงกว่า
ค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด (80 % 
ระดับดีขึ้นไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 

2560
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์และ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
สูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ี
ก าหนด (80 % 
ระดับดีขึ้นไป)  
 

 
ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่า
ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
ท้ัง 3 ปี  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 2560 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดีเย่ียม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ พอใช้
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน   
(ระดับดีเย่ียม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดีเย่ียม ดี
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[]
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
(ระดับดีเย่ียม)  
 

ผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 

ด้านความ
อาคอูมิใจใน
ความเป็นไทย  
(ระดับดีเย่ียม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2560 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้าน
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ดีเย่ียม ดี
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ   
(ระดับดีเย่ียม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมิน
สุขอาพตาม
เกณฑ์ 
ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ท่ี 1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

88.89 92.16
83.33

91.67 94.33
90.00

8.89
3.92

11.11
5.56 3.77 6.00

2.22 3.92 5.56 2.78 1.89 4.00

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้

20.00
15.00

20.83

11.11 11.11
16.67 15.79

11.76
18.18

6.45

16.67
19.23

0 0 0
7.41

16.67

5.56

31.58
41.18

36.36 35.49

20.83
26.92

80.00
85.00

79.17 81.48
72.22

77.77

52.63
47.06 45.46

58.06
62.50

53.85

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสุขภาพตามเกณฑ์

อ้วน ผอม
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มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้  
1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดชัดเจน ตรงกับแผนการศึกษาชาติ 

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  
2) การวางแผนพัฒนาคุณอาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณอาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   

2.2 มีด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
2.3 มีการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
2.4 มีการวางแผนและจัดสอาพแวดล้อมทางกายอาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดเรียนรู้อย่าง

มีคุณอาพ   
 3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณอาพและได้มาตรฐาน 
 4) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามวงจร PDCA  
     
 มาตรฐานที่ 3  ระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้  
  1) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
  2) การจัดการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและอูมิปัญญาท้องถิ่น  
  3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามสอาพจริงอย่างมี
ประสิทธิอาพ   
  
 มาตรฐานที่ 4  ระดับคุณภาพ 4 ดีเยี่ยม มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้  

1) การใช้ระบบการประกันคุณอาพอายใน ท่ีก าหนดขั้นตอนชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ส่งผลต่อ
คุณอาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณอาพ ตลอดจนร่วมกันด าเนินงานเป็นอย่างดี 

3) พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

 
3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

        โรงเรียนพัฒนาวิทยา สมัครเป็นสมาชิก“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีการศึกษา 2557 ได้รับ
รหัสสมาชิก 7-12130-005 จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนด าเนินการศึกษาเรียนรู้และท ากิจกรรมตามแนวทาง คู่มือ
การพิจารณาให้คะแนนของแบบประเมินสถานศึกษาท่ีสนองงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ด้านท่ี 1 การ
บริหารและการจัดการ ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน โรงเรียนรับการประเมินโครงการฯ 
เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ผลจากการด าเนินงานท าให้โรงเรียนผ่านการประเมินรับพระราชทานป้ายสนอง
พระราชด าริ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 ณ ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ในปีการศึกษา 2559  
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 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” อย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนได้ต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “กระเจ๊ียบแดง” ท่ีเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนในมิติท่ีกว้างและลึก
ขึ้น จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์กับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้าง
ความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน นักเรียนพัฒนาผลิตอัณฑ์จากพืช
ศึกษา “กระเจ๊ียบแดง” ท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ ากระเจ๊ียบ แยมกระเจ๊ียบ น้ าสลัดกระเจ๊ียบแดง และสบู่
สมุนไพรกระเจ๊ียบแดง การเรียนรู้ 3 สาระแบบบูรณาการ คือ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว และ 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน ผลจากการด าเนินงาน นักเรียนเกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และการค้นคว้าหาค าตอบในส่ิงท่ี
อยากรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยกระบวนการกลุ่ม การฝึก สังเกต คิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเอง จนได้
ช้ินงานท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้รู้จักการท างานอย่างมีระบบ มีขั้นตอน เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
เรียนรู้วิธีในการแก้ปัญหา ฝึกวิเคราะห์และประเมินตนเอง เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์โดยตรง มีความ
อาคอูมิใจในผลงานและน าผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการและฐานวิชาการอายในโรงเรียน จนเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนในโรงเรียน  
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผล แนวทางพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

