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ค าน า 

  ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแลมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าโรงเรียนเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลโรงเรียนจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของ
โรงเรียน ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายท่ีมี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 
2561 ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 

 

 
 

         (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันาวิทยา 
        พฤษภาคม 2562 
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สารบญั 

                                     หน้า 
         

ค าน า             
สารบัญ               

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร         
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      4 
 ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง     4 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      7  
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     7 
 ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา       23 

ภาคผนวก  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   
  โรงเรียนพฒันาวิทยา  รหัส 1113100063  ท่ีต้ัง เลขท่ี 355/600  ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 02-995-
0367 โทรสาร -  e-mail : pattanawittaya@gmail.com website :  www.pnw.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ
วันท่ี 11 เมษายน 2527 เปิดสอนระดับช้ัน เตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนนักเรียนรวม 364 
คน จ านวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 50 คน  

ตอนที่ 2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

1) ปัจจุบันโรงเรียนจัดการสถานศึกษาในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
 มผีลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนน 
เฉล่ียระดับประเทศ 3 วิชา 

 - ผลการประเมินการอ่าน การเขียน และความเข้าใจในการอ่าน ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 84.28  
  - ผลการประเมินในการการค านวณ และคิดวิเคราะห์ ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 85.45 
  - ผลการประเมินสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 
86.21  

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 87.73  
 
 

mailto:pattanawittaya@gmail.com
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 91.63 

- ผลการประเมินโครงการทัศนศึกษา ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ระดับดี
เย่ียม ร้อยละ 96.95 

  - ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีเย่ียม ร้อยละ 96.55  
  - ผลการตรวจ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีมาก ร้อยละ 78.37    

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 2561-2563 แผนปฏิบัติการและงบ 

ประมาณประจ าปีการศึกษา 2561  
2.2  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560) และก าหนดค่าเปูาหมายและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.3  รายจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
2.4  รางวัลท่ีผู้บริหารและครูโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับ 
2.5  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เฉล่ีย 54.64 ช่ัวโมงต่อ/คน 
2.6  โครงการปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีผลการประเมิน ร้อยละ 

97.12 ระดับดีเย่ียม 
2.7  กิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟ แผ่นดินไหว น้ าท่วม มีผลการประเมิน ร้อยละ 96.66 ระดับดีเย่ียม 
2.8  กิจกรรมการปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงเรียน มีผลการประเมิน ร้อยละ 95.00 ระดับดีเย่ียม 
2.9  ผลประเมินการนิเทศการสอนของครูผู้สอน ร้อยละ 91.63 ผลการประเมิน ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 3.1 การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผลการประเมินร้อยละ 
100 ระดับดีเย่ียม 
 3.2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ผลการประเมิน ร้อยละ 97.59 
ระดับดีเย่ียม 
  3.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผลการประเมิน ร้อยละ 97.62 ระดับดีเย่ียม 
  3.4 โครงการชมรมหรรษา  ผลการประเมิน ร้อยละ 97.25  ระดับดีเย่ียม 
  3.5 ผลงานด้านวิชาการของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงาน 1 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างรรค์ 

- กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (PLC) 
- กิจกรรมแสดงนิทรรศการและฐานวิชาการ 
- กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะภายนอก 
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- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
  แผนปฏิบัติงาน 2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  แผนปฏิบัติงาน 3 โครงการส่งเสริมการสอน ICT/STEAM/Coding 
  แผนปฏิบัติงาน 4 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/ผลิตภัณฑ์-นวัตกรรมโรงเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงาน 1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  
  แผนปฏิบัติงาน 2 กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
  แผนปฏิบัติงาน 3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมโรงเรียนอ่อนหวานสร้างสุขภาพ 
   - กิจกรรมนักเรียนแกนน า 
   - กิจกรรมเด็ก พนว.ท าได้ 
  แผนปฏิบัติงาน 4 โครงการคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต 
  แผนปฏิบัติการ 5 โครงการรักษ์ถิ่นไทย 
  แผนปฏิบัติการ 6 โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ 
   

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
    แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ให้มีความ
ทันสมัย ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม ชุมชน น ามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนางาน  

