
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา   

ประจ าปกีารศกึษา  2559 



ค าน า 
 
 โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  มีนักเรียนระดับปฐมวัย ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 และ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิ ชาการกับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พุทธศักราช 2550  เพ่ือจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดย
ทางคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนางานด้านต่างๆให้กับ
โรงเรียนรวม 6 ด้าน ได้แก่ การจัดระบบบริหารโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพ การจัดท าหลักสูตร ระบบ
การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ  การก าหนดมาตรฐานบุคลากรและอัตราเงินเดือน  การรับนักเรียน   
การคัดเลือกและเตรียมบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรและบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง และ ต่อมาในปี
พุทธศักราช 2551 ได้รวมระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้วย 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานที่จัดท าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่วางไว้ทุกประการ ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนใน          
ปีการศึกษา 2559 ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายด้วยดี ทั้งน้ีด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน รวมไปถึงความเข้าใจและความเชื่อมั่นศรัทธาของผู้ปกครองที่ส่ง
บุตรธิดามาศึกษาในโรงเรียนจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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สว่นที่ 1     
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
1.1  ขอ้มลูทัว่ไป 
 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ตั้งอยู่เลขที่  380 ถนน ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ 02-9155390-2 โทรสาร 02-9155501 e-mail: info@satitpattana.ac.th  
website www.satitpattana.ac.th        
 2.  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 
 3.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4.  เน้ือที่ 35 ไร่ 2 งาน 13.7 ตารางวา  
 5.  เขตพ้ืนที่บริการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 6.  ประวัติโรงเรียน 
  เริ่มดําเนินการโดยมูลนิธินวัตกรรมการศึกษาทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัท แสนสิริ รามอินทรา 
จํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน บ้านของเล่นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2549 จากน้ันได้ดําเนินการเปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนบ้านของเล่น เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิต  เมื่อวันที่          
21 พฤษภาคม 2550 ต่อมาบริษัทแสนสิริ รามอินทรา จํากัด ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาธิตพัฒนา          
เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  หลังจากน้ัน 
ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทแสนสิริ รามอินทรา ได้โอนกิจการโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิต และ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้กับบริษัท เนชั่นแนล เอ็คยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต  ซึ่งต่อมา
บริษัท เนชั่นแนล เอ็คยูเคชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จํากัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นอีดี แมแนจเม้นท์ จํากัด เมื่อวันที่          
15 มิถุนายน 2555  และเป็นผู้รับใบอนุญาตในปัจจุบัน วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
สาธิตและโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เข้ารวมกิจการโดยใช้ชื่อว่า ”โรงเรียน สาธิตพัฒนา” โดยขยาย  ชั้นเรียนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 มูลนิธินวัตกรรมการศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่      
20 มกราคม 2550 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา และครอบคลุมถึงระดับปฐมวัย โดยเป็นไปตามข้อตกลงการช่วยเหลือทางวิชาการ 6 ด้านได้แก่ 
   1.  การจัดระบบบริหารโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพ 
   2.  การจัดทําหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ 
   3.  การกําหนดมาตรฐานบุคลากร และอัตราเงินเดือน 
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   4.  การรับนักเรียน 
   5.  การคัดเลือกและเตรียมบุคลากร 
   6.  การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
   

 สําหรับด้านอาคารเรียนมีการดําเนินการต่อเน่ืองเป็นระยะๆ ดังน้ี     
  ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมีอาคารเรียนสําหรับระดับปฐมวัยมีลักษณะเหมือนบ้านที่อยู่อาศัย 
2 ชั้น จํานวน 6 หลัง เป็นอาคารเรียนสําหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระดับชั้นละ 3 
และ 4 ห้องเรียน ตามลําดับ จํานวน 4 หลัง อาคารสําหรับงานธุรการ จํานวน 1 หลัง อาคารรับรองและห้อง
พยาบาลจํานวน 1 หลัง และอาคารชั้นเดียวสําหรับเป็นห้องรับประทานอาหารของนักเรียน จํานวน 1 หลัง 
ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จํานวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จํานวน 2 ห้องเรียน จะใช้
พ้ืนที่ส่วนหน่ึงของอาคารปูชนียะ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย 
  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมในระดับปฐมวัย โดยก่อสร้างอาคารปฐมวัย เป็น
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ตรงข้ามกับอาคารปูชนียะ รวมทั้งได้สร้างสระว่ายนํ้าในร่มขนาดมาตรฐานโอลิมปิค 
อาคารกีฬาในร่ม ห้องประชุม และโรงอาหารขนาด 525 ที่น่ัง เพ่ือให้เพียงพอสําหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ และเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารต้นกล้าสาธิต 1 และอาคารต้นกล้าสาธิต 2 ซึ่งเป็น
อาคารเรียนใหม่สําหรับระดับปฐมวัย รวมถึงได้เปิดใช้สนามกีฬาในร่ม มีที่น่ังของผู้ชม 744 ที่น่ัง และเปิดใช้
สระว่ายนํ้าในร่มขนาดมาตรฐานโอลิมปิก มีที่น่ังของผู้ชม 645 ที่น่ัง และโรงอาหารใหม่ขนาด 525 ที่น่ัง เพ่ือ
เพ่ิมเน้ือที่สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และนันทนาการของนักเรียน รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมผู้ปกครองและ
กิจกรรมในวันสําคัญต่างๆของโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยและเป็นสากลคือ 
ห้องสมุด E-library มีเน้ือที่ขนาด 256 ตารางเมตร มีการแบ่งส่วนของการใช้บริการได้อย่างครอบคลุมให้กับ
นักเรียนทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและอื่นๆ เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตการดําเนินงานของโรงเรียน และในปีน้ีโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2554ด้วย 
  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจํานวนมากและครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ
เตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจึงเตรียมการวางแผนรองรับจํานวนนักเรียนในปี
การศึกษา 2556 โดยสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นอาคาร 5 ชั้น อีก 1 หลัง ประกอบด้วยห้องต่างๆ 
ได้แก่ ห้องวิชาการ ห้องกิจการนักเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางเคมี 
ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนวิชาพิเศษ ห้อง     
โสตทัศนศิลป์ ห้องพักครูชาวต่างประเทศ และห้องอาจารย์อาวุโส รวมทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับ     
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การปฏิบัติกิจกรรมได้หลากหลาย ซึ่งพร้อมที่จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2556 ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้
ดําเนินการปรับห้องต่างๆ ของอาคารปูชนียะให้รองรับการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนมากข้ึน 
เช่น ห้องวิชาการ ห้องทะเบียนวัดและประเมินผล ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องสหกรณ์ อาศรมครูผู้เรียนรู้ 
ห้องรับรอง และอื่นๆ 
  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน
ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง สําหรับวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งมีอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ทันสมัยประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่สามารถรองรับนักเรียนได้
เพียงพอทุกกลุ่มวิชา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส) ห้องสมุด E-library ที่มีหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ CD DVD 
ไว้บริการ โดยแบ่งเป็นมุมสําหรับนักเรียนที่ต้องทํางานเป็นกลุ่ม หรือต้องการปลีกวิเวกคนเดียว มีโดมความรู้ที่
สามารถทํางานเฉพาะกลุ่มประมาณ 8-10 คน มุมอาศรมครูผู้เรียนรู้สําหรับให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า ห้อง
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโลกอินเตอร์เน็ต และห้องประชุมขนาด 700 ที่น่ัง ประกอบด้วย อุปกรณ์
เครื่องเสียงและสื่อที่ทันสมัยไว้รองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
  ปีการศึกษา 2557 ด้วยจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน แต่จํานวนห้องเรียนยังคงมีรองรับเพียงพอ 
สําหรับอาคารเรียนระดับอนุบาล 2 หลัง สามารถรองรับนักเรียนจํานวน 600 คน ได้ทั้งสิ้น 24 ห้อง นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีจํานวนห้องเรียนรวม 24 ห้องเรียน อยู่ที่อาคารปูชนียะ ส่วนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จําเป็นต้องย้ายไปเรียนที่อาคารวิชชาพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องเรียนรองรับได้ 12 ห้องเรียน ดังน้ันในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจึงได้ดําเนินการ
ปรับปรุงส่วนของพ้ืนที่สนามฟุตบอล โดยการทําลู่ว่ิงใหม่ให้ทันสมัย และรองรับการใช้งานของนักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กับสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพ่ิมเติมด้วย 
  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้มีการปรับสภาพแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดเป็นสวน
เกษตรสําหรับนักเรียนเพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการเรียนรู้มากข้ึน และจัดเป็นแปลงเกษตรสาธิตการปลูกพืชที่จําเป็น
ในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สําหรับแปลงนาสาธิตได้มีการทดลอง
ปลูกข้าว 2 วิธี คือการทํานาแบบประณีตกับการทํานาทั่วไป เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ เป็นลักษณะของ
โครงงานการทดลอง ที่โรงเรียนต้องการปลูกฝังการเป็นผู้รู้แจ้ง รู้จริง และรู้ลึกให้แก่ผู้เรียนและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันต่อไป 
  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีการปรับห้องทํางานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้กว้างขวางข้ึน
กว่าเดิม เพ่ือรองรับการติดต่อจากผู้ปกครองของนักเรียนที่มีจํานวนเพ่ิมข้ึนและจัดสัดส่วนการทํางานให้
เหมาะสมกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งปรับปรุงห้องกิจการนักเรียนเดิมมาเป็นห้องทะเบียนวัดและ
ประเมินผล เพ่ือให้ความสะดวกกับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาขอรับบริการต่างๆ นอกจากน้ันยังได้เตรียม



