
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา   

ประจ าปกีารศกึษา  2561 



ค ำน ำ 
 
 โรงเรียนสำธิตพัฒนำ เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย เปิดสอนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2549  มีนักเรียนระดับปฐมวัย ตั้งแต่เตรียมอนุบำล ถึงอนุบำล 3 และ
ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 ต่อมำโรงเรียนได้เข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิ ชำกำรกับคณะครุศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในปี พุทธศักรำช 2550  เพื่อจัดกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำโดย
ทำงคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆให้กับ
โรงเรียนรวม 6 ด้ำน ได้แก่ กำรจัดระบบบริหำรโรงเรียนและระบบประกันคุณภำพ กำรจัดท ำหลักสูตร ระบบ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรนิเทศ  กำรก ำหนดมำตรฐำนบุคลำกรและอัตรำเงินเดือน  กำรรับนักเรียน   
กำรคัดเลือกและเตรียมบุคลำกรและกำรพัฒนำหลักสูตรและบุคคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และต่อมำในปี
พุทธศักรำช 2551 ได้รวมระดับปฐมวัยเข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้วย 
 โรงเรียนได้ด ำเนินงำนตำมก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนงำนที่จัดท ำเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมำยตำมที่วำงไว้ทุกประกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนใน          
ปีกำรศึกษำ 2561 ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยด้วยดี ทั้งนี้ด้วยควำมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหำร ครู 
เจ้ำหน้ำที่และบุคคลำกรทุกฝ่ำยของโรงเรียน รวมไปถึงควำมเข้ำใจและควำมเชื่อมั่นศรัทธำของผู้ปกครองที่ส่ง
บุตรธิดำมำศึกษำในโรงเรียนจ ำนวนเพิ่มข้ึนทุกปี จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 
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ส่วนที่ 1     
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
1.1  ขอ้มลูทัว่ไป 
 1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสาธิตพัฒนา  ตั้งอยู่เลขท่ี  380 ถนน ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์  062-603-
9555 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.  เนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 13.7 ตารางวา  
 5.  เขตพื้นที่บริการ ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 6.  ประวัติโรงเรียน 
 เริ่มด าเนินการโดยมูลนิธินวัตกรรมการศึกษาท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัท แสนสิริ รามอินทรา จ ากัด เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2549 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน บ้านของเล่นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จากนั้นได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ 
จากโรงเรียนบ้านของเล่น เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ต่อมาบริษัทแสนสิริ รามอินทรา จ ากัด 
ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2550  หลังจากนั้น ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทแสนสิริ รามอินทรา ได้โอนกิจการโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิต 
และโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้กับบริษัท เนชั่นแนล เอ็คยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต  ซึ่งต่อมาบริษัท เนชั่นแนล 
เอ็คยูเคชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จ ากัดได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอ็นอีดี แมแนจเม้นท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555  และเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตในปัจจุบัน วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิตและโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เข้ารวมกิจการ
โดยใช้ชื ่อว่า ”โรงเรียน สาธิตพัฒนา” โดยขยาย  ชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และวันที ่ 16 พฤษภาคม 2554 
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ไดข้ยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 มูลนิธินวัตกรรมการศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2550 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และครอบคลุมถึง
ระดับปฐมวัย โดยเป็นไปตามข้อตกลงการช่วยเหลือทางวิชาการ 6 ด้านได้แก่ 
   1.  การจัดระบบบริหารโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพ 
   2.  การจัดท าหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ 
   3.  การก าหนดมาตรฐานบุคลากร และอัตราเงินเดือน 
   4.  การรับนักเรียน 
   5.  การคัดเลือกและเตรียมบุคลากร 
   6.  การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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 ส าหรับด้านอาคารเรียนมีการด าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะๆ ดังนี้     
  ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมีอาคารเรียนส าหรับระดับปฐมวัยมีลักษณะเหมือนบ้านที่อยู่อาศัย 2 ชั้น จ านวน 6 
หลัง เป็นอาคารเรียนส าหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระดับชั้นละ 3 และ 4 ห้องเรียน ตามล าดับ จ านวน 
4 หลัง อาคารส าหรับงานธุรการ จ านวน 1 หลัง อาคารรับรองและห้องพยาบาลจ านวน 1 หลัง และอาคารชั้นเดียวส าหรับเป็น
ห้องรับประทานอาหารของนักเรียน จ านวน 1 หลัง ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นอนุบาล
ปีที ่3 จ านวน 2 ห้องเรียน จะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารปูชนียะ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย 
  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนขยายพื้นที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย โดยก่อสร้างอาคารปฐมวัย เป็นอาคารคอนกรีต 2 
ชั้น ตรงข้ามกับอาคารปูชนียะ รวมทั้งได้สร้างสระว่ายน้ าในร่มขนาดมาตรฐานโอลิมปิค อาคารกีฬาในร่ม ห้องประชุม และโรง
อาหารขนาด 525 ที่นั่ง เพื่อให้เพียงพอส าหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารต้นกล้าสาธิต 1 และอาคารต้นกล้าสาธิต 2 ซึ่งเป็นอาคารเรียนใหม่
ส าหรับระดับปฐมวัย รวมถึงได้เปิดใช้สนามกีฬาในร่ม มีที่นั่งของผู้ชม 744 ที่นั่ง และเปิดใช้สระว่ายน้ าในร่มขนาดมาตรฐาน
โอลิมปิก มีที่นั่งของผู้ชม 645 ที่นั่ง และโรงอาหารใหม่ขนาด 525 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มเนื้อที่ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมต่ างๆ และ
นันทนาการของนักเรียน รวมท้ังใช้เป็นที่ประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆของโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยและเป็นสากลคือ ห้องสมุด  E-library มี
เนื้อที่ขนาด 256 ตารางเมตร มีการแบ่งส่วนของการใช้บริการได้อย่างครอบคลุมให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับปรุง
ห้องบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและอื่นๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตการด าเนินงานของโรงเรียน และในปีนี้
โรงเรียนได้ขยายช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554ด้วย 
  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจ านวนมากและครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจึงเตรียมการวางแผนรองรับจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2556 โดยสร้างอาคารเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเป็นอาคาร 5 ชั้น อีก 1 หลัง ประกอบด้วยห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องวิชาการ ห้องกิจการนักเรียน ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องเรียนวิชาพิเศษ ห้องโสตทัศนศิลป์ ห้องพักครูชาวต่างประเทศ และห้องอาจารย์อาวุโส รวมทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับ     
การปฏิบัติกิจกรรมได้หลากหลาย ซึ่งพร้อมที่จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2556 ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้ด าเนินการปรับห้อง
ต่างๆ ของอาคารปูชนียะให้รองรับการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น เช่น ห้องวิชาการ ห้องทะเบียนวัดและ
ประเมินผล ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องสหกรณ์ อาศรมครูผู้เรียนรู้ ห้องรับรอง และอื่นๆ 
  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบ
ครัน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง ส าหรับวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย
ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่สามารถรองรับนักเรียนได้เพียงพอทุกกลุ่มวิชา (ไทย อังกฤษ จีน 
ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส) ห้องสมุด E-library ที่มีหนังสือ ส่ือสิ่งพิมพ์ CD DVD ไว้บริการ โดยแบ่งเป็นมุมส าหรับนักเรียนที่ต้องท างาน
เป็นกลุ่ม หรือต้องการปลีกวิเวกคนเดียว มีโดมความรู้ที่สามารถท างานเฉพาะกลุ่มประมาณ 8 -10 คน มุมอาศรมครูผู้เรียนรู้
ส าหรับให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า ห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโลกอินเตอร์เน็ต และห้องประชุมขนาด 700 ที่นั่ ง 
ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องเสียงและสื่อที่ทันสมัยไว้รองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
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  ปีการศึกษา 2557 ด้วยจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น แต่จ านวนห้องเรียนยังคงมีรองรับเพียงพอ ส าหรับอาคารเรียน
ระดับอนุบาล 2 หลัง สามารถรองรับนักเรียนจ านวน 600 คน ได้ทั้งสิ้น 24 ห้อง นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีจ านวน
ห้องเรียนรวม 24 ห้องเรียน อยู่ที่อาคารปูชนียะ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จ าเป็นต้องย้ายไปเรียนที่อาคารวิชชา
พัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องเรียนรองรับได้ 12 ห้องเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนจึงได้ด าเนินการปรับปรุงส่วนของพื้นที่สนามฟุตบอล โดยการท าลู่วิ่งใหม่ให้ทันสมัย และรองรับการใช้งานของนักเรียน
ทั้งโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กับสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนไว้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วย 
  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้มีการปรับสภาพแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดเป็นสวนเกษตรส าหรับนักเรียน
เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้มากขึ้น และจัดเป็นแปลงเกษตรสาธิตการปลูกพืชที่จ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ส าหรับแปลงนาสาธิตได้มีการทดลองปลูกข้าว 2 วิธี คือการท านาแบบประณีตกับการท านา
ทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ เป็นลักษณะของโครงงานการทดลอง ท่ีโรงเรียนต้องการปลูกฝังการเป็นผู้รู้แจ้ง รู้จริง และรู้
ลึกให้แก่ผู้เรียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
  ปีการศึกษา 2559-2560 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมต่างๆ ของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความ
พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนในทุกมิติ 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้พัฒนาในส่วนของแหล่งเรียนรู้และอาคารรวมทั้งห้องเรียนเพื่อให้ตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งเตรียมการจัดสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนใน
ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องดังกล่าวอันจะต่อยอดไปสู่การรักและรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กๆ  
ต่อไปในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
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แผนที่โรงเรียน 
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1.2  ขอ้มลูบคุลากรของโรงเรยีน 
 1) จ านวนบคุลากร 

