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สวนที่ 1
บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย รหัส 76100002 ที่ตั้ง 196 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท 032-425015, 032-401771–2
โทรสาร. 032-425015, 032-401771
E-mail: suwanrungsarit@gmail.com Website: http://www.suwanrungsarit.ac.th
ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481
เป ด สอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
จํานวนนักเรียน 2,140 คน จําแนกเปนนักเรียนปฐมวัย 358 คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 128 คน ครูผูสอน
ปฐมวัย 25 คน ครูบรรจุ 22 คน ครูอัตราจาง 3 คน
ผูอํานวยการโรงเรียน นายกิตติพงษ เทพพานิช
รองผูอํานวยการและหัวหนาระดับปฐมวัย นางสาวปยวัน เครือนาค
ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
1) โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัยจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัย มีนักเรียนปที่ 1-3
รวม 358 คน ครูผูสอน 25 คน ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับ ดี
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 คุณภาพของเด็ก
โรงเรียนพัฒนาใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย เคลื่อนไหว
รางกายคลองแคลว ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค
โดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ผานตารางกิจกรรม
ประจําวัน บันทึกน้ําหนัก สวนสูงทุกเดือน มีกิจกรรมออกกําลังกายยามเชา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ สงเสริมใหเด็กได
เลนกีฬาตามความสามารถ มีกิจกรรม ฟ.ฟนรักสะอาด กิจกรรมพิชิตเหาดวยสมุนไพร จัดเมนูอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) ใหเด็กไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมส งเสริ ม ให เด็ ก มี จิ ต ใจร า เริง แจ ม ใส มี ค วามอดทน มี ค วามมั่ น ใจ กล า พู ด กล า
แสดงออก แสดงอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มีกริยามารยาท ยิ้มงายไหวสวย มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
โดยสอดแทรกในตารางกิจวัตรประจําวัน สนับสนุนใหดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมนิทานยามเชา
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมเปดประตูสูอาเซียน โครงการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมตางๆ เหลานี้
ชวยสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ ของเด็กเปนอยางดี
โรงเรียนสงเสริมใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สรางนิสัยประหยัดและพอเพียง
มีมารยาท รูจักชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ครูจัดประสบการณตามแผน ฝกใหเด็กทุกคนมี
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ทั กษะทางสังคม ผ าน 6 กิจ กรรมหลัก และจั ดกิ จกรรมเสริมเพื่ อ พั ฒ นาความพรอ ม ปลูก ฝ งให เด็ ก รูจักประเพณี
วัฒนธรรม เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนาสติปญญา ตามหลักสูตร โดยใช 6 กิจกรรม
หลัก ฝกฝนใหเด็กมีทักษะการคิด การแสวงหาความรู คนหาคําตอบ มีความสามารถในการคิดรวบยอด ตัดสินใจใน
เรื่องงายๆ ไดถูกตอง นอกจากนี้ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สรางเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา ไดแก กิจกรรม
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เปนตน
2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน ดําเนินการบริหารและ
จัดการสถานศึกษาโดยใชวงจร PDCA ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู ศึกษาขอมูล
สารสนเทศ นโยบายการปฏิ รูปการศึ กษา เป ดโอกาสให ผูเกี่ ยวข องทุ กฝายมี สวนร วมในการบริ หารจั ดการสถานศึ กษา
รวมกัน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 เนนเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมตาง ๆ จัดครูเพียงพอ
และเหมาะสมกับชั้นเรียน โดยหนึ่งหองเรียนมีครู 2 คน เปนครูที่จบการศึกษาปฐมวัย และครูทุกคนไดรับการอบรมไมนอย
กวา 20 ชั่วโมงตอป ครูมีความรู ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร มีทักษะในการจัดประสบการณและ
การประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบกิจกรรม มีทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธที่ดี
กับเด็กและผูปกครอง จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูเรียน มี มุมเสริมประสบการณ และสื่อการเรียนรูที่ หลากหลาย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ให บริการด านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอ ผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย มีสวน
รวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
พรอมทั้งรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
2.3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูปฐมวัยทุกคนจัดทํ าแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติ สงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผานกิจวัตรประจําวัน เด็กได
ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กไดคิดทดลองหาความรูดวยตนเอง ครูจัดโครงการ/
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหาคําตอบจากแหลงเรียนรู ครูเปนผูอํานวยความสะดวก ให
คําแนะนํา เชน กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง แสวงหา
คําตอบดวยตนเอง กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูลงมือกระทําผานประสาทสัมผัส ไดฝกใชเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตรงายๆ ฝกแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงายๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลตามสภาพ
จริง โดยมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการวัยเยาว มีการใชเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เชน การสังเกต การบันทึก การ
ใชแบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ และผลงานของเด็ก นําผลการประเมินไปใช ทําวิจัยในชั้น
เรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในหองเรียน เอื้อตอการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู หองเรียนสะอาด จัดวาง
ของใชไดอยางเปนระเบียบ มีการจัดทําปายนิเทศหนวยการเรียน มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณไมนอย
กวา 5 มุม มีการผลิตสื่อและนํามาใชไดอยางเหมาะสม
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก
- โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการสงเสริมความรูดานสติปญญา
- โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี
- โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย
- โครงการปฐมวัยตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
- โครงการฝกอบรมปองกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องตน
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ลงนาม.................................................................(ผูอํานวยการโรงเรียน)
( นายกิตติพงษ เทพพานิช )
วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
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สวนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (เฉพาะระดับกอนประถมศึกษา)
1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย ถนน ดําเนินเกษม ตําบล/แขวง คลองกระแชง
อําเภอ/เขต
เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย 76000
โทรศัพท 032-425015
โทรสาร 032-425015 E-mail: suwanrungsarit@gmail.com
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