4 
 

จัดทําห้องประชุมขนาดกลางจุได้ 80-100 ที่น่ัง เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของครูและผู้ปกครองเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
แผนทีโ่รงเรยีน 
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1.2  ขอ้มลูบคุลากรของโรงเรยีน 
 1. จาํนวนบคุลากร 

ประเภทบคุลากร 
เพศ (คน) ระดบัการศกึษา (คน) ประสบการณ ์

ในตําแหนง่  
(เฉลีย่) (ป)ี 

ชาย หญิง รวม 
ต่ํากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สงูกว่า 
ป.ตร ี

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - 1 1 - - 1 7 
ผู้อํานวยการ - 1 1 - - 1 15 
รองผู้อํานวยการ - 4 4 - - 4 2-15 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 1 4 5 - 2 3 1-5 

ฝ่ายวชิาการ  (คร)ู 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 
 

  
  

 

   -  ครูปฐมวัย 1 25 26 - 23 3 1-9 
   -  ครูต่างชาติอนุบาล 1 1 2 - 1 - 1-3 
   -  พ่ีเลี้ยง/ผู้ช่วยคร ู - 29 29 4 25 - 1-9 

รวม 2 55 57 4 50 3  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        
   -  อาจารย์อาวุโส 1 8 9 - 2 7 1-9 
   -  ครูประถม 11 36 47 - 37 10 1-9 
   -  ครูมัธยม 2 6 8 - 6 2 1-9 
   -  ครูต่างชาติประถม 6 3 9 - 3 6 1-3 

   -  ครูต่างชาติมัธยม 3 2 5 - 4 1 5-9 

รวม 23 55 78  52 26  
ฝ่ายวชิาการ  (เจา้หน้าที)่        
   -  เจ้าหน้าที่อนุบาล - 3 3 - 3 - 3-9 
   -  เจ้าหน้าที่ประถม - 9 9 - 8 1 1-9 
   -  เจ้าหน้าที่มัธยม - 2 2 - 1 1 3-9 

รวม - 14 14 - 12 2  
รวมฝ่ายวชิาการ 24 123 147 4 112 31  

ฝ่ายสํานกังาน 
-  เจ้าหน้าที่สํานักงาน 

 
19 

 
23 

 
42 

 
10 

 
27 

 
5 

 
1-9 

-  แม่บ้าน / นักการภารโรง 3 2 5 5 - - 4-9 
-  พนักงานขับรถและรับสง่เอกสาร 4 - 4 3 1 - 9 

รวมฝ่ายบรหิาร 26 25 51 18 28 5 - 
รวมจาํนวนบคุลากรทัง้หมด 51 149 200 22 142 36 - 
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2. วฒุกิารศกึษาสงูสดุของบคุลากร 
 

 
 

1.3 ขอ้มลูนกัเรยีน 
จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 1,426  คน 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
ระดบัชัน้เรยีน ตอ. อ.1 อ.2 อ.3 รวม 
จํานวนหอ้ง 4 8 7 6 25 

เพศ 
ชาย 49 94 84 67 294 
หญิง 50 94 85 77 306 

รวม 99 188 169 144 600 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 52 : 1 23 : 1 24 : 1 24 : 1  

 
เปรยีบเทยีบจาํนวนนกัเรยีนระดบัเตรยีมอนบุาล ถงึ อนบุาล 3 ปกีารศกึษา 2557 - 2559 
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ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 -6 
ระดบัชัน้เรยีน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
จํานวนหอ้ง 5 5 6 5 5 4 30 

เพศ 
ชาย 71 74 70 67 69 57 408 
หญิง 43 51 61 53 46 42 296 

รวม 114 125 131 120 115 99 704 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 23 :1 25 :1 22 :1 24 :1 23 :1 25 :1  

 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 -6 

ระดบัชัน้เรยีน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จํานวนหอ้ง 2 1 1 1 1 1 7 

เพศ 
ชาย 23 20 13 13 2 5 76 
หญิง 15 8 9 4 4 6 46 

รวม 38 28 22 17 6 11 122 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 19 :1 28 :1 22 :1 17 : 1 6 :1   11 :1  

 
เปรยีบเทยีบจาํนวนนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 ถงึ ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 2557 - 2559 
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1.4 ขอ้มลูสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา 
รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตล่ะรายวชิาในระดบั 3 ขึน้ไป 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (ป.1-ป.6, ม.1-ม.6) ปกีารศกึษา 2559 
 

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 – ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6  
 

ระดบัชัน้ จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด รอ้ยละนกัเรยีนที่ไดร้ะดบั 3 ขึน้ไป 
ป.1 111 93.94 
ป.2 119 95.72 
ป.3 127 92.48 
ป.4 108 90.43 
ป.5 116 78.09 
ป.6 98 70.66 

 
กราฟแสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบั 3 ขึน้ไป 
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ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 – ระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่6  
 

ระดบัชัน้ จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด 
รอ้ยละนกัเรยีนที่ไดร้ะดบั 3 ขึน้ไป 

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 
ม.1/1 19 70.00 68.33 
ม.1/2 19 64.47 63.95 
ม.2 26 68.65 68.08 
ม.3 22 78.41 81.14 
ม.4 18 64.56 66.45 
ม.5 4 81.25 78.95 
ม.6 11 82.15 82.22 

 
กราฟแสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบั 3 ขึน้ไป 
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1.5 ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่3 
 1. ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) ชั้นประถมศกึษาปทีี ่3 
ประจาํปกีารศกึษา 2559  
 1.1 ภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2559  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละจาํแนกตามระดบั 

โรงเรยีน จงัหวดั  สงักดั  ประเทศ  
ด้านภาษา 70.04 55.09 54.16 51.00 
ด้านคํานวณ 54.63 37.84 38.43 36.99 
ด้านเหตุผล 72.62 57.89 56.78 53.38 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 65.76 50.27 49.79 47.13 
  
 1.2 กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน จังหวัด สังกัด และประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 



11 
 

2. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาต ิ(NT) ประจําปกีารศกึษา 2559 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT)  
ชั้นประถมศกึษาปทีี ่3 ประจาํปกีารศกึษา 2559 

รอ้ยละของจาํนวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน 
ของผู้เรยีนระดบัชาต ิ(NT) ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ประจาํปกีารศกึษา 2559 

จาํแนกตามระดบัคณุภาพ 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) 
 1. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจาํปกีารศกึษา 2559 
 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 63.69 68.11 57.26 64.41 79.90 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 57.81 47.30 44.77 52.08 45.75 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช. 56.52 46.27 44.34 51.15 45.04 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกวิชา สูงกวา่ คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศกึษาปีที ่6 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 63.59 58.29 49.55 70.73 66.36 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.65 36.23 38.67 54.34 40.27 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช. 45.86 29.88 35.21 48.75 34.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกวิชา สูงกวา่ คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 73.64 46.82 41.64 47.55 70.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 58.74 32.37 34.81 39.25 38.01 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช. 49.64 24.88 31.03 34.91 30.44 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกวิชา สูงกวา่ คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 2. เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจาํปกีารศกึษา 
2557-2559 
 
 
 

 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา 2557-2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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หมายเหตุ : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
 
 
 

 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา 2557-2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา 2557-2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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1.7 ขอ้มลูการใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน ปกีารศกึษา 2559 
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ภายในโรงเรยีน ปีการศึกษา 2559 

1) สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
2) สวนเกษตร 
3) เรือนเพาะชํา 
4) สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม 
5) สนามฟุตบอลพร้อมลู่ว่ิงหญ้าสังเคราะห์ 
6) ลานกิจกรรม 
7) ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
8) มุมหนังสือ 
9) โรงอาหาร 
10) สระว่ายนํ้า 
11) บ่อปลา 
12) ป้ายนิเทศ/บอร์ดที่ให้ความรู้ประจําทุกเดอืน 
13) ห้องสมุด E-library 
14) แปลงนาสาธิต 
15) เรือนเพาะเห็ด  

 
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั   

ระดบัชัน้ ครัง้ที ่ แหลง่เรยีนรู ้
อนบุาล 1 1 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 

2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา (ท้องฟ้าจําลอง) 
อนบุาล 2 1 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์  สนามเป้า 

2 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
ร้าน  Aholic  Cat  Café 
ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยนเวิร์ล 

ลุงอู๊ดบ้านครัวไหมไทย ชุมชนบ้านครัวเหนือ 
ซาฟารีเวิลด ์
ร้านก๋วยเตี๋ยวปู่พลอย 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้ากรุงเทพ 
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ระดบัชัน้ ครัง้ที ่ แหลง่เรยีนรู ้
3 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 
4 ไดโนเสาร์  แพลนเน็ต 

ร้านดอกไม้โดลสทูเนเซอร์ 
ร้านอาหารญี่ปุ่น  Freshii Sushi Bar 
ร้าน  Rabbito Café 
ห้างสรรพสินค้า  Central Embassy 

ร้านขนมโลโซ โตเกียว 

อนบุาล 3 1 นาครูธาน ี
2 ร้านบอลลูนน่ี 

ร้าน Made in Candy เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
ประตูนํ้า แพลตติน่ัม 
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 
โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพ 
โรงงานนํ้าแข็งเอเชีย 

3 ร้าน  Pinn Creative Space Zpell 
พิพิธภัณฑ์  Tooney venue Toy Museum 
บริษัท แวนด้า สยาม จํากดั 
สวนสนุกดรีมเวิลด ์
พิพิธภัณฑ์ตํารวจ 

4 สวนสนุกไดโนซอร์ แพลนเน็ต 
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ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ระดบัชัน้ ครัง้ที ่ สถานทีเ่รยีนรูโ้ลกกวา้ง 

ประถมศกึษาปทีี ่1 1 ซาฟารีเวิลด ์
 2 ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยนเวิลด ์
 3 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 4 ท้องฟ้าจําลอง  

ประถมศกึษาปทีี ่2 1 ฟันเนเรี่ยม กรุงเทพฯ 
 2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี 
 3 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
 4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี 

ประถมศกึษาปทีี ่3 1 ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดิจแดนแห่งความสมดุล 
 2 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ 
 3 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 4 ท้องฟ้าจําลอง 

ประถมศกึษาปทีี ่4 1 คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ 
 2 บ้านธูปสมุนไพร 
 3 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก  

ประถมศกึษาปทีี ่5 1 อุทยานประวัติศาสตร ์จ.อยุธยา 
 2 พระปฐมเจย์ดี พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม 
 3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 
 4 ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุร ี

ประถมศกึษาปทีี ่6 1 อุทยานประวัติศาสตร ์จ.อยุธยา 
 2 "โครงการป่าในกรุง"  สถาบันปลูกปา่ ปตท. กรุงเทพฯ 
 3 โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การทํานาเกลือ) จ.สมุทรสาคร  
 4 โครงการศูนย์ภูมิรกัษ์ธรรมชาต ิจ.นครนายก  

มธัยมศกึษาปทีี ่1 1 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 
 2 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3 รถไฟสายมรณะ จ.กาญจนบุรี 
 4 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จ.สมุทรสาคร 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjMxYbtnOfSAhXBNo8KHcF-C1AQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pttreforestation.com%2FEducationview.cshtml%3FId%3D8&usg=AFQjCNGxHEC2MxwqICHSNVDO6atiMSfl5Q&sig2=YwsPK5yWwbz9SlPlEpl7oQ&bvm=bv.150120842,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxq2RnefSAhXFqY8KHcCNAegQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.travelwithkids.in.th%2Fsalt-school%2F&usg=AFQjCNHQGsp19HeieIwdtAeHi_mZNm877A&sig2=CdkrS4SahymPPqZz6AZogQ&bvm=bv.150120842,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjzmv-PnufSAhXGLY8KHZwHBAUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chaipat.or.th%2Froyal-projects-in-various-regions%2Fcentral%2Fitem%2F7226-2015-sep-08-09-39-50.html&usg=AFQjCNG6dcacZNiEB5o9pJiD6ydtTFM51w&sig2=xrtXXyF4Vyg099arOBzqkw&bvm=bv.150120842,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi62fbVnufSAhVFKo8KHSuODAUQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.suphan.biz%2Fherechai.htm&usg=AFQjCNFj8R1ixQYJgDy2UbuHl3oE8hpFUA&sig2=tZyjlauvSLHsYB3spNP9_w&bvm=bv.150120842,d.c2I
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ระดบัชัน้ ครัง้ที ่ สถานทีเ่รยีนรูโ้ลกกวา้ง 
มธัยมศกึษาปทีี ่2 1 อุทยานประวัติศาสตร ์จ.อยุธยา 

 2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอ.บา้นนา จ.นครนายก   

 3 จ.กาญจนบุร ี
 4 จ.สมุทรสาคร 

มธัยมศกึษาปทีี ่3 1 อุทยานประวัติศาสตร ์จ.อยุธยา 
 2 วัดบางกุ้ง  โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  ตลาดนํ้าอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 3 พิพิธภัณฑ์ยางพารา จ.ชลบุร ี
 4 จ.สมุทรสงคราม 

มธัยมศกึษาปทีี ่4 1 พระปฐมเจย์ดี พิพิธภัณฑ์ จ.นครปฐม 
 2 เมืองจําลอง ตลาดนํ้าสี่ภาค จ.ชลบุร ี 
 3 พิพิธภัณฑ์ยางพารา จ.ชลบุร ี
 4 จ.สมุทรสงคราม 

มธัยมศกึษาปทีี ่5 1 พระปฐมเจย์ดี พิพิธภัณฑ์ จ.นครปฐม 
2 เมืองจําลอง ตลาดนํ้าสี่ภาค จ.ชลบุร ี 

 3 พิพิธภัณฑ์ยางพารา จ.ชลบุร ี
 4 จ.สมุทรสงคราม 

มธัยมศกึษาปทีี ่6 1 พระปฐมเจย์ดี พิพิธภัณฑ์ จ.นครปฐม 
 2 นิทรรศรัตนโกสินทร์ 
 3 พิพิธภัณฑ์ยางพารา จ.ชลบุร ี
 4 จ.สมุทรสงคราม 

 
 
 

 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgfbKpufSAhXEto8KHYX3AfMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bknteam.com%2F903275%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1&usg=AFQjCNGxp8_GVWMUZjjXp6lac_PE8CXpzw&sig2=vBTDKSW3AIzM8udPmo0P6A


สว่นที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
แบบสรปุรายงานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (SAR) ประจ าปกีารศกึษา 2559 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

1. โรงเรียนสาธิตพัฒนา  แขวง/ต าบล สามวาตะวันตก  เขต/อ าเภอ คลองสามวา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่   สช.กทม.    สช.จังหวัด............................ สพป. .............................เขต..................... 
3. จ านวนครู   55  คน จ านวนนักเรียน   580   คน  โทรศัพท์  02-9155390-2 
 

ค าชีแ้จง ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่องระดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้

จ านวน
เดก็/คร ู   
ทีอ่ยูใ่น
ระดบั 3  
ขึน้ไป 

จ านวน
เดก็/คร ู   
ทั้งหมด 

รอ้ยละ/ 
ระดบัที่
ได ้

คา่
น้ าหนกั 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

เทยีบ
ระดบั

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รยีน      (รวม มฐ.ที่ 1 – มฐ.ที ่4) 20.00 18.63 5 ดเียี่ยม 
มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมพีฒันาการด้านร่างกาย 5.00 4.70 5 ดเียี่ยม 
1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 545 579 94.13 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 

2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 520 579 89.81 1.50 1.34 5 ดีเย่ียม 