 แผนปฏิบัติงานที่  2 พัฒนาการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ จัดประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต รู้จัก เข้าใจและรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม เติบโตเป็น
พลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป  

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ (KM) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ใหม้ีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน การตรวจสอบ

และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้สอน สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน ให้

เอื้อจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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ส่วนที่ 2 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   
 โรงเรียนพฒันาวิทยา  รหัส 1113100063  ท่ีต้ัง เลขท่ี 355/600  ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 02-995-0367 
โทรสาร -  e-mail : pattanawittaya@gmail.com website :  www.pnw.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อวันท่ี 11 
เมษายน 2527 เปิดสอนระดับช้ัน เตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวนนักเรียนรวม 364 คน 
จ านวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 50 คน  
 

 ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดีเลิศ 

 

 
 

จ านวนนักเรียน 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 25 17 42 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 22 16 38 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 19 26 45 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 17 20 37 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 22 16 38 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 22 31 53 

รวม 127 126 253 

mailto:pattanawittaya@gmail.com


 

 

8  

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

1.  กระบวนการพัฒนา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนพัฒนาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมท่ีเน้น
ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เช่น โครงการจัดหาส่ือในห้องสมุด กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน เช่น ห้องสมุดเคล่ือนท่ี กิจกรรมเสริมการอ่านยามเช้า กิจกรรมค าศัพท์คล้องจอง การเล่าเรื่อง การ
แสดงบทบาทสมมุติ  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้กับนักเรียน ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาจีน เพิ่มช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ เพื่อ
เน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การอ่านและสรุปข่าวสาร หนังสืออ่านนอกเวลา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยน าเสนอผลงานจากการจัดท า
โครงงานต่างๆ เช่น งานวันภาษาไทย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ได้แก่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ และ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียน Smart Classroom ห้อง 
STEM ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์ และห้องคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าถึง Internet ความเร็วสูง ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล น าเสนอผลงาน หรือ
สร้างผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ มีด าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ
สัปดาห์วันวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ โครงการ
แข่งขันทกัษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน และโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลายช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนพัฒนาวิทยาส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ด้วยกิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น โครงการคุณธรรมจริยธรรม
น าชีวิต การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมท่ีพึงประสงค์โดยมีหลักธรรมค า สอนของศาสนาเป็นพื้นฐาน 
โครงการรักษ์ถิ่นไทย ช่วยปลูกฝังให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น รักในความเป็นไทย รู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและ
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันศุกร์ในช่ัวโมงแนะแนวนิมนต์พระสงฆ์มาน าสวดมนต์บท “ธัมมจักร
กัปปวัตตนะสูตร”และเล่านิทานคุณธรรม โครงการพัฒนาลูกเสือไทยใจสามัคคี ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จัก
เสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
จากทุกกลุ่มสาระฯ ตามจินตนาการและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

นอกจากพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพในการเป็นผู้น าด้านต่าง ๆ รู้จักการวางแผนการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท างานอย่างมีความสุข 
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เปิดโอกาสให้นักเรียน แสดงศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เช่น  เป็นพิธีกรในกิจกรรรม การแสดง
บนเวที ในงานวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
แกนน า กิจกรรมหน้าเสาธง เช่นภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาจีน เกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฝึก
ให้นักเรียนแสดงออกในการเป็นผู้น า เช่น น าสวดมนต์ ให้ความรู้หน้าเสาธง เพื่อฝึกความกล้าหาญและประสบการณ์ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น   
 โรงเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, พระสงฆ์
จากวัดธรรมะสุขใจ,  ครู D.A.R.E. จากสถานีต ารวจคูคต เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เป็นต้น มาร่วม
กันจัดการเรียนการสอนให้การอบรม ท าใหน้ักเรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย มภีูมิคุ้มกันชีวิต รู้เท่าทัน ปฏิเสธยาเสพ
ติดและอบายมุข ได้รับความรู้เรื่องการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ พิษภัยจากขนมกรุบกรอบ อาหารใส่สี น้ าหวาน 
น้ าอัดลม พร้อมได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนอ่อนหวานสร้างสุขภาพ” ซึ่งโรงเรียนผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
ในระดับ “เหรียญทอง” เป็นสมัยท่ี 5 นอกจากนี้โรงเรียนมีการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
ผ่านการเอาใจใส่จากครูประจ าช้ัน มีการเรียนรู้ในโลกกว้างจากการทัศนศึกษานอกสถานท่ี เช่น พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์อยุธยา บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปูอมพระจุลจอมเกล้า ตลาดน้ าอัมพวา การเข้าไปศึกษาหาความรู้กับ
ภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ณ ตลาดส่ีมุมเมือง นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” และโครงการ“เด็ก พนว.ท าได้” และโครงการท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญมาโดย
ตลอดคือ โครงการโลกสดใส ใส่ใจชุมชน มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือการรณรงค์คัดแยกขยะ และธนาคารรีไซเคิล 
ผลการด าเนินงานท าให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้น าขยะท่ีไม่ใช้
มาขายให้ธนาคารรีไซเคิลของโรงเรียน เป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการลดปริมาณขยะ 
ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังยังเป็นการฝึกนิสัยการประหยัดและอดออม   
 โรงเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการด าเนินงานผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้รับปูายพระราชทาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 ส าหรับในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์ 
สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตสานึกของครูและเยาวชน นักเรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชศึกษา “สบู่กระเจ๊ียบแดง” ท่ี
หลากหลาย ได้แก่ น้ ากระเจ๊ียบ แยมกระเจ๊ียบ น้ าสลัดกระเจ๊ียบแดง และสบู่สมุนไพรกระเจ๊ี ยบแดง   บูรณาการ
เรียนรู้สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน ผู้บริหารและคณะครูได้รับเชิญเป็น
วิทยากรให้แก่โรงเรียนสมาชิกหลายครั้ง และโรงเรียนพัฒนาวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์
ให้แก่โรงเรียนเฟื่องฟูาวิทยาและโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต  
 กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางศาสนา วันแม่ วันพ่อ และวันไหว้ครู โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
อีกท้ังยังสอดแทรกความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 นักเรียนของโรงเรียนพัฒนาวิทยามีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และมีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนเป็นประจ า เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย ( Sport day )  โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ท าให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
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2. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรและ
โรงเรียนก าหนด มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต คุณภาพผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน ในด้านผลการ
ประเมินผู้เรียน สามารถอ่านออกและอ่านคล่อง สามารถเขียน ส่ือสาร คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน รู้จัก
การวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาน กล้าแสดงออก อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมตามวัย สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนดและไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดให้โทษต่างๆ รู้จักปูองกัน
ตนเองจากอุบัติภัย เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี คนเก่ง  
 ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผล
การสอบวัดระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที 6 
สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100   
 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมท้ังอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
ให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและยอมรับความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้ เช่นด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ส่งผลให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
 

3. จุดเด่น 
1. โรงเรียนพัฒนาวิทยาจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียระดับ 3 ข้ึนไป อยู่ในระดับดีเย่ียม  
3. มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง  
4. ผู้เรียนมีสุขภาพ กาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมกับผู้อื่น  
5. นักเรียนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
6. มีความใฝุรู้ ใฝุเรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการแสวงหาความรู้จากการอ่าน  
7. ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ค านวณ การอ่าน และการเขียนขั้นสูง ฝึกปฎิบัติและทดลองในรายวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิชาการ  
2. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังกา รพัฒนากระบวนการหรือ
นวัตกรรมผลผลิตใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร การอ่านและคิดวิเคราะห์ด้านภาษาอังกฤษ สร้างเกณฑ์ท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการพัฒนา ต่อยอดผู้เรียนให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น และควรเสริมกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
โดยการใช้ค าพูดโต้ตอบในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ดี 

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียน
ยังคงต้องพัฒนาให้ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียของผลการสอบโอเน็ตสูงขึ้น โดยต้ังเปูาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ชุมชน และความเป็นไทยเพื่อให้รู้จักวางเปูาหมายของอนาคต  
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 แผนปฏิบัติงาน 1 โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมศักยภาพทางการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงาน 2 โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงาน 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
 

5.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงาน 1 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กิจกรรม ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  
แผนปฏิบัติงาน 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
แผนปฏิบัติงาน 3 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน 
แผนปฏิบัติงาน 4 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โครงการคุณธรรม จริยธรรม  
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