ประเภทบคุลากร 
เพศ (คน) ระดบัการศกึษา (คน) ประสบการณ ์

ในต าแหนง่
(เฉลีย่) (ป)ี 

ชาย หญงิ รวม 
ต่ ากวา่  
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สงูกวา่ 
ป.ตร ี

ผู้รับใบอนญุาตและผู้จัดการ - 1 1 - - 1  
ผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1  
รองผู้อ านวยการ - 3 3 - - 3  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1  

ฝา่ยวชิาการ  (คร)ู 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 
 

  
  

 

   -  ครูปฐมวัย 1 25 26 - 24 2  
   -  ครูต่างชาติอนบุาล - 2 2 - 2 -  
   -  พี่เลี้ยง/ผู้ช่วยครู - 28 28 2 26 -  

รวม 1 55 56 2 52 2  
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน        
  -  อาจารย์อาวโุส 2 8 10 - 2 8  
   -  ครูประถม 16 38 54 - 49 5  
   -  ครูมัธยม 3 8 11 - 9 2  
   -  ครูต่างชาติประถม 2 4 6 - 5 1  

   -  ครูต่างชาติมัธยม 3 - 3 - 2 1  

รวม 26 58 84 0 67 17  
ฝา่ยวชิาการ  (เจา้หนา้ที)่        
-  เจ้าหน้าทีอ่นุบาล - 3 3 - 3 -  
   -  เจ้าหน้าที่ประถม - 5 5 - 4 1  
-  เจ้าหน้าทีม่ัธยม - 2 2 - 2 -  