3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 559 579 96.55 1.50 1.44 5 ดีเย่ียม 
4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหต ุภัย และสิ่งเสพติด 570 579 98.45 1.00 0.98 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่2 เดก็มพีฒันาการด้านอารมณแ์ละจติใจ 5.00 4.66 5 ดเียี่ยม 
1 ร่าเริงแจม่ใส มีความรู้สึกที่ดตี่อตนเอง 526 579 90.76 1.00 0.90 5 ดีเย่ียม 
2  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 518 579 89.38 1.00 0.89 5 ดีเย่ียม 
3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 514 579 88.77 1.00 0.88 5 ดีเย่ียม 
4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 577 579 99.65 2.00 1.99 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่3  เดก็มพีฒันาการด้านสังคม 5.00 4.60 5 ดเียี่ยม 
1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงัค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 524 579 90.50 2.00 1.81 5 ดีเย่ียม 
2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 525 579 90.59 1.00 0.90 5 ดีเย่ียม 
3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 523 579 90.33 1.00 0.90 5 ดีเย่ียม 
4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 575 579 99.31 1.00 0.99 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที ่4  เดก็มพีัฒนาการด้านสตปิัญญา 5.00 4.67 5 ดเียี่ยม 
1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตัง้ใจ และรกัการเรียนรู้ 558 579 96.37 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 
2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์

การเรียนรู ้
560 579 96.72 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 

3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 568 579 98.10 1.00 0.98 5 ดีเย่ียม 
4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 512 579 88.43 1.00 0.88 5 ดีเย่ียม 
5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 521 579 89.90 1.00 0.89 5 ดีเย่ียม 
ด้านที ่2 มาตรฐานด้านการจดัการศกึษา (รวม มฐ.ที่ 5 – มฐ.ที่ 8) 65.00 63.83 5 ดเียี่ยม 
มาตรฐานที ่5 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 20.00 18.83 5 ดเียี่ยม 
1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด

การศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

54 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

31 60 51.67 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ

เด็ก 
60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

5 ครูใช้เครื่องมือการวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

54 60 90.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

7 ครูจัดสิง่แวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา 60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรต่รอง เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาเด็ก 
60 60 100.00 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที ่6 ผูบ้รหิารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 20.00 20.00 5 ดเียี่ยม 
1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศกึษาปฐมวัย   5 3.00 3 3 ดีเย่ียม 
2 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 
5 3.00 3 3 ดีเย่ียม 

3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

 
 

5 3.00 3 3 ดีเย่ียม 

4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 

5 3.00 3 3 ดีเย่ียม 

5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

5 3.00 3 3 ดีเย่ียม 

6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
 

5 3.00 3 3 ดีเย่ียม 

7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

 
 

5 2.00 2 2 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศกึษา 20.00 20.00 5 ดเียี่ยม 
1 มีหลักสตูรการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
5 4.00 4 5 ดีเย่ียม 

2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

5 4.00 4 5 ดีเย่ียม 

3 จัดกิจกรรมเสรมิสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

  5 4.00 4 5 ดีเย่ียม 

4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถ่ิน 

 
 

5 4.00 4 5 ดีเย่ียม 

5 จัดสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน   5 4.00 4 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที ่8 สถานศกึษามกีารประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.00 5.00 5 ดเียี่ยม 

1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษา   5 1.00 1 5 ดีเย่ียม 
2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 
 

5 1.00 1 5 ดีเย่ียม 
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3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

 
 

5 1.00 1 5 ดีเย่ียม 

4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

5 0.5 0.5 5 ดีเย่ียม 

5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

5 0.5 0.5 5 ดีเย่ียม 

6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 
 

5 1.00 1 5 ดีเย่ียม 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ 5.00 5 5 ดเียี่ยม 
มาตรฐานที ่9 สถานศกึษามกีารสร้าง สง่เสรมิ สนบัสนนุ ใหส้ถานศกึษาเปน็สงัคมแหง่การ
เรยีนรู ้

5.00 
5 5 ดเียี่ยม 

1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

 
 

5 2.50 2.50 5 ดีเย่ียม 

2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5 2.50 2.50 5 ดีเย่ียม 

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณข์องสถานศกึษา 5.00 5 5 ดเียี่ยม 
มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศกึษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามปรชัญา วสิัยทัศน ์และจดุเนน้ของ
การศกึษาปฐมวยั  

5.00 5 5 ดเียี่ยม 

1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา       
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
 

5 3.00 3 5 ดีเย่ียม 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   5 2.00 2 5 ดีเย่ียม 
ด้านที ่5 มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสรมิ 5.00 5 5 ดเียี่ยม 
มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริปูการศกึษาเพือ่ยกระดบั
คณุภาพใหส้งูขึน้ 

5.00 5 5 ดเียี่ยม 

1 จัดโครงการ กิจกรรมสง่เสรมิสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 
 

5 3.00 3 5 ดีเย่ียม 

2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   5 2.00 2 5 ดีเย่ียม 
ค่าเฉลีย่รวม    100 97.46 5 ดเียี่ยม 
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สรปุผลภาพรวมของสถานศกึษา คะแนนที่ได้  97.46 

ระดับ
คุณภาพ 

 ระดับ 1 

(0.00 - 
49.99) 

 ระดับ 2 

(50.00 - 
59.99) 

 ระดับ 3 

(60.00 - 
74.99) 

 ระดับ 4 

(75.00 - 
89.99) 

 ระดับ 5 

(90.00 - 
100.00) 

 (ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) 
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ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 
ระดบัคณุภาพ  : ดเียีย่ม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา  มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระยะ  4 ปี 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามค าสั่งแต่งตั้ง และข้ันตอนการจัดท าตาม
องค์ประกอบของแผนได้ยึดตามกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีองค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูล
ตามสภาพจริง 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3. ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

4. ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
5. ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและด าเนินงาน

ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงานชุมชน

และท้องถิ่น 
7. ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม 
8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับอื่นได้ดี กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งน้ีมีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังน้ี  
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ผลการทดสอบ
ระดับชาต ิ

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ปกีารศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

2. ความสามารถในการ
อ่าน (ป.1-ป.4)  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 



29 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
3. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดา้นคณุลักษณะอันพึงประสงค์            
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดา้นคณุลักษณะอันพึงประสงค์            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

4. สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

5. อัตลักษณ์ของผู้เรียน ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
6. ความสามารถในการ
สื่อสาร คดิค านวณ และ
คิดวิเคราะห์  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิด
วิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

7. การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
8. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี  
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จ าแนกตามระดับคณุภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                    
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 จ าแนกตามระดับคณุภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
9. คุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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3. จดุเดน่ 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผ่าน หลักสูตรตามแนวคิด 5 F Model (FUN FIND FOCUS FULFILLMEN และ FRUITION) มีรายวิชา
หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะทั้ง 8 ประการและกิจกรรมต่างๆที่ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด
ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอื้ออาทร มีความกตัญญู
กตเวทีต่อครู พ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ เปิดใจรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักและรู้จักคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 
4. จดุควรพฒันา 
 จัดโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความตระหนัก รู้คุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวนักเรียน
ให้หลากหลายตามความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
คิดวางแผน และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม หรือท าโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ือง 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ระดบัคณุภาพ : ดเียีย่ม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน และต่อเน่ือง  มีความรู้  ความสามารถ ดังต่อไปน้ี 

1.  ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอันจะน าไปสู่การ
พัฒนานักเรียนโดยเข้าร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ เช่น การประชุมครูใหญ่โลก (The International 
Confederation of Principals: ICP 2011, 2015) การประชุมนานาชาติ  The World  Assoociation of 
Lesson Studies International Conference: WALS 2013, 2014, 2015 และ 2016 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Educa 2016 เป็นต้น 
  2.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้น าในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาในอนาคตที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  โดยเน้นให้ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ในระยะ 4 ปี เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัด
การศึกษา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยจัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามแนวคิดของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
รายบุคคล FUN FIND FOCUS  FULFILLMENT และ FRUITION เพ่ือเติมเต็มทั้งด้านคุณธรรมและศักยภาพของ
ผู้เรียน ที่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่
ตนเองชอบสนใจและถนัดและการเลือกเรียนในกลุ่มวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีให้เลือก
หลากหลายตามศักยภาพ และความสนใจของนักเรียน จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มสู่ O-NET ประชุมครูทุกเดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง เพ่ือ
กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งให้ค าแนะน า
ปรึกษาทางวิชาการเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 
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 4. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มในการน ารูปแบบการสอนเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา
ครู  เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่น  การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  Approach) การเรียนรู้ผ่านการ
เล่น (Learning  through Play)  และการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ  (Learning by Doing) การปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้แนวคิด 5 STEPS ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study: ผ่าน
กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุกคน 
  5. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โดย
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  การผลิตสื่อการสอน  การใช้สื่อ
การสอน การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน  การท าวิจัยในชั้นเรียน และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 
2. ผลการพฒันา 
 จากการด าเนินงานของผู้บริหารที่มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานเป็นล าดับข้ัน และมีการ
ประชุม หารือชี้แจงเสนอแนะ รวมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การท างาน
ของทุกฝ่ายด าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจ  
 