E-mail: suwanrungsarit@gmail.com
Website: http: //www.suwanrungsarit.ac.th
Facebook: โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย, ระดับปฐมวัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
Fanpage: โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
ไดรับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 19 พฤษภาคม 2481
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เนื้อที่ ๖ ไร ๒ งาน ๙๘ ตารางวา
1.2 เปดสอนในระดับกอนประถมศึกษา  อนุบาล 1 – 3 ตั้งแตปการศึกษา 2536
1.3 ขนาด เล็ก  กลาง ใหญ
จํานวนเด็ก 358 คน (นับเฉพาะระดับกอนประถมศึกษา)
1.4 ชื่อหัวหนาสถานศึกษา นายกิตติพงษ เทพพานิช
1.5 คําขวัญและวิสัยทัศนของสถานศึกษา
1.5.1 คําขวัญ : รักการเรียน เพียรทําดี มีมารยาท สะอาดทุกที่
1.5.2 วิสัยทัศน : สงเสริมพระพุทธศาสนา ใหการศึกษาอยางเสมอภาค มีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน มีพลานามัยสมบูรณ ภูมิใจในความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอม
1.6 อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
1.6.1 อัตลักษณ : ยิ้มงายไหวสวย
1.6.2 เอกลักษณ : โรงเรียนวิถีพุทธ
อักษรยอ
สีประจําโรงเรียน
เครื่องหมายประจําโรงเรียน

คือ ส.ร.
มวง – เหลือง
พระปรางค ๕ ยอด
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ขอมูลผูบริหาร
ผูรับใบอนุญาต พระราชสุวรรณมุนี (แคลว อุตฺตโม)
โทรศัพท ๐๘๑ – ๙๒๐๑๔๔๐
E-mail วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์,ปธ๗.นธ.เอก
สาขา ปธ๗.นธ.เอก
ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน
เปนเวลา ๑๐ ป ๕ เดือน
ผูจัดการ/ผูอํานวยการ นายกิตติพงษ เทพพานิช
โทรศัพท ๐๘๑ – ๙๘๑๐๕๑๗
E-mail. Krupong_2007@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ป ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 7 ป ๖ เดือน
รองผูอํานวยการ นางสาวปยวัน เครือนาค
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท 085 - 5622635
E-mail. Kumod.piyawan@gmail.com
รับผิดชอบกลุมงาน นโยบายและแผนและหัวหนาระดับปฐมวัย
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
ผูรับใบอนุญาต
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผูอํานวยการ

ผูจัดการ

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

รองผูอํานวยการ
ฝายธุรการ

รองผูอํานวยการ
ฝายปกครอง

หัวหนาระดับปฐมวัย

รองผูอํานวยการ
ฝายบริการ

รองผูอํานวยการ
ฝายกิจกรรมนักเรียน

หัวหนาระดับประถมศึกษา

หัวหนาระดับมัธยมศึกษา

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน

ครูประจําชั้น / ครูพเิ ศษ / บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน

นักการ/ภารโรง
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รองผูอํานวยการ
ฝายนโยบายและแผน
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย(ระดับปฐมวัย)
ผูรับใบอนุญาต
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผูอํานวยการ

ผูจัดการ

รองผูอํานวยการ / หัวหนาระดับปฐมวัย

หัวหนาวิชาการระดับปฐมวัย

งานบริการ
ฝายนโยบายและแผน

งานวิชาการ
ฝายบริการ

งานสัมพันธชุมชน
ฝายกิจกรรมนักเรียน

นักการ/ภารโรง
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งานกิจกรรมนักเรียน
ฝายปกครอง
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2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
- ผูบริหาร
- ครู (บรรจุ)
- บุคลากรทางการศึกษา
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
21
4
27

คน
คน
คน
คน

3. ขอมูลนักเรียน
กอนประถมศึกษา จํานวน 358 คน
ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

อ.๑
อ.๒
อ.๓
รวม

๓
๔
4
๑1

เพศ
ชาย
50
62
79
191

หญิง
48
44
75
167

รวม

เฉลี่ย
ตอหอง(คน)

98
106
154
358

33
27
39
33

4. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน
- วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
- สวนตาลลุงถนอม ต.ถ้ํารงค อ.บานลาด จ.เพชรบุรี
- รานสงวนโพพระขนมหวานเมืองเพชร ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- ศูนยอนุรักษสมบัติแมน้ําเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา ต.เขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
- โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.แหลมผักเบี้ย
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
- โครงการชั่งหัวมัน ต.เขากระปุก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- สวนตาลลุงถนอม ต.ถ้ํารงค อ.บานลาด เพชรบุรี
- นาเกลือ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
- วัดถ้ําเขาหลวง ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
- วัดใหญสุวรรณาราม ต.ทาราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีความพรอมตามพัฒนาการทั้ง 4 ดาน อยางสมวัย โดยดําเนินการทั้ง
การจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรปฐมวัยและจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริม ดังนี้
ดานรางกาย
โรงเรี ยนพั ฒ นาให เด็ก มีสุข ภาพร างกายแข็งแรง มี น้ําหนั ก ส วนสูงตามเกณฑ ของกรมอนามั ย
เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค โดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ผานตาราง
กิจกรรมประจําวัน บันทึกน้ําหนัก สวนสูงทุกเดือน ทุกวันมีกิจกรรมออกกําลังกายยามเชา มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพเด็กดี กิจกรรมตรวจสุขภาพ และไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี ในการดูแล
สงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ ในการแขงขันกิจกรรม
กีฬาสี และ สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬาเด็กเล็กระดับจังหวัด กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร มีกิจกรรมฟ.ฟน
รักสะอาด แปรงฟนหลังรับประทานอาหารทุกวัน กิจกรรมพิชิตเหาดวยสมุนไพร จัดเมนูอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม) ใหเด็กไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
ดานอารมณ จิตใจ
โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีจิตใจราเริงแจมใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลา
แสดงออก แสดงอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มีกริยามารยาท ยิ้มงายไหวสวย ตามแบบแผนมารยาท
ไทย มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนผานการทํากิจกรรม โดยสอดแทรกในตารางกิจวัตรประจําวัน สนับสนุนใหดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมนิทานยามเชา กิจกรรมสานฝนบัณฑิตนอย กิจกรรมเปดประตู
สูอาเซียน การสอนแบบโครงการ (Project Approach) จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี ใหเด็กไดวาดภาพระบายสี เพื่อ
สรางจินตนาการ ไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิ สัมพันธที่ดีกับเพื่ อน กิจกรรมตางๆ เหลานี้ชวยสงเสริม
พัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ ของเด็กเปนอยางดี
ดานสังคม
โรงเรียนส งเสริม ให เด็ก ชวยเหลือตนเองในการปฏิ บั ติ กิ จวัต รประจําวัน สามารถเก็บ กระเป า
สิ่งของเครื่องใชของตนเอง ปูและเก็บที่นอน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเองได มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร สรางนิสัยประหยัดและพอเพียงรูจักชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ครูจัดประสบการณ
ตามแผน ฝกใหเด็กทุ กคนมีทัก ษะทางสังคม เชนการทํางานกลุม ผาน 6 กิจกรรมหลัก และจัดกิจกรรมเสริมเพื่ อ
พัฒ นาความพรอม ปลูกฝงใหเด็กรูจักประเพณี วัฒ นธรรม เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุท ธ กิจกรรมเยาววัยใฝธรรม
กิจกรรมดาวเด็กดี กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมนิทานยามเชา กิจกรรมวันสําคัญเปนตน
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ดานสติปญญา
โรงเรียนดํ าเนินการจั ดประสบการณ การเรียนรู เพื่ อพั ฒ นาสติ ป ญญา ตามหลัก สูต รโดยใช 6
กิจกรรมหลัก ฝก ฝนใหเด็ กมี ทั กษะการคิด การแสวงหาความรู คนหาคํ าตอบ มีค วามสามารถในการคิด รวบยอด
ตัดสินใจในเรื่องงายๆ ไดถู กตอง นอกจากนี้ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สรางเสริมพั ฒ นาการทางดานสติปญญา
สงเสริ ม ให เด็ กมี ความสนใจ เรี ยนรูสิ่ง ต า ง ๆ รอบตั ว กล าซั ก ถามเพื่ อ ค นหาคํ า ตอบ ได แก กิ จกรรมสนุ ก คิ ด กั บ
วิท ยาศาสตร กิจ กรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) สงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เขารวมกิจกรรมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการตาง ๆ มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ปะ สงเสริม
ใหเด็กเสนอผลงานดวยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก
เรียนรูนอกสถานที่ แกปญหาในสถานการณจริงเปนตน
3. จุดเดน
นโยบายของโรงเรียนที่กําหนดใหครูจัดประสบการณการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสําคัญ เชน การ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร สงผลใหเด็กทุกคน
ไดพัฒนากระบวนการคิดที่ดี โดยมีผลงานนักเรียนจากการเขารวมประกวดแขงขันจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหลายรายการ และจากการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สงผลใหเด็กมีคุณธรรมที่พึงประสงคตามอัตลักษณ
ของโรงเรียนคือ ยิ้มงาย ไหวสวย
4. จุดควรพัฒนา
- โรงเรียนควรเนนทักษะการคิดเชิงเหตุผล โดยสอดแทรกกิจกรรมดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
มาใชใหมากขึ้น
- สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
- ฝกใหเด็กรูจักการคัดแยกขยะ
5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
ไมมี