รวม 0 10 10 0 9 1  
รวมฝา่ยวชิาการ 27 123 150 2 128 20  

ฝา่ยส านกังาน 
-  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 
18 

 
24 

 
42 

 
9 

 
27 

 
6 

 

-  แม่บา้น / นักการภารโรง 3 3 6 6 - -  
-  พนักงานขบัรถและรับส่งเอกสาร 4 - 4 4 - -  

รวมฝา่ยส านกังาน 25 27 52 19 27 6  
รวมจ านวนบคุลากรทัง้หมด 52 156 208 21 155 32 - 
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2) วฒุกิารศกึษาสงูสดุของบคุลากร 
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3) สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน  
สาขาวชิา จ านวน (คน) 

1. ภาษาไทยไทย 9 
2. คณิตศาสตร์ 3 
3. วิทยาศาสตร์ (เคมี, จุลชีววิทยาล, ชีววิทยา, ฟิสิกส์) 11 
4. สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ 7 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
6. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์ไทย, ดนตรีศึกษา, จิตกรรม) 9 
7. ภาษาอังกฤษ 5 
8. ภาษาจีน 2 
9. ประถมศึกษา , การศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 
10. การศึกษาปฐมวัย 27 
11. อื่นๆ   
   11.1  วิจัยและประเมินการศึกษา 4 
   11.2   เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 1 
   11.3   บ้านและชุมชน 1 
11.4   คอมพิวเตอร์ 3 

   11.5   ครุศาสตร์เกษตร 3 
   11.6   การจัดการ 5 
   11.7 ออกแบบศิลป์ประยุกต์ 2 
   11.8 รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนสาสตร์ 4 
   11.9 โสตทัศนศึกษา 1 
   11.10 บัญชี 2 
   11.11 จิตวิทยา, พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 4 
   11.12 เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีอาหาร, อาหารและโภชนาการ 2 
   11.13 บริหารการตลาด, การตลาด 2 
   11.14 สื่อสารมวลชน 3 
   11.15 นิติศาสตร์ 2 
   11.16 การเงินและการธนาคาร 1 
   11.17 บริหารการศึกษา, นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรและการสอน 4 
   11.18 บรรณารักษศาสตร์ 2 
   11.19 นิเทศศาสตร์ 2 

รวม 150 
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นอกจากนั้นยังมีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนของครู จ านวน 10 คน  ภาระงานสอนเฉลี่ย
ของครู 1 คน/สัปดาห์ 18-22 คาบ  
 
1.3 ขอ้มลูนกัเรยีน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม 1,360  คน 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
ระดบัชัน้เรยีน ตอ. อ.1 อ.2 อ.3 รวม 
จ านวนหอ้ง 4 7 6 6 23 

เพศ 
ชาย 49 80 76 79 284 
หญงิ 52 74 75 71 272 

รวม 101 154 151 150 556 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 25 : 1 22 : 1 25 : 1 25 : 1  

  
ข้อมูล ณ วันที่ 4  มิถุนายน 2561 (วันเปิดเรียนปีการศึกษา 2561) 

 
 

เปรียบเทยีบจ านวนนกัเรยีนระดบัเตรยีมอนบุาล ถงึ อนบุาล 3 ปกีารศกึษา 2559 – 2561 
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ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที ่1 -6 
ระดบัชัน้เรยีน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
จ านวนหอ้ง 6 5 4 4 5 4 28 

เพศ 
ชาย 72 59 55 60 54 48 348 
หญงิ 60 55 41 31 56 36 279 

รวม 132 114 96 91 110 84 627 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 22 :1 23 :1 24:1 23 :1 22 :1 21 :1  

 
ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 1 -6 

ระดบัชัน้เรยีน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จ านวนหอ้ง 2 2 2 1 1 1 9 

เพศ 
ชาย 31 29 18 12 8 12 110 
หญงิ 14 18 19 4 7 5 67 

รวม 45 47 37 16 15 17 177 
เฉลีย่ตอ่หอ้ง 23 :1 24 :1 19 :1 16 : 1 15 :1   17 :1  

 
 

เปรียบเทยีบจ านวนนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1 ถงึ ชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 ปกีารศกึษา 2559 - 2561 
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1.4 ขอ้มลูผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 
รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตล่ะรายวิชาในระดบั 3 ขึน้ไป 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (ป.1 - ม.6) ปกีารศกึษา 2561 
 

ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที ่1 – ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 6  
ระดบัชั้น จ านวนนกัเรยีนทั้งหมด รอ้ยละนกัเรยีนทีไ่ด้ระดบั 3 ขึน้ไป 
ป.1 132 86.78 
ป.2 111 89.11 
ป.3 93 94.82 
ป.4 89 94.01 
ป.5 106 78.77 
ป.6 82 85.77 
ม.1 42 66.83 
ม.2 45 80.00 
ม.3 37 67.74 
ม.4 16 75.75 
ม.5 14 68.82 
ม.6 17 78.51 
รวม 784 80.57 

  
หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนในบัญชีรายช่ือ จ านวน 785 คน  ลาพักการเรียนจ านวน 1 คน 
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กราฟแสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดบั 3 ขึน้ไป 

ชั้นประถมศกึษาปีที ่1 – มัธยมศกึษาปีที ่6 
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1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 1.1) ภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละจ าแนกตามระดบั 

โรงเรยีน จงัหวดั  สังกดั  ประเทศ  
ด้านภาษา 70.69 57.92 55.13 53.18 
ด้านค านวณ 64.19 48.55 47.52 47.19 
ด้านเหตุผล 62.60 52.22 50.02 48.07 
รวมความสามารถทัง้ 3 ด้าน 65.90 52.90 50.91 49.48 
  
 1.2 กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน จังหวัด สังกัด และประเทศ ปีการศึกษา 2561 
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2. ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 
ชั้นประถมศกึษาปีที ่3 ประจ าปกีารศกึษา 2561 

รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีม่ีผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐาน 
ของผูเ้รียนระดบัชาต ิ(NT) ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ประจ าปกีารศกึษา 2561  จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
 1. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศกึษา 2561 
 

 
 

 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 72.92 65.79 54.93 78.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 61.65 44.82 43.93 51.24 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช. 59.59 43.10 43.24 49.29 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกวิชา สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 68.30 44.32 41.66 55.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 60.40 36.82 39.31 36.51 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช. 53.81 30.40 35.82 31.51 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.40 29.45 29.45 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกวิชา สูงกวา่ คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.18 49.41 35.08 37.47 54.34 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.42 41.64 34.80 38.45 43.27 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช. 45.23 30.82 29.99 34.27 34.38 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด สช. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ส่วนวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สช. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แต่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศกึษา 2559-2561 
 
 
 

 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2559-2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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หมายเหตุ : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
 
 
 

 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2559-2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2559-2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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1.7 ขอ้มลูการใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน ปกีารศกึษา 2561 
แหล่งเรียนรูท้ี่ใชภ้ายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

1) สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
2) สวนเกษตร 
3) เรือนเพาะช า 
4) สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม 
5) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งหญ้าสังเคราะห์ 
6) ลานกิจกรรม 
7) ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
8) มุมหนังสือ 
9) โรงอาหาร 
10) สระว่ายน้ า 
11) บ่อปลา 
12) ป้ายนิเทศ/บอร์ดที่ให้ความรู้ประจ าทุกเดือน 
13) ห้องสมุด E-library 
14) แปลงนาสาธิต 
15) เรือนเพาะเห็ด  

 
แหลง่เรียนรู้ทีใ่ชภ้ายนอกโรงเรียน ปกีารศกึษา 2561 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั   

ระดบัชั้น ครัง้ที ่ แหลง่เรียนรู ้
อนบุาล 1 1 สวนสนุก Yoyo Land 

 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง) เอกมัย 
อนบุาล 2 1 วัดพระยาสุเรนทร์ 

 2 เมืองหิมะ(Snow Town)สวนสนุกดรีมเวิลด์ 
อนบุาล 3 1 บ้านนาครูธานี 

 2 
โครงการ ไข่มุก 

ภาคสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 3 
โครงการ ยาสีฟัน 

โรงงานดอกบัวคู ่

 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 
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ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ระดบัชั้น ครัง้ที ่ สถานทีเ่รยีนรู้โลกกวา้ง 
ประถมศกึษาปทีี ่1 1 พิพิธภัณฑ์เด็ก 

 2 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 

 3 ท้องฟ้าจ าลอง 
ประถมศกึษาปทีี ่2 1 Funarium 

 2 อพวช. 
 3 มิวเซียม สยาม 

ประถมศกึษาปทีี ่3 1 Snow land เอกมัย 
 2 ตันแลนด์ จ.อยุธยา 
 3 สยามเซอร์เพนทาเรียม ลาดกระบัง 

ประถมศกึษาปทีี ่4 1 Kidsania 

 2 บ้านธูปสมุนไพร จ.สมุทรปราการ 
 3 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จฬุาฯ 

ประถมศกึษาปทีี ่5 1 ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี 
 2 มินิมูร่าห์ ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา 
 3 กระท่อมเห็ดฟาร์ม จ.นนทบุรี 
 4 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกร สามเสน 

ประถมศกึษาปทีี ่6 1 อุทธยานประวัติศาสตร์ อยุธยา 

 2 พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี /วัดพระแก้ว 
 3 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม 

มัธยมศกึษาปีที ่1 1 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย และวิถีชุมชนสามชุก
ตลาดร้อยปี  จ.สุพรรณบุรี 

 2 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  สวนสัตว์ดุสิต  
(เขาดินวนา) กทม. 

มัธยมศกึษาปีที ่2 1 หมู่บ้านไทย  จังหวัดนครปฐม 
มัธยมศกึษาปีที ่3 1 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  จังหวัดปทุมธานี 

 2 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมมหากาฬ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพระนคร 
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ระดบัชั้น ครัง้ที ่ สถานทีเ่รยีนรู้โลกกวา้ง 
มัธยมศกึษาปีที ่4 1 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

กรุงเทพมหานคร 

 2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์   บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

มัธยมศกึษาปีที ่5 1 ชุมชนกุฎีจีน  กรุงเทพมหานคร 

2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์   บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

มัธยมศกึษาปีที ่6 1 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  กรุงเทพฯ 

 2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์   บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



22 

 

สว่นที ่2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
แบบสรปุรายงานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา(SAR) ประจ าปกีารศกึษา 2561 
 

1. โรงเรียนสาธิตพัฒนาแขวง/ต าบลสามวาตะวันตกเขต/อ าเภอคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่   สช.กทม.  
3. ระดบัการศกึษาปฐมวยั จ านวนครูระดับการศึกษาปฐมวัย   55 คน จ านวนนักเรียน   539 คน   
 หมายเหต ุ ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 
 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวน นร./ คร ูที่
อยูร่ะดบั 3 ขึน้ไป 

รอ้ยละของระดบั 
3 ขึน้ไป 

เทยีบระดบั
คณุภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก     
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
539 

 
100 5 ยอดเย่ียม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

539 100 5 ยอดเย่ียม 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

537 99.63 5 ยอดเย่ียม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

534 99.07 5 ยอดเย่ียม 

สรปุมาตรฐานที ่1 99.68 5 ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
55 100 5 ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 55 100 5 ยอดเย่ียม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัด

ประสบการณ์ 
55 100 5 ยอดเย่ียม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