1. สรุปผล 

1.1 จุดเด่น 

 ในการพัฒนาคุณอาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียน
สามารถอ่าน เขียน และคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีทักษะการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีทักษะ
และรู้จักการวางแผนการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยผ่าน
คณะกรรมการนักเรียนมีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสวดมนต์ ในวันศุกร์ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร เห็นได้จากผลงานการแข่งขันทักษะท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับอาค และวิชาการระดับนานาชาติ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดอัย มีประสิทธิอาพ  ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท้ัง
อายในและอายนอกโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องสืบค้นมัลติมีเดีย และห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ          
ไว้บริการในปริมาณท่ีเพียงพอ ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขอาพเป็นประจ า และมีการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการอย่างหลากหลาย 

 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิอาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม  และจิตส านึกท่ีดี 
ปรากฎชัดเจน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมี
ความอาคอูมิใจในท้องถิ่น อูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าอูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน   

 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น มีแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณอาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ จัดสอาพแวดล้อมทางกายอาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่ รู้      
ใฝ่เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณอาพและได้มาตรฐาน มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

 ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  
คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สอาพแวดล้อม  
ส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสอาพจริง    
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มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง    

 การจัดวางระบบการประกันคุณอาพอายในของโรงเรียนส่งผลต่อคุณอาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณอาพอายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

1.2 จุดควรพัฒนา 

 ในการพัฒนาคุณอาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 พบว่า ยังมีจุดท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาให้มีคุณอาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 

  - การส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าท าส่ิง
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนานักเรียนมากขึ้น 

  - การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  (NT) และผลการทดสอบ
ระดับชาติ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) ให้สูงขึ้น 

  - การเพิ่มจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM+A)  
  - พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาอาษาอังกฤษ ตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา ให้

เข้มข้นยิ่งขึ้น  
 

2. แนวทางการพัฒนา  

  2.1 ส่งเสริมให้ครูรับผิดชอบในการคิดและริเริ่มโครงการใหม่ๆ รวมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการน าเสนอหัวข้อหรือประเด็นท่ีนักเรียนต้องการได้รับการพัฒนา หรือนกัเรียนพบว่า
เป็นปัญหา จุดอ่อนท่ีควรแก้ไข หรือควรส่งเสริมในมุมมองของแต่ละฝ่าย 

2.2 เน้นกิจกรรมโครงงานบูรณาการ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร ทักษะความสามารถการส่ือสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการเข้า
ค่ายวิชาการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

2.3 ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม ่
  2.4 จัดการทดสอบและแข่งขันความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้น
และจัดอย่างต่อเนื่อง  
  2.5 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ มากขึ้น  

 
3. ความต้องการช่วยเหลือ  

ด้านผู้บริหาร 
1) หน่วยงานต้นสังกัดควรศึกษา และเป็นผู้น าองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาให้ทันต่อความเป็นไปของ
โลกยุคดิจิตอล โดยจัดการอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
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2) หลักสูตร การจัดการศึกษา และการวัดผลประเมินผล การประเมินคุณอาพผู้เรียน การประเมิน
โรงเรียนควรไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เน้นการสอนปฏิบัติ การท าโครงงาน ทักษะด้านต่างๆ ฯลฯ แต่วัดประเมิน
คุณอาพนักเรียนจากการสอบอัตนัย ท้ังการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET)และการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูง 