๑๐
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพดี
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใชวงจร PDCA ครอบคลุมงานวิชาการ งาน
ครูและบุคลากร งานขอมูลสารสนเทศ งานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ให เขม แข็ง โดยจัดโครงการพัฒ นาบุคลากร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหมระดับปฐมวัยใหกับครู เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษา ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร เปดโอกาสใหผูปกครองไดเสนอแนะแสดงความ
คิดเห็น กํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กล
ยุทธ จัดทําหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 เนนการเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติจริง โดยผานกิจกรรมหลัก 6
กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรมเสริมตางๆ สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนและทองถิ่น สนับสนุนใหครูทุกคนเขารวมการ
อบรมไมนอยกวา ๒0 ชั่วโมงตอป ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบหนวยการเรียนรู พัฒนาครู
ดานการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการเรียนการสอน การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดดวยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพรอมดานการอาน การเขียนระดับปฐมวัย หลักสูตร Active
Learning สําหรับเด็กปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ Exclusive Function (EP) เพื่อการพั ฒ นาการจัดการเรียน
การสอนและการฝกทักษะสมองสําหรับเด็กปฐมวัย อบรมสื่อปฐมวัยกาวไกลสูสากล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
สงเสริมประสบการณคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การอบรมการสงเสริมประสบการณคณิต วิทย และเทคโนโลยี และการอบรมสื่อปฐมวัยกาวไกล ครูทุกคนมี
ความรูความสามารถในการจัดประสบการณและประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้น
เรียน โดยมีสัดสวนคือ เด็ก 20 คนตอครู 1 คน 1 หองเรียนตอครู 2 คน มีการจัดสภาพแวดลอมที่รมรื่น สะอาด
ปลอดภัย และจัดเจาหนาที่ดูแลตรวจสอบสม่ําเสมอ เชน การติดตั้งอุปกรณไฟฟา เครื่องดับเพลิง ติดกลองวงจรปด
จัดบริการสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บริการยืม-คืนสื่อ สงเสริมการประกวดสื่อการเรียนการสอน มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูปกครองและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการติดตามและการดําเนินงานและนําไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตอไป
3. จุดเดน
ผูบริหารมี วิสัยทั ศน เปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพั ฒ นาโรงเรีย นไปสู
เปาหมาย ตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็ว จัดโครงการตางๆ ที่นาสนใจอยูตลอดเวลา มีความคิดสรางสรรค พัฒนาทีมงาน
เนนการมีสวนรวม สนับสนุนสื่ออุปกรณ สรางแรงจูงใจในการทํางาน ใชงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด
4. จุดควรพัฒนา
- ใหบริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณที่เหมาะสม
- สงเสริมใหครูมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- ครูและเด็กฝกซอมการหนีไฟเนื่องจากเปนอาคารเรียนเกา
5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
ไมมี
๑๑
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
ครูปฐมวัยทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนใหเด็กเปนสําคัญ ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติ
สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 ผานกิจวัตรประจําวัน เด็กไดฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กไดคิด
ทดลองหาความรูดวยตนเอง ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหาคําตอบสิ่งที่
ตนสงสัยโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การสัมภาษณผูปกครอง การศึกษานอกสถานที่ การสํารวจมีครูเปนผูอํานวย
ความสะดวก ให คํ า แนะนํ า เช น กิ จ กรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่ เ ด็ ก ได เรี ย นรู จ าก
ประสบการณ จ ริ ง แสวงหาคํ า ตอบด วยตนเอง ผ า นขั้ นตอนการทํ า โครงการทั้ ง 5 ขั้ น ตอน ได แ ก การอภิ ป ราย
การศึกษานอกสถานที่ การนําเสนอประสบการณเดิม การสืบคน และการจัดแสดง กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร
เด็ กไดเรียนรูลงมื อกระทํ าผานประสาทสัม ผัส ได ฝก ใช เครื่องมื อทางวิท ยาศาสตร เชน แวนขยาย เทอรโมมิเตอร
หลอดทดลอง ฝกแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงายๆ เชน การทําการทดลองในฐานการเรียนรูตางๆ มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลตามสภาพจริง โดยมีกิจกรรมสงเสริมพัฒ นาการวัยเยาว มีการใชเครื่องมือประเมินที่
หลากหลาย เชน การสังเกต การบันทึก การใชแบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ และผลงาน
ของเด็ก นําผลการประเมินไปใช ทําวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในหองเรียน เอื้อตอการเรียนรูในแต
ละหนวยการเรียนรู หองเรียนสะอาด จัดวางของใชไดอยางเปนระเบียบ มีการจัดทําปายนิเทศหนวยการเรียน มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณไมนอยกวา 5 มุม มีการผลิตสื่อและนํามาใชไดอยางเหมาะสม บรรยากาศในชั้น
เรียนเต็มไปดวยความอบอุน มีความเอื้อเฟ อ เผื่อแผ ตอกั น ด านปฏิสัมพั นธกับ ผูป กครอง ครูและผูปกครองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู โดยจัดทํา
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมบันทึกลูกรัก และสมุดประจําตัวนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กรวมกัน