วิธกีารพฒันา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคลลที่เป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมา
ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
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วิธกีารพฒันา ผลการพัฒนา 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมนผล 

 
 

 
3. จุดเด่น 

ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School based Management)  กระจายอ านาจในการบริหารแบ่งโครงสร้างบริหารเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุ คคล และด้านบริหารทั่วไป โดยใช้
กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการ P D C A ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้  โดย
จัดประชุมรายงานผลการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงานประจ าปีเสนอส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทุกปี   
 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน จัดกิจกรรมประชุมครูทุกเดือน กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองปีละ 1- 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า
ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนต่างๆ โดยมีผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต่างๆ และนักศึกษามา
เยี่ยมชมโรงเรียนอยู่เสมอ รวมทั้งเปิดรับนิสิตนักศึกษาจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวยดุสิต และคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน มาฝึกปฏิบัติการสอนทั้งภาคต้นและภาคปลาย โดยการจัด
อาจารย์อาวุโสและครูที่มีประสบการณ์ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า ดูแลการฝึกสอนตลอดภาคการศึกษา 
เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งความเป็นครูที่ดีในการไปประกอบวิชาชีพครูต่อไป ผู้บริหารก าหนด
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และด าเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนางาน
โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินในการบริหารจัดการ 
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4. จุดควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
ของผู้ปกครองทุกห้องเรียนให้มากข้ึน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน
การดูแลนักเรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติให้สอดคล้องกับปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก กล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานของ
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง   
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 
ระดบัคณุภาพ : ดเียีย่ม 
 
1. กระบวนการพัฒนา  
 

 โรงเรียนได้จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามแนวคิด 5 F Model กล่าวคือ จัดให้นักเรียน
ในแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด และสนใจ โดยผ่านกิจกรรมตลาดนัดวิชาของ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 กิจกรรมรายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาบังคับเลือกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี
ที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนได้รู้จัดค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ื อเสริมเติมเต็มใน
ศักยภาพของตนเอง เรียนรู้ วิธีการท างานกับเพ่ือนๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองานด้วย  
นอกจากน้ันครูยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในส่วนของหนังสือ สื่อดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้รองรับอย่าง
เพียงพอ ในการศึกษาค้นคว้าของเด็กๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะมีการเรียนวิชาห้องสมุดสัปดาห์
ละ 1 ชั่วโมง จัดกิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการเลือกหนังสืออ่านเอง แล้วบันทึกการ
อ่าน  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
บรรณารักษ์จัดกิจกรรมยอดนักอ่านและยอดนักค้นคว้าด้วยการบันทึกการเรียนรู้แล้วรับคะแนนสะสม เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดบรรณารักษ์จะรวบรวมสถิติการอ่านและนักค้นคว้า มอบเกี ยรติบัตรและรางวัลให้
เป็นรายภาค  นอกจากน้ันนักเรียนยังได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
อาเซียนศึกษา และบอร์ดเรียนรู้ต่างๆ อยู่เสมอ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดที่ทันสมัย มี
หนังสือให้เลือกศึกษาค้นคว้า รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นหาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ผ่าน
กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ปีละ 3-4 ครั้ง ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากรู้ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท าให้ผลการประเมินมาตรฐาน
ที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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3. จดุเดน่ 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  
 
4. จดุควรพฒันา   
 1. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยกระบวนการสืบสอบ
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพ่ือนๆ รวมทั้งฝึกการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือได้
แนวคิดที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากข้ึน  
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มาตรฐานที ่4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
ระดบัคณุภาพ : ดเียีย่ม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี และใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน        
มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ที่ร้อยละ 86 
 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและ
เป้าหมายด้านต่างๆโดยมีจุดเน้นที่คุณภาพนักเรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการกิจกรรมโดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกโครงการและ
กิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

3. มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
4. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและ

ท้องถิ่นและได้ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
5. มีการก าหนดการใช้งบประมาณ  และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ /

กิจกรรมโดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  รายงานผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการใช้งบประมาณ 
6.โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
7. ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และทุกฝ่ายน าแผนไปปฏิบัติ 
8. โรงเรียนได้เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน และให้ความเห็นชอบ 
9. ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ  ตามกรอบระยะเวลาที่

โครงการ/ กิจกรรมก าหนดไว้ 
10. มีการก ากับติดตามประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีการศึกษา 
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 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพือ่พัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 
 ผู้บริหารได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดท าระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ถูกต้อง
ครอบคลุมทันสมัย  สามารถน ามาใช้ได้ทันที  น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมภารกิจงาน  ด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป และงานสนับสนุนอื่นๆ  โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย นอกจากน้ียังมีการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ปกครอง  นักเรียน ครู  ผู้บริหาร  บุคลากร  และหน่วยงานภายนอก 
 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้บริหารก าหนดให้หน่วยประกันคุณภาพรับผิดชอบ  และด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปีละ 1 
ครั้ง  โดยแต่ละมาตรฐานใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม มีการเตรียมการและให้ความ
ร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 โรงเรียนได้น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในมา
วิเคราะห์สังเคราะห์  และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาครอบคลุมภาระงานของ
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 จดัท ารายงานประจ าปทีีเ่ปน็รายงานการประเมนิคณุภาพภายใน 
 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพ
นักเรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  โดยใช้แบบการรายงานตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนดประกอบด้วยสาระส าคัญทุกส่วนของรายงานครอบคลุมการด าเนินงานของโรงเรียนที่สะท้อน
ความส าเร็จ  ชื่อเสียง  เอกลักษณ์ของโรงเรียน และอัตลักษณ์ของนักเรียน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดท าร่วมกัน และน าเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ  
น าเสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือน าไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ด้วยการลงเว็บไซต์ของโรงเรียนและแจ้งให้
ผู้ปกครองรับทราบผ่านการประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง 
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2. ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบของหน่วยประกันคุณภาพ ครูทุกคนและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการท างานทุกข้ันตอน ท าให้การท างานของทุกหน่วยงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลที่ดี ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความส าเร็จมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครู
ทุกคนและบุคลากรทุกฝ่ายในการท างานทุกข้ันตอน 
 
4. จดุควรพฒันา 
 ด าเนินการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม  ทันสมัย และสะดวกต่อ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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สรปุผลการประเมนิในภาพรวม  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยูใ่นระดบั 4 ดเียีย่ม 
 จากผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งน้ี มาตรฐานท่ี 1 
ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ        
ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม     
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติจริง ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สถานศึกษาด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา 



สว่นที ่3 
สรปุผล แนวทางการพฒันา และความตอ้งการการชว่ยเหลอื  

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังน้ี  
 
สรปุผล 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
ดา้นคร ู
1. จัดกิจกรรมทีม่ีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการ
ผู้เรียน 
2. ปลูกฝังเดก็ให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 
3. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างด ี
 4. รู้เปา้หมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผน
พัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
5. วิเคราะห์หลักสูตรและจดัท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับ
พัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึน 
7. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณภาพผู้เรียน และจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
9. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
10. น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
11. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 

ดา้นคร ู
1. ศึกษารปูแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ  
2. พัฒนาการเขียนบันทึกหลังการสอนและน าผลการ
ประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
3. น าผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริงอยา่งสม่ าเสมอ 
4. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้
เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
5. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง 
6. สร้างความตระหนักในบทบาทของการเป็นครูที่ดี 
รักวิชาชีพครู เพ่ือลดการเข้า-ออกของครู 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
12. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
14. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ/
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
15. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
16. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน 
อดทน เสียสละ 
17. มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
18. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
19. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศกึษาดูงาน/
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
20. มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
ดา้นผูบ้รหิาร 
1. มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่
มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างด ี
2. มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
4. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งดา้นวิชาการ และการ
บริหาร 
5. ได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยม  
    - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
(OPEC AWARDS) ประจ าปี 2560 
 - ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

รางวัล  “ครยูิง่คณุ”  ประจ าป ี  2560 จากมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ี
6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
7. มีความคิดริเริม่/สร้างสรรค ์
8. มีคณุธรรม จริยธรรม 