3) การลดหย่อนอาษีให้แก่ผู้บริหารการศึกษาเอกชนจากอาครัฐ 
ด้านครู 

1) หน่วยงานต้นสังกัดจัดการอบรม/สัมมนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดค านวณ 
2) หน่วยงานต้นสังกัดจัดการอบรม/สัมมนาครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ๆ การวัดผล ประเมินผล 
3) หน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน           

มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาครูเอกชนให้มีวิทยฐานะตามขีดความสามารถ 
5) รัฐบาลควรให้สวัสดิการครูเอกชนเทียบเท่าครูของรัฐเพื่อความเสมออาค 

ด้านผู้เรียน 
1) หน่วยงานต้นสังกัดมีหน่วยช่วยคัดกรองและให้ค าแนะน าการพัฒนาเด็กพิเศษ/การดูแลเอาใจใส่เด็ก

ท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น  
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนได้แข่งขันทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด 
3) การให้เงินอุดหนุนควรปรับเพิ่มตามสอาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์     

การเรียนปรับราคาสูงขึ้น เบ้ืองต้นอาจพิจารณาให้เฉพาะโรงเรียนท่ีไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
ด้านสถานศึกษา 

1) SMART CLASSROOM เริ่มมีปัญหาตามอายุในการใช้งาน ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
หรืออนุมัติให้เบิกอะไหล่ท่ีช ารุดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ควรมีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี จัดใหป้ราชญ์ชุมชนหมุนเวียนเข้ามาให้ความรู้
อูมิปัญญาท้องถิ่นแก่โรงเรียนตามจุดเน้นในการอนุรักษ์ของจังหวัด 
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ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 
   

- ผลการประเมินอายนอกรอบสาม  
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณอาพอายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณอาพอายในสถานศึกษา 
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อาคผนวก 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณอาพอายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันท่ี 28 ถึง 30 เดือน
มกราคม พ.ศ 2556 ผลการประเมินคุณอาพอายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้าน
ครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยอาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนท่ี
ได้ 

ระดับ
คุณอาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขอาพกายและสุขอาพจิตท่ีดี 10.00 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.45 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.95 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.48 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.28 ดี 
ตัวบงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิอาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณอาพอายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.77 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 87.38 ดีมาก 
            สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป           ใช่          ไม่ใช่ 
            สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี       ใช่            ไม่ใช่ 
            ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณอาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่           ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในอาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
1.  ผู้เรียนมีสุขอาพร่างกายแข็งแรง มีสุขอาพจิตท่ีดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสนใจด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมทั้ง ปลอดจากปัญหายาเสพติด และส่ิงมอมเมา ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
มีการช่วยเหลืองาน แบ่งเบาอารกิจของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
รวมทั้งเป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท้ังอายในและอายนอกสถานศึกษา 

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

3. ประสิทธิอาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิอาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บรรยากาศและสอาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

4. สถานศึกษามีประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณอาพของครู                   มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณอาพการศึกษา 

5. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณอาพอายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการเรียนรู้ จากการอ่าน และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ

ผู้อื่น ท้ังอายในและอายนอกสถานศึกษา สถานศึกษายังด าเนินการไม่สมบูรณ์ในด้านการบริหารจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดให้มีครูเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย และการจัดสอาพแวดล้อมอายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาควรมีการเขียนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการศึกษาให้มีสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมทั้งช่ือโครงการและกิจกรรมอายใต้โครงการ 

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

4. สถานศึกษาควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบวงจรการบริหารคุณอาพ PDCA 
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ประกาศโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณอาพอายในของสถานศึกษา 

---------------------------------------------------------------------- 
  ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณอาพ
อายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครองเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณอาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณอาพอายใน และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณอาพอายนอก 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณอาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาวิทยามีคุณอาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2560 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณอาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณอาพอายใน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  15  พฤษอาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 
 

                                                           (นางสาวรพีพรรณ   แผนดี) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
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การให้ความเห็นชอบ 

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 
------------------------------------------ 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 บริษัทดอนเมืองพัฒนาจ ากัด คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้พิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนพัฒนาวิทยา เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศ
ได้ 
 