3. จุดเดน
- ครูจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูโดย
การสืบคนขอมูลอยางลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน
เปนอยางดี
- ครูจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงผล
งานความสามารถตอผูปกครองและชุมชน
- ครูสามารถผลิตสื่อไดอยางหลากหลาย
4. จุดควรพัฒนา
- นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําสื่อ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น
- พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของครู
- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
ไมมี
๑๒
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม
1. ระดับคุณภาพ ดี
2. นําเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ด านคุณภาพเด็ก เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิท ยาลัยมี ผลการประเมิ น
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด อยูในระดับ ดี
- ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
พ.ศ. 2560 ที่ยืดหยุน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาและบริบทของทองถิ่น มีครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล โดยมีการอบรมไมนอย
กว าคนละ 20 ชั่วโมง ต อป จั ดสภาพแวดล อ มทั้ งในและนอกห องเรีย นอย างปลอดภั ย มีสื่อเพื่ อการเรียนรูอ ยา ง
เพียงพอและหลากหลาย ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
- การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล สรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงผานการเลนและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทําและสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข จัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ได
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก
- โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการสงเสริมความรูดานสติปญญา
- โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี
- โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย
- โครงการปฐมวัยตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
- โครงการฝกอบรมปองกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องตน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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- กิจกรรมนิเทศการสอน
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา
1. จุดเดน
- เด็กมีความพรอมตามพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางสมวัย
- นโยบายของโรงเรียนที่กําหนดใหครูจัดประสบการณการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสําคัญ
- เด็กมีคุณธรรมที่พึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ ยิ้มงาย ไหวสวย
- ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู
เปาหมายตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็ว
- ครูจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูโดย
การสืบคนขอมูลอยางลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ
- ครูสามารถผลิตสื่อไดอยางหลากหลาย
- มีโครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก
2. จุดที่ควรพัฒนา
- สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
- สงเสริมใหเด็กรูจักการฝกคัดแยกขยะ
- สงเสริมใหครูนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําสื่อ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหดีขึ้น
- พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของครู
- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก
- โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการสงเสริมความรูดานสติปญญา
- โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี
- โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย
- โครงการปฐมวัยตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
- โครงการฝกอบรมปองกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการประกันคุณภาพภายใน
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3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องตน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมนิเทศการสอน
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
4. ความตองการชวยเหลือ
- ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ใหความรูคําปรึกษาดานตาง ๆ
- ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
5. การปฏิบัตทิ ี่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ
การดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน ชวยสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม ที่พึงประสงคตามอัต
ลักษณของโรงเรียน คือ ยิ้มงาย ไหวสวย
นโยบายของโรงเรียนที่กําหนดใหครูจัดประสบการณการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ เชนการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร สงผลใหเด็กทุกคนได
พัฒนากระบวนการคิดที่ดี
6. ประเด็ น ที่ ตอ งการให มี ก ารประเมิน ผลการติ ด ตามตรวจสอบจากสํ านั ก งานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) คือ
นโยบายของโรงเรียนที่ กําหนดใหครูจัดประสบการณ การเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ เชนการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร สงผลใหเด็กทุกคนได
พัฒนากระบวนการคิดที่ดี
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ภาคผนวก
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ไดแก
ลําดับที่