55 100 5 ยอดเย่ียม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

55 100 5 ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

55 100 5 ยอดเย่ียม 

สรปุมาตรฐานที ่ 2 100 5 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวน นร./ คร ูที่
อยูร่ะดบั 3 ขึน้ไป 

รอ้ยละของระดบั 
3 ขึน้ไป 

เทยีบระดบั
คณุภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     
3.1 จั ด ป ร ะส บ ก า รณ์ ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก มี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
55 100 5 ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสขุ 

55 100 5 ยอดเย่ียม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมะสมกับวัย 

55 100 5 ยอดเย่ียม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมิ นพัฒ นาการเด็ ก ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

55 100 5 ยอดเย่ียม 

สรปุมาตรฐานที ่3 100 5 ยอดเย่ียม 
 
 

เกณฑก์ารประเมนิของสถานศกึษา  

ระดับคุณภาพ ร้อยละของคะแนน ความหมาย 

 ระดับ 1 (0.00 - 49.99) ก าลังพัฒนา 

 ระดับ 2 (50.00 - 59.99) ปานกลาง 

ระดับ 3 (60.00 - 74.99) ดี 

 ระดับ 4 (75.00 - 89.99) ดีเลิศ 

  ระดับ 5 (90.00 - 100.00) ยอดเยี่ยม 
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4. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
จ านวนครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   62 คน จ านวน  นักเรียน   784 คน   

 หมายเหต ุ ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
จ านวน นร./ คร ูที่
อยูร่ะดบั 3 ขึน้ไป 

รอ้ยละของระดบั 
3 ขึน้ไป 

เทยีบระดบั
คณุภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน     

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 784 99.30 5 ยอดเย่ียม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 784 99.46 5 ยอดเย่ียม 
สรปุมาตรฐานที ่1 99.38 5 ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
62 100 5 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 62 100 5 ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

62 100 5 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

62 100 5 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

62 100 5 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

62 100 5 ยอดเย่ียม 

สรปุมาตรฐานที ่ 2 100 5 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
62 100 5 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

62 100 5 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 62 100 5 ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
62 100 5 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

62 100 5 ยอดเย่ียม 

สรปุมาตรฐานที ่3 100 5 ยอดเย่ียม 
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เกณฑก์ารประเมนิของสถานศกึษา  

ระดับคุณภาพ ร้อยละของคะแนน ความหมาย 

 ระดับ 1 (0.00 - 49.99) ก าลังพัฒนา 

 ระดับ 2 (50.00 - 59.99) ปานกลาง 

ระดับ 3 (60.00 - 74.99) ดี 

 ระดับ 4 (75.00 - 89.99) ดีเลิศ 

  ระดับ 5 (90.00 - 100.00) ยอดเยี่ยม 
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5. สรปุผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเ้รียน 
ระดบัคณุภาพ  : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนสาธิตพัฒนา  มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

ระยะ  4 ปี โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งแต่งตั้ง และขั้นตอนการจัดท าตาม
องค์ประกอบของแผนได้ยึดตามกรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีองค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่ส ะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

1.4  ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
1.5 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและ

ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครององค์กร

หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น 
1.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับโครงการ/

กิจกรรม 
1.8 เสนอแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในระยะ  4  ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2561  ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
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2. ผลการด าเนนิงาน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับอื่น ผู้ได้ดี 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ 
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละ 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ 
(NT)ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน
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คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สช. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ



28 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

2. ความสามารถ
ในการอ่าน(ป.1)  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สช. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สช. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

4. สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

5. อัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
6. ความสามารถ
ในการส่ือสาร คิด
ค านวณ และคิด
วิเคราะห์  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการส่ือสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
7. การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

74.24

61.26

53.76

29.21

30.19

54.88

25.00

35.14

43.01

66.29

65.09

40.24

0.76

3.60

3.23

4.49

4.72

4.88

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน

16.67

17.78

16.22

6.25

14.29

23.53

80.95

66.67

78.38

68.75

78.57

70.59

2.38

15.56

5.41

25.00

7.14

5.88

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน



33 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
8. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี  
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
9. คุณลักษณะ
ของผู้เรียนที่เป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีม่ีผลการประเมนิด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
ที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
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3. จดุเดน่ 
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ผ่านหลักสูตรตามแนวคิด5FModel (FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION) มี
รายวิชาหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะทั้ง 8 ประการผ่านกิจกรรมต่างๆที่ครูในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดให้กับนักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนน เฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับชาติ 
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบและต่อเนื่อง
มาโดยตลอด  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอื้ออาทร มีความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
พ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ เปิดใจรับความคิด เห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนักและรู้จักคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 

4. จดุควรพฒันา 
  จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสร้างความตระหนัก รู้คุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว
นักเรียนให้หลากหลายตามความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดวางแผน และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม หรือท าโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง  
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษายังต้องได้รับการดูแลชี้แนะในเรื่องการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังได้
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 แม้ว่าภาพ
โดยรวมคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระมากกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ระดบัคณุภาพ : ยอดเยีย่ม 
 