1.1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน 
จากอัตลักษณ์ของโรงเรียนพัฒนาวิทยาท่ีว่า “ใฝุรู้ ใฝุเรียน” หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความ

ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน โดยจัดการศึกษาท่ี
เน้นพัฒนาท้ังความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนออกไป จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
สังคม ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ส่งเสริม
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการคุณธรรม จริยธรรม จากการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆดังกล่าว ส่งเสริมให้
นักเรียนของโรงเรียนพัฒนาวิทยาบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

โรงเรียนพัฒนาได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา จนส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา  

 
 

1.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาต
ฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพบริบทขององค์กร และศึกษาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน นโยบายทางการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ มีการ
วิเคราะห์หาสภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียน สภาพปัญหา อุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis น าข้อมูลมา
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ร่วมกันก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดเน้น มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีกาหนดไว้ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปี ( ปีการศึกษา 2561 - 2564) ท่ีมีความเหมาะสม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝุาย เปิดโอกาสให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การด าเนินงานยึดตามกระบวนการ PDCA คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝุาย มีการจัดเก็บท้ังใน
รูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ ลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์โรงเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม   ร่มรื่น มีแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   ในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีและรักชุมชนของตนเอง มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียนก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในโรงเรียนให้มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล น าปัญหา ข้อเสนอแนะ เข้าประชุม
ทบทวนในคณะกรรมการฝุายบริหารภายในเพื่อปูองกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังมีการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

1.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ร่วมถึง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ได้เรียนตามความถนัด ความสามารถความสนใจ ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา เช่น 



 

 

13  

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านศิลปะ เช่น นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการงานอาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านกีฬา เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ลูกเสือ -เนตรนารี 
ช่ัวโมง ICT โดยสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนได้ด าเนินการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ผู้บริหารลง
มาก ากับนิเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก ากับนิเทศ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

1.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนพัฒนาวิทยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของครูและบุคลากร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ครูได้ปฎิบัติ
หน้าท่ีตรงตามความรู้และความสามารถ และเป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชนรอบข้าง ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาย 
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลการพัฒนามาปรับใช้เพื่อพัฒนาการสอนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิด
ความพึงพอใจในผลของการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการเรียนศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 

 1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมุ่งเน้นแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนเป็นส าคัญ โดย

ค านึงถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง STEM  ห้องศิลปะ  ห้องสมุด ห้อง
นาฏศิลป์ อาคารเรียนท่ีมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับค้นหาข้อมูลท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียนอย่างพอเพียง และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ร่มรื่น มีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งท าให้มีความสุขกับการเรียนการสอนท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดงบประมาณด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
เช่น กิจกรรมซักซ้อมการหนีไฟ แผ่นดินไหว น้ าท่วม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่ายงานภายนอก และกิจกรรม
ปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสุขภาพประจ าปีจากกระทรวงสาธารณะสุขอย่าง
ต่อเนื่องตลอดท้ังปี มีการจัดกิจกรรมรักการอ่านท่ีห้องสมุดซึ่งมีหนังสือหลากหลายท่ีเอื้อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมท้ังโรงเรียน 

 

 1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนพัฒนาวิทยามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมี วัสดุ-อุปกรณ์ และมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห้องเรียนมี
การติดต้ังโทรทัศน์พร้อมเช่ือมต่ออินเทอร์และคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุกการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างท่ัวถึง 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ สอดคล้องกับความต้องการ การพัฒนาของโรงเรียน 
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ  
 2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี คู่มือครู 
และปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะความเช่ียวชาญ มีข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้องครบถ้วน ในการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   
 3. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ SWOT มีการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พร้อม
น ามาวางแผนพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 4. โรงเรียนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณวุฒิและวุฒิการศึกษาสูงตามเกณฑ์ ท าการ
สอนตามวิชาเอกและความสามารถมากท่ีสุด มีความเป็นเอกภาพ เสียสละ  ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยู่เสมอ โดยมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาครู ส่งเสริมการท าวิจัยปฏิบัติจริงในช้ัน
เรียน พัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาดูงาน การอบรมการผลิตส่ือการเรียนการสอน อบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น  
 5. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ (PDCA) โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม (School Based 
Management: SBM) ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท ี่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจของชุมชน และมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนงานโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 7. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน มีโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนพัฒนาวิทยามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธ์กิจ จุดเน้นของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 
  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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  ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น า
ผลท่ีได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึง
พอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา  
  โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ควรเปิดโอกาสให้มีการหาแนวทางในการพัฒนาจุดเน้นของโรงเรียน  โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 
และชุมชนภายนอกให้มากยิ่งขึ้น  

2. พัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกในการร่วมจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
5. ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนสามารถและเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

ได้ตลอดเวลา ท้ังครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาวิชาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย  พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 

   1.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีโครงสร้างหลักสูตร
และตารางเรียนตามโครงสร้าง  สนับสนุนให้ครูเน้นกระบวนการ คิด และสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง เช่น 
กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพ
จริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ครูพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี การใช้ห้อง SMART CLASSROOM เพื่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูท าวิจัย
ในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น มีการนิเทศ ติดตาม การสอน
อย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิ ชาการ 
โดยส่งเข้ารับการอบรม การประชุม สัมมนา ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอตลอดปี และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ 
   1.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ 
   โรงเรียนพัฒนาวิทยามีการจัดการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
โดยมีการฝึกอบรมครูในการจัดท าส่ือการสอนโดยใช้เทคโนโลยี การสร้างส่ือ CAI พร้อมท้ังน าไปใช้ในการสอนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   1.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   การบริหารจัดการช้ันเรียนและห้องปฏิบัติการท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยเน้นนักเรียนให้ได้ความรู้อย่างมีความสุข เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้าง องค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
   1.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน 
   การวัดผลประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การสอบ
ปฏิบัติ การท าใบงาน ใบความรู้ การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยน าแบบทดสอบท้ังภายในและ
ภายนอก มาตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดย ครูต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาได้
ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลา เตรียมการสอน สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสมกับวัยรวมถึงการน า
ผลการวิจัยในช้ันเรียน มาปรับวิธีการสอน เพื่อพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 
 

   1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   โรงเรียนมีชุมชุมและแหล่งการเรียนรู้ ระหว่างครู ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน และโรงเรียนเพื่อพัฒนาและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
สถานศึกษามากขึ้น เช่น การเชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ จากชุมชนมาให้ความรู้ ในกิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม
ธนาคารรีไซเคิล โดยจัดท าร่วมกับชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือกิจกรรม
ทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การประชุมผู้ปกครอง  เพื่อติดต่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 

ครูโรงเรียนพฒันาวิทยาได้ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 2.1 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง และการน าเสนอผลงานจากการคิด ครูพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอน มีการท าวิจัยในช้ันเรียน
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง และจัดชมรมท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสนใจ  

2.2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เช่น การเชิญ
วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  จัดให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ภายในท้องถิ่น ท้ังการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม   
  2.3 ครูมีการตรวจสอบ และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินผลท่ีชัดเจน และมีการท า
บันทึกหลังสอน มีการสรุปผลการประเมนิความก้าวหน้า และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  2.4 ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 
ช่ัวโมงต่อปี 
  2.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้ตามบริบทของ
โรงเรียนโดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. จุดเด่น 
  3.1 ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อฝึก
กระบวนการคิดของผู้เรียนเหมาะสมกับวัย ครูท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
  3.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องชุมชน ท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
  3.3 การวัดและประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  3.4 จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
  3.5 มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและภายนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 

 

4. จุดควรพัฒนา 
  ควรมีแผนการพัฒนายกระดับครูให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ในทิศทางท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดห้องเรียน
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดพลังท่ีจะพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน์ของตนเอง ให้เกิด
การเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ัง มีการสร้างเครือข่ายท่ีสามารถประสานความร่วมมือระหว่างต้นสังกัด ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครองและนักเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาโรงเรียน มีความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ ด าเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยื่น สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลาท้ัง ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการกิจกรรมตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผล และประเมินผล 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม
ทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
2. สรุปผลการประเมนิในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนสามารถ
อ่าน เขียน และคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
ทักษะการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีทักษะและรู้จักการ
วางแผนการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการสวดมนต์ ในวันศุกร์ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร เห็นได้จากผลงานการแข่งขันทักษะท้ังในระดับ จังหวัด 
ระดับภาค และวิชาการระดับนานาชาติ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องสืบค้นมัลติมีเดีย และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ          ไว้บริการในปริมาณท่ี
เพียงพอ ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า  และมีการเฝูาระวังโรคต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการอย่างหลากหลาย 