ดา้นผูบ้รหิาร 
1. การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มี
ความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดีอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดสวัสดกิารครูให้ครอบคลมุทุกดา้นอย่างต่อเน่ือง 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
9. มมีนุษยสัมพันธ์ดี 
10. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
11. ตระหนักและส่งเสรมิให้ครู ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
12. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของ
ครู 
13. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
14. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
15. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
16. มีความเป็นประชาธิปไตย 
17. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ดา้นผูเ้รยีน 
1. ปฏิบตัิตามหลักธรรมของศาสนา 
2. มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
3. มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตญัญู 
4. มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย ์
5. มีสมัมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า/ประหยัด 
7. ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
8. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
10. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้าน
ศิลปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว 
11. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
12. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
13. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมกีารพัฒนาขึ้น 
14. มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
15. มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 

ดา้นผูเ้รยีน 
1. จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การ
ช่วยเหลือตนเองให้มากข้ึน 
2. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. จัดกิจกรรมที่เสรมิพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน  คือ  
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  สติปญัญาให้มากข้ึน 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
16. มีจินตนาการ/ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
17. รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อืน่
ได้/ท างานเป็นทีม 
18. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
19. มีทักษะการใช้กล้ามเน้ือ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
20. มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
ดา้นสถานศกึษา 
1. ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบ 
2. การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
3. จัดองคก์ร/โครงสรา้งการบริหารงานโดยบุคลากรมี
ส่วนร่วม 
4. เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงข้ึน 
5. มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
6. มีบรกิารรถรบัส่งผู้เรียน 
7. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี
8. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
9. มกีารดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
10. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชมุชน 
11. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
12. ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมดา้นศาสน
สัมพันธ์กับทุกศาสนา 
13. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จาก
ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
14. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
และชุมชนทราบ 
15. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความ
ต้องการของผู้เรียน 
16. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 

ดา้นสถานศกึษา 
1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 
3. พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
4. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการ
สนับสนุนทางวิชาการให้มากข้ึน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะของนักเรยีน
ให้มากข้ึน 
6. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอนให้มากข้ึน 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
17. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เหมาะกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
18. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
19. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
20. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา
ในระดับประถม 
21. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
22. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
23. เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา 
24. มีทรัพยากร ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
25. มีสภาพแวดล้อมรม่รื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 
26. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
27. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล 
ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
28. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
29. มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
30. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
31. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
32. มีห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ทีม่ีอุปกรณ ์
ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
33. ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN 
และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
34. อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ/พร้อมใช้ 
35. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษายอด
เยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ ่ 
(OPEC AWARDS) ประจ าปี 2560 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ดา้นคร ู
    1.  การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
    2.  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
    3.  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/

เน้นการสอนบทบาทสมมติ 
    4.  ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
    5.  ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใชใ้นการเรียนการสอน 
    6.  วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    7.  ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
    8.  ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง 
    9.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    10.  จัดอบรมการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
    11.  พัฒนาครูผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 

Learning Community) เพ่ือสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้  
           (School as Learning Community) 
    12.  จัดระบบให้รางวัล และเกียรติบัตรแก่ครูทีม่ีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  
ดา้นผูบ้รหิาร 
    1.  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
    2.  จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศกึษาต่อที่สูงข้ึน 
    3.  ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
    4.  ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมมากข้ึน 
    5. สร้างทีมบริหารด้วยการคัดเลือกครรูุ่นใหม่ มาฝึกการท างานบริหารให้มากข้ึน 
ดา้นผูเ้รยีน 
    1.  จัดกิจกรรมส่งเสรมิ ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
    2.  จัดท าบันทึกความด ี
    3.  ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มากข้ึน 
    4.  สร้างความตระหนัก รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
    5.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรอืร้นอย่างต่อเน่ือง 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
    6.  จัดกิจกรรมส่งเสรมิ/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียนให้หลากหลายยิ่งข้ึน 
    7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคดิ/การแก้ปญัหา/สามารถตัดสินใจได้ 
    8.  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
    9.  พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ 
    10.  ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดา้น คือ รา่งกาย  อารมณ์

จิตใจ  สังคม  และสตปิัญญา ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มากข้ึน 
    11.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง สังคม และส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม  
ดา้นสถานศกึษา 
    1.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
    2.  น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรตา่งๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
    3.  ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน 
    4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    5.  สร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  
 
ความตอ้งการและการชว่ยเหลอื   

ความตอ้งการความชว่ยเหลอื 
ดา้นคร ู
    1.  ความยั่งยืนของการท างานของครูในโรงเรียนเอกชน 
ดา้นผูเ้รยีน 
    1.  การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
ดา้นสถานศกึษา 

    1.  ข่าวสารทางการศกึษาให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
    2.  การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียนจากหน่วยงานต่างๆ ที่รวดเร็วและทัน
เหตุการณ ์
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ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 

ดา้นคร ู
1. จัดกิจกรรมทีม่ีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการ
ผู้เรียน 
2. ปลูกฝังเดก็ให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 
3. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างด ี
4. รู้เป้าหมายหลักสตูร/การศกึษา ท าให้วางแผน
พัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
5. วิเคราะห์หลักสูตรและจดัท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนา
คุณภาพให้ดีข้ึน 
7. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณภาพผู้เรียน และจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
9. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
10. น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
11. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
12. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
14. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
15. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยนั 
อดทน เสียสละ 
16. มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
17. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
18. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศกึษาดูงาน/
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
19. มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ดา้นคร ู
1. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
2. ศึกษารปูแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบ
สมัยใหม่ 
3. พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมิน
มาใช้พัฒนาผู้เรียน 
4. น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริงอยา่ง
ต่อเน่ือง 
5. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด 
6. การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ง่าย และสะดวกใน
การใช้ 
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน 
เพ่ือน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผลการเรียน
การสอนเป็นรายบุคคล 
8. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง 
9. ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 
10. พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
20. เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและใจกว้างยอมรับฟงั
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
ดา้นผูบ้รหิาร 
1. มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
3. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งดา้นวิชาการ และการ
บริหาร 
4. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
5. มีความคิดริเริม่/สร้างสรรค์ 
6. มีคณุธรรม จริยธรรม 
7. มมีนุษยสัมพันธ์ดี 
8. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
9. ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
10. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
11. บริหารงานโดยใช้หลักการมสี่วนร่วม/กระจาย
อ านาจ 
12. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
13. มีความเป็นประชาธิปไตย และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
14. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
15. บริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพจนได้รับโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดบั 
ก่อนประถมศกึษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
16.  ได้รับรางวัล 
     - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
(OPEC AWARDS) ประจ าปี 2560 

ดา้นผูบ้รหิาร 
1. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการคร ู
2. จัดท าระบบและเกณฑ์ในการพิจารณาครูดีเด่น 
และมีความประพฤติดีของโรงเรียน 
3. หาแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูรักใน
วิชาชีพครู รักองค์กรและไม่ลาออกบ่อย   
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
 - ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
รางวัล  “ครยูิง่คณุ”  ประจ าป ี  2560 จากมูลนิธิ 

ดา้นผูเ้รยีน 
1. ปฏิบตัิตามหลักธรรมของศาสนา 
2. มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
3. มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตญัญู 
4. มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย ์
5. มีสมัมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า/ประหยัด 
7. ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ด ี
8. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
10. สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
11. มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
12. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมกีารพัฒนาข้ึน 
14. มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
15. มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
16. มีจินตนาการ/ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์
17. รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท างานเป็นทีม 
18. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
19. มีทักษะการใช้กล้ามเน้ือ/ประสาทสัมผัส/มิตสิัมพันธ์ 
20. มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
21. มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า   

ดา้นผูเ้รยีน 
1. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2. ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง 
4. พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่ม
สาระ 
5. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิด
สร้างสรรค์/จินตนาการ 
6. พัฒนาทักษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ/การคิด
วิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 