1. กระบวนการพฒันา 
   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
   ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีภาวะผู้น า และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนานักเรียนอย่างย่ังยืน และต่อเนื่อง  มีความรู้  ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 4 ปี  จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอันจะ
น าไปสู่การพัฒนานักเรียนโดยเข้าร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ เช่น  การประชุมครูใหญ่ โลก (The 
International Confederation of Principals: ICP 2011, 2015, 2017)การประชุมนานาชาติ  The World  
Assoociation of Lesson Studies International Conference: WALS 2013, 2014,2015,2016, 2017  และ  
2018 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการ Educa 2015, 2016, 2017 และ  2018  
เป็นต้น 
   2.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้น าในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  โดยเน้นให้ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ในระยะ 4 ปี เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัด
การศึกษา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยจัด
โครงการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามแนวคิดของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
รายบุคคล 5F Model (FUN FIND FOCUS  FULFILLMENT และ FRUITION) เพื่อเติมเต็มทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและศักยภาพของผู้เรียนที่นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาส
เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ  สนใจและถนัด รวมถึงการเลือกเรียนในกลุ่มวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีให้เลือกหลากหลายตามศักยภาพ และความสนใจของนักเรียน จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มสู่ O-NETจัดให้มีประชุมครูทุก
เดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยการใช้สื่อต่างๆ และเอกสารบทความที่ให้ข้อคิด แนวทางการจัดการศึกษาที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอเพื่อให้ครูได้น าไปปรับใช้กับ
การท างาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนรวมท้ังให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
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  4. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มในการน ารูปแบบการสอนเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ มาใช้ใน
การพัฒนาครู  เพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่นการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  Approach) การ
เรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning  through Play) และการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ  (Learning by Doing) 
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้แนวคิด 5 STEPS ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study:LS) ผ่านกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครเลย (No Child’s Left 
Behind) 
    5. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  โดยให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
การผลิตส่ือการสอน  การใช้ส่ือการสอน การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน  การท าวิจัยในชั้นเรียน และการ
น าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลการพฒันา 
   จากการด าเนินงานของผู้บริหารที่มีการกระจายอ านาจในการปฏิบัติงานเป็นล าดับขั้น และมี
การประชุม หารือชี้แจงเสนอแนะ รวมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การ
ท างานของทุกฝ่ายด าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจ  
 

วิธกีารพฒันา ผลการพฒันา 
การพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมา
ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

100%

จ านวนครัง้ทีค่รูไดร้ับการอบรมพฒันาทางวชิาชพี

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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วิธกีารพฒันา ผลการพฒันา 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผล 

 
 

 
 จากการที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ  Lesson Study 
(LS) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 6 ปี ส่งผลให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง  
  

3. จุดเด่น 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียน

เป็นฐาน (School Based Management)  กระจายอ านาจในการบริหารแบ่งโครงสร้างบริหารเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดย
ใช้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการ P D C A ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้  โดย
จัดประชุมรายงานผลการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนานักเรียนก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงานประจ าปี เสนอส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกปี   
    ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน จัดกิจกรรมประชุมครูทุกเดือน จัดกิจกรรมประชุม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองปีละ 1- 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสามารถให้
ค าแนะน าชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนต่างๆ โดยมีผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนต่างๆ และ
นักศึกษามาเยี่ยมชมโรงเรียนอยู่เสมอ รวมทั้งเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝึกปฏิบัติการสอน  ประกอบด้วยภาคต้น 6 คน  และ

100%

ร้อยละของครทูีไ่ดร้บัการนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมนิผลจากผูบ้รหิาร

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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ภาคปลาย  8  คน  โดยการจัดอาจารย์อาวุโสและครูที่มีประสบการณ์ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าแบบร่วมมือ
รวมพลังของกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)ให้การดูแล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดภาคการศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งความเป็นครูที่ดีในการ
ไปประกอบวิชาชีพครูต่อไป ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินในการบริหารจัดการ 
    ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วย
การเป็นผู้ปกครองอาสาช่วยสอนในรายวิชาเลือกเสรีและรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรี ยน 
รวมทั้งอาสาสมัครเป็นผู้ปกครองอาสาพาสู่เรียนรู้โลกกว้าง ที่ร่วมเดินทางไปช่วยดูแลนักเรียน เมื่อออกไปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี เป็นต้น  
 

4. จุดควรพัฒนา  
  โรงเรียนควรจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน ให้มาก
ขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดูแลนักเรียนทั้งด้านการเรียนและ
ความประพฤติให้สอดคล้องกับปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะพัฒนา
นักเรียนให้เป็นผู้น าท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสื่อสาร
ได้ในระดับนานาชาติรวมถึงการชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยหลากหลาย
วิธีการ  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ 
ระดบัคณุภาพ : ยอดเยีย่ม 
 

1. กระบวนการพฒันา 
 

   โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามแนวคิด 5 F Model (FUN 
FIND FOCUS FULLFILLMENT และ FRUITION) กล่าวคือ จัดให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มีโอกาสเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด และสนใจ โดยผ่านกิจกรรมตลาดนัดวิชาของระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 กิจกรรม
รายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาบังคับเลือกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียน
ได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมเติมเต็มในศักยภาพของตนเอง เรียนรู้วิธีการท างาน
กับเพื่อนๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองานด้วย  นอกจากนั้นครูยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท้ังในส่วน
ของหนังสือ สื่อดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้รองรับอย่างเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าของเด็กๆ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จะได้เรียนวิชาห้องสมุดสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะมี
กิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการเลือกหนังสืออ่านเอง แล้วบันทึกการอ่าน ส่วน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  บรรณารักษ์จะจัดกิจกรรมยอดนักอ่านและยอดนัก
ค้นคว้าด้วยการบันทึกการเรียนรู้แล้วรับคะแนนสะสม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดบรรณารักษ์จะรวบรวม
สถิติการอ่านและนักค้นคว้า มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้เป็นรายภาค  นอกจากนั้นนักเรียนยังได้รับการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมเรียนรู้
โลกกว้างของทุกระดับชั้น และบอร์ดเรียนรู้ต่างๆ อยู่เสมอ 
 
 2. ผลการด าเนินงาน 
     จากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดที่
ทันสมัย มีหนังสือให้เลือกศึกษาค้นคว้า รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นหาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ปีละ 2-4 ครั้ง ส่งผลให้นักเรียนของ
โรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจและอยากรู้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท าให้ผลการ
ประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 3. จดุเดน่ 
   ครูทุกคนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ของครูที่ได้รับการ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยกระบวนการ Lesson Study ผ่านกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
อย่างสม่ าเสมอ  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน ท าให้ครูมีความมัน่ใจในการสอนมากขึ้น 
 