 

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม  และจิตส านึกท่ีดี ปรากฏ
ชัดเจน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน   

 



 

 

19  

 โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเปูาหมาย ทุกคน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝุรู้      ใฝุเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการ
ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม  

 ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท า
เป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน  
และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง    มีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายและการ
จัดการเรียนการสอน  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง    

 การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีข้ันตอน
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ชุมชน/ท้องถิ่น  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  จุดเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ท างานร่วมกับผู้อื่น พร้อมพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียระดับ 
3 ข้ึนไป อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง  ใฝุรู้ ใฝุเรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการแสวงหาความรู้จากการอ่าน  
 

  จุดเด่น  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพ กาย 
สุขภาพจติท่ีดี ปูองกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ อุบัติเหตุ และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ด ารงตนอยู่ในสังคมกับผู้อื่น ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรที่ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

  โรงเรียนพัฒนาวิทยามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วน
ร่วมในการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธ์กิจ จุดเน้นของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเปูาหมาย 
  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น า
ผลท่ีได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึง
พอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา  
  โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
   ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อฝึกกระบวนการ
คิดของผู้เรียนเหมาะสมกับวัย ครูท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชนและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้
ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  จุดควรพัฒนา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 พัฒนาทักษะด้านการคิด ค านวณฝึกปฏิบัติและทดลองในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียน พร้อมท้ังพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมท้ังการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการ
ทดสอบระดับชาติ ถึงแม้ว่าค่าเฉล่ียผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนยังคงต้องพัฒนาให้ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ีย
ของผลการสอบโอเน็ตสูงขึ้น โดยต้ังเปูาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

จุดควรพัฒนา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในเรื่องกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง 
การออกก าลังกาย อย่างสม่ าเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคคลรอบข้าง พัฒนากิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี รู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นนิสัย ท้ังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถส่ือสารโดยการใช้ค าพูดโต้ตอบในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ดี  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
ชุมชน และความเป็นไทยเพื่อให้รู้จักวางเปูาหมายของอนาคต  
 

จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ควรเปิดโอกาสให้มีการหาแนวทางในการพัฒนาจุดเน้นของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง และ
ชุมชนภายนอกให้มากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนสามารถและเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ท้ังครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนอย่างเป็นระบบ  

พัฒนาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการจัดการอบรมให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการ
พัฒนาตามมาตรฐานให้มากขึ้น และสร้างความร่วมมือและเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา พร้อมพัฒนาและน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
จุดควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ควรมีแผนการพัฒนายกระดับครูให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ในทิศทางท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดห้องเรียน
แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดพลังท่ีจะพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน์ของตนเอง ให้เกิด
การเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ัง มีการสร้างเครือข่ายท่ีสามารถประสานความร่วมมือระหว่างต้นสังกัด ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครองและนักเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กันด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาโรงเรียน มีความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ ด าเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยื่น สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลาท้ัง ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง 
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงาน 1 โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมศักยภาพทางการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  แผนปฏิบัติงาน 2 โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  แผนปฏิบัติงาน 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงาน 1 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  กิจกรรม ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  
แผนปฏิบัติงาน 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  กิจกรรม ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
แผนปฏิบัติงาน 3 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โครงการ โรงเรียนอ่อนหวาน 
แผนปฏิบัติงาน 4 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โครงการ คุณธรรม จริยธรรม  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาวิชาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย  พัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

  แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการกิจกรรมตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผล และประเมินผล 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์  
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเด่น 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ความส าเร็จของโรงเรียนในการด าเนินงาน  ด้าน
ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างมีความสุข 
ผู้เรียนมีทักษะและรู้จักการวางแผนการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการนักเรียนมีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสวดมนต์ในวันศุกร์ และปฏิบัติตนเหมาะสมในกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร เห็นได้จากผลงานการแข่งขันทักษะท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และวิชาการระดับนานาชาติ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องสืบค้นมัลติมีเดีย และห้องปฏิบัติการต่าง ๆไว้บริการใน
ปริมาณท่ีเพียงพอ ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า และมีการเฝูาระวังโรคต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการอย่างหลากหลาย 

 ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติท่ีดี  พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม  และจิตส านึกท่ีดี ปรากฎ
ชัดเจน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน   

 โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ทุกคน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชา ชีพ  มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝุ
รู้ใฝุเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

 ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิด
เป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  
ส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง    
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มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือและวิธี การวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เปูาหมายและการจัดการเรียนการสอน  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง    

 การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดี พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

2. จุดควรพัฒนา 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  พบว่า ยังมีจุดท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
  - การส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าท าส่ิงใหม่ๆ 

เพื่อพัฒนานักเรียนมากขึ้น 
- การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) ให้สูงขึ้น  
- การเพิ่มจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM+A)  
- การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการบริหารจัดการงานวิชาการท้ังระบบ เป็นส่ือการเรียนเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมให้ครูรับผิดชอบในการคิดและริเริ่มโครงการใหม่ๆ รวมท้ังให้ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกฝุายได้

มีส่วนร่วมมากขึ้นในการน าเสนอหัวข้อหรือประเด็นท่ีนักเรียนต้องการได้รับการพัฒนา หรือนักเรียนพบว่าเป็น
ปัญหา จุดอ่อนท่ีควรแก้ไข หรือควรส่งเสริมในมุมมองของแต่ละฝุาย 

3.2 เน้นกิจกรรมโครงงานบูรณาการ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะ
ความสามารถการส่ือสาร การคิด การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการเข้าค่ายวิชาการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระ 

3.3 ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ 
  3.4 จัดการทดสอบและแข่งขันความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้นและจัด

อย่างต่อเนื่อง  
 3.5 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะต่างๆ มากขึ้น  
 3.6 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

4. ความต้องการช่วยเหลือ 
ด้านผู้บริหาร 

1) หน่วยงานต้นสังกัดควรศึกษา และเป็นผู้น าองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาให้ทันต่อความเป็นไปของโลก
ยุคดิจิตอล โดยจัดการอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้บริหารอย่างเหมาะสมน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
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2) หลักสูตร การจัดการศึกษา และการวัดผลประเมินผล การประเมินคุณภาพผู้เรียน การประเมิน

โรงเรียนควรไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เน้นการสอนปฏิบัติ การท าโครงงาน ทักษะด้านต่างๆ ฯลฯ แต่วัดประเมิน
คุณภาพนักเรียนจากการสอบอัตนัยหรือวิธีท่ีหลากหลาย ท้ังการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET)และการสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับสูง 

 
ด้านครู 

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

มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาครูเอกชนให้มีวิทยฐานะตามขีดความสามารถ 
5) รัฐบาลควรให้สวัสดิการครูเอกชนเทียบเท่าครูของรัฐเพื่อความเสมอภาค 
 

ด้านผู้เรียน 
1) หน่วยงานต้นสังกัดมีหน่วยช่วยคัดกรองและให้ค าแนะน าการพัฒนาเด็กพิเศษ/การดูแลเอาใจใส่เด็กท่ี

พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น  
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนได้แข่งขันทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด 
3) การให้เงินอุดหนุนควรปรับเพิ่มตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์ การเรียน

ปรับราคาสูงขึ้น เบ้ืองต้นอาจพิจารณาให้เฉพาะโรงเรียนท่ีไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
 

ด้านสถานศึกษา 
1) SMART CLASSROOM เริ่มมีปัญหาตามอายุในการใช้งาน ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง หรือ

อนุมัติให้เบิกอะไหล่ท่ีช ารุดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี จัดใหป้ราชญ์ชุมชนหมุนเวียนเข้ามาให้ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่โรงเรียนตามจุดเน้นในการอนุรักษ์ของจังหวัด 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
เร่ือง  การก าหนดมารตฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------------------ 