ตัวบงชี้ที่

ชื่อตัวบงชี้

1
2
3
4
5
6

1
2
5
6
7
8

7

9

8

10

9

11

10

12

11
12

3
4

เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายสมวัย
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการ และพัฒนาสถานศึกษา
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

จุดเดน
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญาสมวัย มีผลการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเนนของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนและประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานโครงการพิเศษ
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2. สถานศึกษามีการบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวม ใชงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด มี
โครงสรางองคกร และขอบขายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารและกํากับ
ติดตามงานครอบคลุมทุกฝายงาน สถานศึกษามีความสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะ
3. ครูมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย เอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิด มีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
เด็กและผูปกครอง
4. สถานศึกษาดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
จุดควรพัฒนา
1. การสงเสริมเด็กในเรื่องการรูจักควบคุมตนเอง การฝกในเรื่องการเปนผูนํา ผูตามที่ดี
2. การฝกซอมการปองกันภัย ฝกการกูชีพใหกับครูและเด็ก
3. การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของครู
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ดานผลการจัดการศึกษา
1.) เด็กควรไดรับการสงเสริม ในเรื่องการรูจักควบคุมตนเอง เชน ไมสงเสียงดังในหองเรียน เปนตน
โดยใชเพลง หรือสัญญาณที่ตกลงรวมกันวาถาไดยินแลวตองเงียบ
2.) เด็กควรไดรับการฝกในเรื่องการเปนผูนําผูตามที่ดี โดยผลัดเปลี่ยนกันออกมาเปนผูนํากลุมในการ
ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งครูควรใหเด็กปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรดําเนินการใหมีการฝกซอมการปองกันภัย ฝกการกูชีพใหครูและเด็กอยางเปนระบบ
ทุกปการศึกษา โดยขอความรวมมือจากหนวยงานที่มีความรูความสามารถเปนผูฝกอบรมให
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูควรเขารับการอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรจนสามารถใชในการพัฒนาตนเองและในการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนในวิชาที่รับผิดชอบ
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบอยูแลวจึงควรดําเนินการใน
การจัดทํารายงานประจําปที่มีขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายในที่สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาใหจัดการจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม 2 ป
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
ไมมี
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนนที่ได