 4. จดุควรพฒันา   
     1.ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
กระบวนการสืบสอบจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนๆ รวมท้ังฝึกการท างาน
เป็นกลุ่ม (Gang of Four) ที่คละเพศ และคละความสามารถ มีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนช้า และเรียนปาน
กลาง ท างานแบบร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) รู้จักแบ่งปันและมีจิตอาสาช่วยเพื่อนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อได้แนวคิดที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่ผลงานท่ีมีคุณภาพดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
     2.ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และจัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gang_of_Four_(band)
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5. สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 
 ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยูใ่นระดบั 5  ยอดเยี่ยม 
   จากผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุป ว่าได้ระดับดีเยี่ยม ท้ังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่นจนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจนดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่1 ในด้านผลการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในมาตรฐาน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดยี่ยม โดยการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติจริง มีระบบการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยีย่ม  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 



ส่วนที่ 3 
สรปุผล แนวทางการพฒันา และความตอ้งการการชว่ยเหลอื  

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้  
 
สรปุผล 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จดุเดน่ จดุควรพฒันา 
ดา้นคุณภาพของเดก็ ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพจิตท่ีดี มีระเบียบวินัย 
จิตใจเอื้ออาทร กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง มีความเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี เคารพกฏกติกาข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความสนใจใฝ่รู้ รัก
การอ่าน มีอิสระในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการน าเสนองาน  

ดา้นคุณภาพของเดก็ ระดบัการศกึษา
ปฐมวยั 
1. ส่งเสริมความมีจิตอาสาและการ
ช่วยเหลือตนเองให้มากขึ้น 
2. จัดกิจกรรมท่ีเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้หลากหลาย
มากขึ้น 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน มีสุขภาพจิตที่ดี มีความ
เป็นผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย และเป็นผู้ตามท่ีดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการท างานเป็นทีม  กล้าแสดงออก มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตใจโอบอ้อมอารี คิดเชิงบวกและมี
จิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่โรงเรียนก าหนด  
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผล
ประเมินระดับชาติ (NT) สูงกว่าเฉลี่ยของจังหวัด  สังกัด และ
ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัด สังกัด และประเทศ   

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศกึษาขั้น
พืน้ฐาน 
1. จัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ให้
ครอบคลุมท้ังทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ให้มากขึ้น 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ 
อันจะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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จดุเดน่ จดุควรพฒันา 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น าสูงท้ังด้านวิชาการ และ
การบริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม บริหารแบบกระจาย
อ านาจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ มีความเป็น
ประชาธิปไตย และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน  
2. โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ผู้บริหารมีการจัดประชุม ระดมความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นช่วง 4 ปี และท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study : LS) 
ผ่านกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา  

ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มาก
ขึ้น ด้วยการอาสามาช่วยสอนในวิชาชีพ
ต่างๆ อันจะน าไปสู่การเลือกวิชาชีพใน
อนาคต 
2. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น  

ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
1. ครูทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LS) ผ่านกลุ่มชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอ น าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครเลย 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายรวมทั้งการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และท างานเป็นทีมแบบร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) เพื่อ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้
ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
1. ครูจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้มากขึ้น 
2. ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการท าส่ือ
การเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
เรียนให้มากขึ้น 
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จดุเดน่ จดุควรพฒันา 
3. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการชั้นเรียนและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูทุกคนท างานวิจัยรู้จักผู้เรียน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ช่วยให้ค าชี้แนะและช่วยเหลือ  

3. ครูควรสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษารู้จักตนเองและวางแผนชีวิต
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และความสามารถ  

 
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานด้านต่างๆ ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐานนั้นเป็นเพราะโรงเรียนได้
ด าเนินการภายใต้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

2. โรงเรียนมีหน่วยประกันคุณภาพภายในและมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อท าหน้าที่
ในด้านการประกันคุณภาพภายในและด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนของระดับปฐมวัยจะด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระดับชั้น 

3. จัดระบบให้ครูมีการประเมินการท างานของตนเองเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ  
4. จัดระบบให้นักเรียนมีการวางแผนการเรียนของตนเองและรู้จักการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา

ตนเองต่อไป 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การเชิญชวนให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน่วยงานต่างๆ  มาร่วมเปิดรายวิชาท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาตรงตามศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้น  อันจะน าไปสู่การเลือกเรียนในระดับสูง ได้ตรง
กับความต้องการของตนเองเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 2. การส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญ  ด้วย
รูปแบบเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพให้มากขึ้น 
 3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยลดภาระงานเอกสารของครู มีเวลาในการเตรียมการสอน
และอื่นๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี 
 4. สร้างความรักและภูมิใจในวิชาชีพครูให้ครูรุ่นใหม่ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมเรียนรู้การ
บริหารการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 5. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูที่ปฏิบัติงานดี  ปฏิบัติชอบและวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่นรับผิดชอบและมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน 
 
ความต้องการความช่วยเหลือ 
 1. ด้านการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งยังขาดแคลนครูที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาดูแล 
 2. ด้านความเสมอภาคในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่จัดสรรให้กับโรงเรียนของรัฐ  และโรงเรียนเอกชน 
 3. ด้านการรับข่าวสารการศึกษาจากหน่วยงานที่ดูแลให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสัง่ โรงเรียนสาธิตพฒันา 
ที่  ๐๖๕ / ๒๕๖๑ 

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

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปไดด้้วยความเรียบรอ้ยและบรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบาย จึง
ขอแต่งตั้งผูม้ีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