 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเปูาหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ไว้ดังรายละเอียดท่ี
แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2562 
 
 

  ลงช่ือ 
 
 

 (นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนพฒันาวิทยา 
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ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนพัฒนาวิทยา 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ดีเลิศ 

      2) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

      3) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ยอดเย่ียม 

      4) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

      5) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 85 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

ดีเลิศ 

      6) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 95 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 90 ของผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

ดีเลิศ 

      2) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 95 ของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเย่ียม 
      3) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 95 ของผู้เรียนการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ 

      4) ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 98 ของผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
      1) การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 85 ดีเลิศ 
      2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 85 ดีเลิศ 
      3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย ระดับ 85 

ดีเลิศ 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 95 ยอดเย่ียม 
      5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ระดับ 90  

ยอดเย่ียม 

      6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ระดับ 89  
 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
     1) ครูทุกคน /ร้อยละ 95 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเย่ียม 

     2) ครูทุกคน /ร้อยละ 89 ของครูใช่ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

     3) ครูทุกคน /ร้อยละ 85 ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
     4) ครูทุกคน /ร้อยละ 89 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันท่ี 28 ถึง 30 เดือน

มกราคม พ.ศ 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู 
และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนท่ี
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.45 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ 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 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
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 
            ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่           ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา             ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
1.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสนใจด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ รวมท้ัง ปลอดจากปัญหายาเสพติด และส่ิงมอมเมา ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีการ
ช่วยเหลืองาน แบ่งเบาภารกิจของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง รวมท้ังเป็นคน
ดีของสังคม มีจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และผลการด าเนินการ
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

3. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

4. สถานศึกษามีประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของครู  มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการ
สอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการเรียนรู้ จากการอ่าน และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษายังด าเนินการไม่สมบูรณ์ในด้านการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดให้มีครูเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย และการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาควรมีการเขียนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการศึกษาให้มีสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมท้ังช่ือโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ 

3. ครูบางส่วนยังต้องพัฒนาในด้านการก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาการใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมและธรรมชาติของวิชา รวมท้ังพัฒนาด้านการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตรงตามท่ีก าหนดในเปูาหมาย และการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

4. สถานศึกษาควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA 
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ค าสั่งโรงเรียนพัฒนาวิทยา 

ที่  01/ 4  /2562 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

ด้วยประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 หมวด 2 การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนท่ี 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้โรงเรียนจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ 
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256 1 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพัฒนาวิทยา จ านวน 8 คน 

1. นายประพันธ ์  ภัทรประสิทธิ์  ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
2. นายอานุภาพ  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. นางสาวหยาดน้ าค้าง แซ่ตัน   ผู้แทนครู      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา เสนอแนะในการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2561 ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการอนุมัติรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารภายในของโรงเรียนพัฒนาวิทยา  
 1. นางสาวหยาดน้ าค้าง  แซ่ตัน   รองผู้อ านวยการ  ประธาน 
 2. นางสาวอุษา  สระสันเทียะ  ฝุายวิชาการ  รองประธาน 
 3. นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ  ฝุายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 4. นางสาวธัญชนก แก้วนัน   ฝุายบัญชี  กรรมการ 
 5. นางเฉลิมศรี  ภูเกษม   ฝุายอนุบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
 

 มีหน้าท่ี จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 แล้วน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ  
                                           

                                         ส่ัง  ณ วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

                                                            
                     (นางสาวรพีพรรณ   แผนดี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันาวิทยา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา การศึกษา 2561 

ของโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

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

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพัฒนาวิทยา เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม  พ..ศ. 2562 
ได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันให้
ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

ลงช่ือ 
 

 (นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนพฒันาวิทยา 
 
 

ลงช่ือ 
 

 (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันาวิทยา 
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ท่ี พนว. 16 / 2562               โรงเรียนพฒันาวิทยา                                                           

                         16  เมษายน   2562 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน ดร.ไอลดา  คล้ายส าริด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

          ด้วยโรงเรียนพัฒนาวิทยา อ าเภอล าลูกกา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2      
จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนพัฒนาวิทยา
ได้จัดส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยมายังท่าน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางสาวรพีพรรณ  แผนดี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันาวิทยา 

 