ดา้นสถานศกึษา 
1. ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบ 
2. การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ดา้นสถานศกึษา 
1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
3. จัดองคก์ร/โครงสรา้งการบริหารงานโดยบุคลากรมี
ส่วนร่วม 
4. มีบรกิารรถรบัส่งผู้เรียน 
5. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี
6. มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
7. มกีารดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชมุชน 
9. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
10. ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรม 
ด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
11. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จาก
ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
12. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
และชุมชนทราบ 
13. การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความ
ต้องการของผู้เรียน 
14. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
15. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เหมาะกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
16. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
17. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
18. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา
ในระดับประถม 
19. มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
20. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
21. เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา 
22. มีทรัพยากร ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/
ผู้เรียน/ครูให้ต่อเน่ือง 
4. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการ
สนับสนุนทางวิชาการ 
5. การจดักิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/
สังเคราะห์/สรา้งสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. การน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน 
7. ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากข้ึน 
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
9. ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน
อย่างต่อเน่ือง 
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
23. มีสภาพแวดล้อมรม่รื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 
24. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
25. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล 
ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
26. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
27. มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
28. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
29. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
30. มีห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ทีม่ีอุปกรณ์
ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
31. ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN 
และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
32. อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ/พร้อมใช้ 
33. เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาโท - เอก 
34. มีทุนการศกึษา   
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต  
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ดา้นคร ู
    1.  การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
    2.  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
    3.  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/

เน้นการสอนบทบาทสมมติให้ต่อเน่ือง 
    4.  ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
    5.  ส่งเสริมให้มกีารน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใชใ้นการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
    6.  พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
    7.  วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
    8.  ให้ครูได้ศึกษาตอ่ในระดับที่สูงข้ึน 
    9.  ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง 
    10.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
           อย่างต่อเน่ือง 
    11.  พัฒนาครูผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 

Learning Community) เพ่ือสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
ดา้นผูบ้รหิาร 
    1.  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
    2.  จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศกึษาต่อที่สูงข้ึน 
    3.  ให้บุคลากรมสี่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน 
    4.  ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมมากข้ึน 
    5.  สร้างทมีบริหารที่เป็นครูรุ่นใหม่ เรียนรู้การบริหาร การท างานอย่างมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไป  
ดา้นผูเ้รยีน 
    1.  ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    2.  จัดกิจกรรมส่งเสรมิ ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
    3.  จัดท าบันทึกความด ี
    4.  ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.  รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
    6.  สร้างความตระหนักรู้คุณค่าการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 
    7.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรอืร้น 
    8.  การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น/พ่ึงพาตนเองได้ 
    9.  จัดกิจกรรมส่งเสรมิ/พัฒนา  พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน 
    10.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปญัหา/สามารถตัดสินใจได้ 
    11.  สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ ์ได้ 
    12.  มีผลสัมฤทธ์ิสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
    13.  สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากข้ึน 
    14.  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน 
    15.  ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการท าโครงงาน   
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
ดา้นสถานศกึษา 
    1.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
    2.  น าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรตา่งๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
    3.  ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
    4.  พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงานอย่างต่อเน่ือง 
    5.  ส่งเสริมการรกัการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ือง 
    6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ความตอ้งการความชว่ยเหลอื  
ความตอ้งการความชว่ยเหลอื 

ดา้นคร ู
    1.  หาแนวทางสร้างความรกัในวิชาชีพ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการท างานของครูในโรงเรียนเอกชนไม่
ลาออกบ่อย   
ดา้นผูเ้รยีน 
    2.  การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
ดา้นสถานศกึษา 

    3.  ข่าวสารทางการศกึษาที่เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ ์
    4.  การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน จากหน่วยงาน องค์กรที่รวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์ 
 
 



 

 

 
 
 

   
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสัง่ โรงเรยีนสาธติพัฒนา 
ที ่ ๐๒๔/ ๒๕๕๙ 

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายในโรงเรยีนสาธติพฒันา 
----------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย  
จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

๑. รองศาสตราจารย์ลดัดา ภู่เกียรต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
๒. คุณนิรดา วงศ์อนันต์กลุ ผู้จัดการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
๓. รองศาสตราจารย์สมศร ี เพ็ชรย้ิม รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลและประถมศึกษา ที่ปรึกษา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี กาญจนชาตร ี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านมัธยมศึกษา ที่ปรึกษา 
๕. อาจารย์ยุพิน พุทธาพิพัฒน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ปรึกษา 
๖. รองศาสตราจารย์ดวงกมล สินเพ็ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านมัธยมศึกษา ที่ปรึกษา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมสุข วิษณุวงศ์ อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ์ สุวรรณเป่ียม อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๙. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ผลเนืองมา อาจารย์อาวุโส  ที่ปรึกษา 
๑๐. อาจารย์องอาจ บุญรักษ์ อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินพรัตน์   พิธานสมบัติ อาจารย์อาวุโส  ที่ปรึกษา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์ อาจารย์อาวุโส  ที่ปรึกษา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสนีย์ วรรณีเวชศิลป์ อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๑๔. อาจารย์รุง่ทิพย์  โพอุทัย   อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๑๕. อาจารย์อุษณีษ์ วังตาล อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ชาญศิลป์ อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษา 
๑๗. ครูปริยา พิพิธภัณฑ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและรักษาการหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ ประธาน 
๑๘. ครูอาริสา จุ้ยรักษา ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการ        
๑๙. ครูผกาวรรณ ทองมา ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ กรรมการ 
๒๐. ครูศิริพร ศรีกะชา ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 
๒๑. ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ กรรมการ 
๒๒. ครูพิมพ์ศิริ สุขประเสริฐ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ กรรมการ 
๒๓. ครูธนพล พรมโอก ตัวแทนประกันคุณภาพระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ กรรมการ 
๒๔. ครูอักษราพร ค ายอด ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๕. ครูป่ินมณี ทิพย์สมบัติ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ 
๒๖. ครูวสุวัชร ์ ประคองศร ี ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๗. ครูจิตสมนกึ ภูแสงสั่น ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๘. ครูจริัฏฐ ์ ชีพนุรัตน ์ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๒๙. ครูฉลอง อารีย์จิตต ์ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
๓๐. ครูอินทิรา อินทวงศ ์ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
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๓๑. ครูเศรษฐภรณ์ จิตรากจิ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๒.  Mr. Douglas   Craig Colgan ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๓. ครูเอกสิทธิ ์ เอ้ืออาดูลย์กูล ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๓๔. ครูธัญธรณ์ ศรีสุระโชติปรีชา ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นเตรียมอนุบาล กรรมการ 
๓๕. ครูณัฐิดา เมฆพิทักษ์ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นเตรียมอนุบาล กรรมการ 
๓๖. ครูพิชชานันท์ สิงหเสน ี ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๑ กรรมการ 
๓๗. ครูณัฐนันท์ ชาติสกุลศักดิ ์ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๑ กรรมการ 
๓๘. ครูชนิดาภา เพ็ชรอินทร์ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 
๓๙. ครูสุณิฎา บุญทอย ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๒ กรรมการ 
๔๐. ครูกนกธร แก้วแหวน ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 
๔๑. ครูบุศรา เอ่ียมปี ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 
๔๒. ครูกรรณิการ ์ สว่างประเสริฐ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 
๔๓. ครูยุพาภรณ์ ลาวเกษม ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชั้นอนุบาล ๓ กรรมการ 
๔๔. คุณพวงเพ็ญ นวลย่อง  กรรมการ 
๔๕. คุณทวีนันท์ วรรณชาติ  กรรมการ 
๔๖. คุณอภิวัฒน ์ ผลิตะโกมล  กรรมการ 
๔๗. คุณอนันตภรณ์ สวยสะอาด   กรรมการ 
๔๘. คุณปรียาพร เย็นเป่ียม  กรรมการ 
๔๙. คุณพรพรรณ แช่มช้อย  กรรมการ 
๕๐. คุณเปรมยุดา มฤคพิทักษ ์  กรรมการ 
๕๑. คุณกมลรส พงษ์อยู่  กรรมการ 
๕๒. คุณศรันยา นุชเซ๊าะ  กรรมการ 
๕๓. ครูกมลวรรณ ศรีบุญเรือง  เลขานุการ 
๕๔. ครูจิราวรรณ อนันการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๕. คุณพิมพ์พรรณ ชูกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๖. คุณอุไรวรรณ สันธินาค  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๗. คุณยุวดี มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๘. คุณวินิตา จุ่นบุญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

  สั่ง ณ วันที่   ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

           
 
                                                          
 
 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ลดัดา  ภู่เกียรติ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ก าหนดการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน (SAR) ปกีารศกึษา 2559 
วนัที ่6 – 17  กมุภาพนัธ ์2560  

ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ 

วนัจนัทร ์ที ่6 กมุภาพนัธ ์ 2560 

1. รศ.ลดัดา  ภูเ่กยีรต ิ
2. ผศ.จุฑาภรณ์  สุวรรณเป่ียม 
3. ครูวสุวัชร์   ประคองศร ี
4. ครูณัฐิดา  เมฆพิทักษ ์
5. คุณศรันยา   นุชเซ๊าะ    
6. คุณพรพรรณ   แชม่ช้อย 