๑. รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
๒. คุณนิรดา วงศ์อนันต์กุล ผู้จัดการโรงเรียน กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๔. ครูปริยา พิพิธภัณฑ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๕. ครูบุศรา เอี่ยมป ี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวจิัยด้านอนุบาล       กรรมการ 
๖. ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านประถมศึกษา กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี กาญจนชาตร ี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านมัธยมศึกษา กรรมการ 
๘. ครูกรรณิการ ์ สว่างประเสริฐ รองผู้อ านวยการฝา่ยกจิการนักเรียนดา้นอนุบาล กรรมการ 
๙. ครูพิมพ์ศิร ิ สุขประเสริฐ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรยีนด้านประถมศกึษาและ

มัธยมศึกษา 
กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ดวงกมล สินเพ็ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและวิจัยด้านมัธยมศึกษา กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ ์ สุวรรณเปี่ยม อาจารย์อาวุโส กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ทัศนีย ์ ผลเนอืงมา อาจารย์อาวุโส  กรรมการ 
๑๓. อาจารย์องอาจ บุญรักษ ์ อาจารย์อาวุโส กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินพรัตน์ พิธานสมบัต ิ อาจารย์อาวุโส  กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสนีย์ วรรณีเวชศลิป ์ อาจารย์อาวุโส กรรมการ 
๑๖. อาจารยอ์ุษณีษ ์ วังตาล อาจารย์อาวุโส กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิน ี ชาญศลิป ์ อาจารย์อาวุโส กรรมการ 
๑๘. อาจารย์เสน่ห ์ บุญช่วย อาจารย์อาวุโส กรรมการ 
๑๙. ครูจิราวรรณ อนันการ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ ประธาน 
๒๐. ครูกาญจนา เกื้อมกลาง ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการ        
๒๑. ครูสุวิมล จิ้วบญุสร้าง ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ กรรมการ 
๒๒. ครูสุภัสสร สุขสดมภ ์ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 
๒๓. ครูศศิธร โชติอ่ า ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ กรรมการ 
๒๔. ครูวัฒนา สร้อยสังวาลย ์ ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ กรรมการ 
๒๕. ครูจิรัฐิติกาล  เกลี้ยงแก้ว ตัวแทนประกันคุณภาพระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
๒๖. ครูจิรัฏฐ ์ บุญน าพา ตัวแทนประกันคุณภาพระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๖ กรรมการ 
๒๗. ครูอักษราพร  ค ายอด ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๘. ครูปิ่นมณ ี  ทิพย์สมบัต ิ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
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๒๙. ครูพรกนก  ชมด ี ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๐. ครูรักษณาล ี  สวนพลู     ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๓๑. ครูปภังกร  ไชยช่วย ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๓๒. ครูเรวัต  ทองมา ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
๓๓. ครูอินทิรา  อินทวงศ ์ ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๓๔. ครูจุฑาสนิ ี  สุวานิชมงคล ตัวแทนประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๕. ครูณัฐวรรณ ถาดวิจิตร ตัวแทนประกันคุณภาพกลุม่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๓๖. ครูณิภารัตน ์ ติวา ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชัน้เตรียมอนบุาล กรรมการ 
๓๗. ครูศิกัลฎา เรืองภู ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชัน้อนุบาล ๑ กรรมการ 
๓๘. ครูรุ่งนภา สายด า ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชัน้อนุบาล ๒ กรรมการ 
๓๙. ครูยุพาภรณ ์ ลาวเกษม ตัวแทนประกันคุณภาพระดับชัน้อนุบาล ๓ กรรมการ 
๔๐. ครูอภิวรรณ แก้วกิตติกาญจนา  กรรมการ 
๔๑. คุณพวงเพ็ญ นวลย่อง  กรรมการ 
๔๒. คุณทวีนันท ์ วรรณชาต ิ  กรรมการ 
๔๓. คุณอนันตภรณ ์ สวยสะอาด   กรรมการ 
๔๔. คุณปรียาพร เย็นเปี่ยม  กรรมการ 
๔๕. ครูสุพจน์ พุทธมงคล   เลขานุการ 
๔๖. ครูณัฐรุจา สมรฤทธิ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๗. คุณพิมพ์พรรณ ชูกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๘. คุณกุลภัสสร ์ ธนาอัครวัฒน ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๙. คุณยุวดี มณีธร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

   

สั่ง ณ วันที่   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๒ 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
(รองศาสตราจารย์ ลัดดา  ภู่เกียรติ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน   
ครัง้ที ่2 / 2562 

วนัพุธที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ หอ้งผูอ้ านวยการ  โรงเรยีนสาธิตพฒันา 
....................................................... 

ผู้เขา้ประชมุ 

1. ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์       ที่ปรึกษา 
2. นางนิรดา    วงศ์อนันต์กุล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการโรงเรียน ประธาน 
3. รศ. ลัดดา    ภู่เกียรติ  ผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
4. รศ. สมศรี  เพ็ชรย้ิม  ผู้แทนครู     กรรมการ 
5. นางอนันตภรณ์  สวยสะอาด       เลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. คุณอุทัย       อุทัยแสงสุข 
2. ครูปริยา      พิพิธภัณฑ์ 

 

กรรมการลาประชมุ 

1. นายศุภกฤต  นิลพันธ์  ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
2. อ.พูลศักดิ์  เทศนิยม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

 

เริม่ประชมุเวลา  9.00 น. 

วาระพิจารณา 

 1 รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
   
  ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งว่า รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาก่อนเตรียมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต่อไป 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและให้ด าเนินการส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนได ้
 

ปิดประชุมเวลา 12.00น. 

 

                                                                              อนันตภรณ์    สวยสะอาด 
                                                         ผู้บันทึกการประชุม 
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