 

ลงช่ือ 
 
 

 (นายประพันธ์  อัทรประสิทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนพฒันาวิทยา 
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ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนพัฒนาวิทยา 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

ดีเย่ียม 

      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ออิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเย่ียม 

      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเย่ียม 
      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเย่ียม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

ดีเย่ียม 

      ๒) ความอูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเย่ียม 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม 
      ๔) สุขอาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเย่ียม 
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณอาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 
           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้นคุณอาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 

ดีเย่ียม 

           ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดีเย่ียม 

           ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเย่ียม 
           ๒.๔ การวางแผนและจัดสอาพแวดล้อมทางกายอาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณอาพ 

ดีเย่ียม 

     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณอาพและได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม 

     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี 
     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเย่ียม 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิอาพ 

ดี 



 

 

58 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
     ๑) การใช้ระบบการประกันคุณอาพอายในเพื่อยกระดับคุณอาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ดีเย่ียม 

 
เกณฑ์การพิจารณา (ยกเว้น มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.5) 

ระดับคุณภาพ แปลผล คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณอาพ 4 ดีเย่ียม ร้อยละ 80 - 100 
ระดับคุณอาพ 3 ดี ร้อยละ 70 - 79 
ระดับคุณอาพ 2 พอใช้ ร้อยละ 60 - 69 
ระดับคุณอาพ 1 ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 59 

 
เกณฑ์การพิจารณา มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.5 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ระดับคุณภาพ แปลผล คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณอาพ 4 ดีเย่ียม ร้อยละ 50 - 100 
ระดับคุณอาพ 3 ดี ร้อยละ 25 - 49 
ระดับคุณอาพ 2 พอใช้ ร้อยละ 15 - 24 
ระดับคุณอาพ 1 ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

59 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2560 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
ที่  01/ 15  /2561 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

ด้วยประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา 2553 หมวด 2 
การประกันคุณอาพอายในสถานศึกษา ส่วนท่ี 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้โรงเรียนจัดท ารายงานประเมิน
คุณอาพอายในสถานศึกษา เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณอาพอายนอกต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานจัดท ารายงานประเมินคุณอาพอายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพัฒนาวิทยา จ านวน 8 คน 

1. นายประพันธ ์  อัทรประสิทธิ์  ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอานุอาพ  นันทพันธ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นายทรงกลด       พุฒิกมลกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4. นางวิจิตรา  ค ายัง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายชูเกียรติ  สุขประเสริฐ  ผู้แทนผู้ปกครอง         กรรมการ 
6. นางทิพวรรณ   เพิ่มวรฉัตร  ผู้จัดการโรงเรียน  กรรมการ 
7. นางสาวรพีพรรณ แผนดี   ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาวอณิตา  นิ่มชูชีพ   ผู้แทนครู     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา เสนอแนะในการจัดท ารายงานประเมินคุณอาพอายในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการอนุมัติรายงานประเมนิคุณอาพอายในสถานศึกษา 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารอายในของโรงเรียนพัฒนาวิทยา  
 1. นางศุอลักษณ์  เครือครุฑ ฝ่ายวิชาการ  ประธาน 
 2. นางสาวอณิตา  นิ่มชูชีพ  ฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธาน 
 3. นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
 4. นางสาวธัญชนก แก้วนัน  ฝ่ายบัญชี  กรรมการ 
 5. นางเฉลิมศรี  อูเกษม  ฝ่ายอนุบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี จัดท ารายงานประเมินคุณอาพอายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 แล้วน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ  
                                            
                                         ส่ัง  ณ วันท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

                                                           (นางสาวรพีพรรณ   แผนดี) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
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  หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพัฒนาวิทยา  ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 12 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณอาพอายในสถานศึกษา ปีการศึกษา        2560 
นี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณอาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 

ลงช่ือ 
 

 (นายประพันธ์  อัทรประสิทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนพฒันาวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