คณติศาสตร ์
(ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 1) 

วนัที ่ 6  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 

1. รศ. สมศร ี เพช็รยิม้ 
2. ผศ. ศริินพรัตน์   พิธานสมบัต ิ
3. อ. อุษณีษ์    วงัตาล 
4. ครูธนพล   พรมโอก 
5. ครูศิริพร   ศรีกะชา 
6. คุณวินิตา  จุ่นบุญ 

ภาษาไทย 
(ห้องประชุม 3) 

วนัที ่ 6  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 

1. อ.ยพุนิ  พทุธาพพิัฒน ์
2. ผศ.ดร. สมุาลี    กาญจนชาตร ี
3. ครูพิมพ์ศิริ    สุขประเสริฐ 
4. ครูอาริสา   จุ้ยรกัษา 
5. ครูจิรัฏฐ์    ชีพนุรตัน ์
6. คุณกมลรส   พงษ์อยู่ 

อนบุาล 1 
(ห้องอนุบาล 1/6) 
วนัที ่ 6  ก.พ.  2560 

เวลา  
16.00 -18.30 น. 

วนัองัคาร ที ่7 กมุภาพนัธ ์ 2560 
1. รศ. สมศร ี เพช็รยิม้ 
2. ผศ. ศริิวรรณ กาญจนสาลกัษณ์ 
3. คุณอนันตภรณ์   สวยสะอาด 
4. ครูจิรัฏฐ์    ชีพนุรตัน ์
5. ครูบุศรา  เอ่ียมปี 
6. ครูจิราวรรณ  อนันการ 

สงัคมฯ 
(ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 2) 

วนัที ่ 7  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 

1. รศ. ดวงกมล  สนิเพง็ 
2. รศ. ทัศนีย์  ผลเนืองมา 
3. คุณนิรดา  วงศ์อนันตก์ุล 
4. ครูเศรษฐภรณ์   จติรากจิ 
5. ครูพิชชานันท์    สงิหเสน ี
6. คุณเปรมยุดา   มฤคพิทักษ ์

ศิลปะ 
(ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 2) 
วนัที ่ 7  ก.พ.  2560 

เวลา  
16.00 -18.30 น. 

1. ครปูรยิา    พพิธิภณัฑ ์
2. ผศ. มาลินี    ชาญศิลป์ 
3. ครูป่ินมณี   ทิพย์สมบัต ิ
4. ครูภัทรพล      ลาภเกียรติพร 
5. คุณปรียาพร  เย็นเป่ียม 
6. ครูกมลวรรณ  ศรีบุญเรือง 

อนบุาล 2 
(ห้องอนุบาล 2/7) 
วนัที ่ 7  ก.พ.  2560 

เวลา  
16.00 -18.30 น. 

วนัพธุ ที ่8 กมุภาพนัธ ์ 2560 
1. รศ. สมศร ี   เพช็รยิม้ 
2. คุณนิรดา    วงศ์อนันต์กลุ 
3. ผศ.ภาสนีย์      วรรณีเวชศิลป์ 
4. ครูฉลอง   อารีย์จิตต ์
5. ครูจิตสมนึก   ภูแสงสั่น 
6. ครูจิราวรรณ  อนันการ 

เตรียมอนุบาล 
(ห้องเตรียมอนุบาล / 4) 
วนัที ่ 8  ก.พ.  2560 

เวลา  
16.00 -18.30 น. 
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ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ 

วนัพฤหสับด ีที ่9 กมุภาพนัธ ์ 2560 

1. รศ. ดวงกมล  สนิเพง็ 
2. คุณอภิวัฒน์   ผริตะโกมล 
3. ครูจิตสมนึก   ภูแสงสั่น 
4. ครูณัฐนันท์  ชาติสกุลศักดิ ์
5. ครูธัญธรณ์   ศรีสุระโชติปรีชา 
6. คุณปรียาพร  เย็นเป่ียม 

สขุศกึษาและพลศกึษา 
(ห้องประชุมชั้น 1) 

วนัที ่ 9  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 

1. ผศ.ดร. สมุาล ีกาญจนชาตร ี
2. อ. รุ่งทิพย์   โพอุทัย 
3. คุณทวีนันท์    วรรณชาติ 
4. ครูอักษราพร   ค ายอด 
5. ครูกนกธร    แกว้แหวน 
6. คุณยุวดี   มณีธร 

กอท. 
(ห้อง กอท.) 

วนัที ่ 9  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 

  

วนัศกุร ์ที ่10 กมุภาพนัธ ์ 2560 

1. รศ.ลดัดา    ภูเ่กยีรต ิ
2. คุณพวงเพ็ญ     นวลย่อง 
3. ครูเอกสิทธ์ิ      เอ้ืออาดูลย์กูล    
4. ครูผกาวรรณ   ทองมา 
5. คุณพิมพ์พรรณ    ชูกร 
6. คุณอุไรวรรณ   สันธินาค 

อนบุาล 3 
(ห้องอนุบาล 3/6) 
วนัที ่ 10 ก.พ. 2560 

เวลา 
16.00 -18.30 น. 

    

วนัพฤหสับด ีที ่16 กมุภาพนัธ ์ 2560 

1. ครปูรยิา    พพิธิภัณฑ ์
2. อาจารย์ยุพิน   พุทธาพิพัฒน์ 
3. ผศ.ดร. สุมาลี กาญจนชาตร ี
4. ผศ.เพ่ิมสุข   วิษณุวงศ์ 
5. ครูสุณิฎา   บุญทอย 
6. ครูกมลวรรณ  ศรีบุญเรือง 

ภาษาต่างประเทศ 
(ห้องประชุม 3) 

วนัที ่ 16  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 
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ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ ผูต้รวจ ผูร้บัการตรวจ 

วนัศกุร ์ที ่17 กมุภาพนัธ ์ 2560 

1. รศ.ลดัดา  ภูเ่กยีรต ิ
2. คุณพวงเพ็ญ  นวลย่อง 
3. ครูชนิดาภา   เพ็ชรอินทร์ 
4. ครูกรรณิการ์  สว่างประเสริฐ 
5. ครูอินทิรา  อินทวงศ์ 
6. คุณพรพรรณ   แช่มช้อย 

วทิยาศาสตร ์
(ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 1) 

วนัที ่ 17  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 

1. อาจารยย์พุนิ   พทุธาพพิฒัน ์
2. อ. องอาจ    บุญรักษ์ 
3. ครูยุพาภรณ์   ลาวเกษม 
4. ครูบุศรา  เอ่ียมปี 
5. ครูพิมพ์ศิริ   สุขประเสริฐ 
6. คุณอุไรวรรณ   สันธินาค 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
(ห้องประชุม 3) 

วนัที ่ 17  ก.พ.  2560 
เวลา  

16.00 -18.30 น. 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน   
ครัง้ที ่2 / 2560 

วันศกุรท์ี ่28  เมษายน พ.ศ.2560 
ณ หอ้งผูอ้ านวยการ  โรงเรยีนสาธติพฒันา 

                                                 ....................................................... 
ผูเ้ขา้ประชมุ    

1. ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์        ที่ปรึกษา 
2. นางนิรดา    วงศ์อนันต์กุล  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการโรงเรียน ประธาน 
3. รศ. ลัดดา    ภู่เกียรต ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
4. อ.พูลศักดิ์  เทศนิยม   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
5. รศ. สมศรี  เพ็ชรยิ้ม   ผู้แทนครู     กรรมการ 
6. นายศุภกฤต  นิลพันธ์  ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
7. นางอนันตภรณ์  สวยสะอาด        เลขานุการ 

 
เริม่ประชมุ เวลา 9.00 น. 
วาระที ่1.  รบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ครัง้ที ่1/2559 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  6 มีนาคม 2560 
 และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา 

  4.1 รายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2559 
 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งว่า รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559   
  จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเตรียมส่งให้ส านักงานคณะกรรม 
  การส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต่อไป   
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและให้ด าเนินการส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ 
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    เน่ืองจากไม่มีเรื่องอื่นพิจารณาอีกต่อไปประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการที่ได้สละเวลาเพ่ือ 
  เข้าร่วมประชุมและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอ  
 

  ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 
 
 
                                                                              อนันตภรณ์  สวยสะอาด                                                                                              
                      ผู้บันทึกการประชมุ      
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ภาพการตรวจประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา  
ปกีารศกึษา 2559 
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