ระดับ
คุณภาพ

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
5.00
4.00
ดี
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
10.00
8.50
ดี
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
10.00
10.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00
32.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
15.00
14.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
4.97
ดีมาก
กลุมตังบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนพันธกิจ
2.50
2.50
ดีมาก
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
2.50
2.50
ดีมาก
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
2.50
2.50
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
2.50
2.50
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
100.00
93.47
ดีมาก
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
ใช
ไมใช
มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้
ใช
ไมใช
ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน
ใช
ไมใช
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารได ประกาศ เรื่ อง ให ใช ม าตรฐานการศึ ก ษาระดั บปฐมวัย เมื่ อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัยจึง
ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัยปการศึกษา 2561 ไวดังรายละเอียด
ที่แนบทายประกาศ ตอไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

คาเปาหมายความสําเร็จ
ระดับ ดี
ระดับ ดี
ระดับ ดี

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ลงชื่อ.............................................
(พระเทพสุวรรณโมลี)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
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รายละเอียดแนบทายประกาศ
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
คา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เปาหมาย
ความสําเร็จ
ระดับดี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
1) เด็กรอยละ 80 มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
๒) เด็กรอยละ 80 เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี
3) เด็กรอยละ 80 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย
4) เด็กรอยละ 80 ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลียงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอมและสถานการณเสี่ยงอันตรา
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
1)เด็กรอยละ 80 ราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอ
คอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น
2) เด็กรอยละ 80 มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก
3) เด็กรอยละ 80 ชวยเหลือ แงปน เคารพสิทธิ์ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื้อสัตยสุจริตมี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
4) เด็กรอยละ 80 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1)เด็กรอยละ 70 ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน
2) เด็กรอยละ 70 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ
3) เด็กรอยละ 70 ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล
4) เด็กรอยละ 70 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
1)เด็กรอยละ 70 สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามคนหาคําตอบ
2) เด็กรอยละ 70 อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย
3) เด็กรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได
4) เด็กรอยละ 70 สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ
5) เด็กรอยละ 70 ใชสื่อเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมโดยทุกฝายมีสวนรวม และผาน
เกณฑการประเมินกอนและหลังการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช สามารถตรวจสอบไดรอยละ 70
2) สถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณที่เปนกระบวนการเรียนผานการเลนและการลงมือ
ปฏิบัติดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายเชนการสอนแบบ Project Approach STEM ศึกษา
Active Learning ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมาย
เฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น รอยละ 70
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
1) สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชาหรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน รอยละ 80
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
1) สถานศึกษาสงเสริมใหครูรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัด ประสบการณและการประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม
2) ครูรอยละ 80 มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล
3) ครูรอยละ 80 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ
1) ครูและนักเรียนรอยละ 70 มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางพอเพียง สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปน
รายบุคคลและกลุม
2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
1) สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและใหบริการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได
2) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
3) สถานศึกษาจัดทํารายงานผลประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผล
การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดปการศึกษาละ 1 ครั้ง
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คา
เปาหมาย
ความสําเร็จ
ระดับดี

ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดี

ดี

ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

คา
เปาหมาย
ความสําเร็จ
ระดับดี

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
1) ครูรอยละ 80 วิเคราะห ขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการ
วิเคราะหมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา

ดีเลิศ

3.2 ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
1) ครูรอยละ 70 จัดประสบการณที่เชื่อมโยง กับประสบการณเดิมให เด็กมีโอกาสเลือกทํา
กิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของ
เด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลนเรียนรู ลงมือ
กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

ดี

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1) ครูรอยละ 80 จัดหองเรียนใหสะอาด อากาศทายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กพื้นที่
สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม โดยเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน
2) ครูรอยละ 80 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับชวงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการ
เรียนรูของเด็ก

ดีเลิศ

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
1) ครูรอยละ 70 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
2) ครูรอยละ 70 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็ก

ดี
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คําสั่งโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
ที่ 19 /๒๕61
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
****************
เพื่อใหการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ขอใหผูที่มีรายชื่อขางลางนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ
เต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป ประกอบดวย
๑. นายกิตติพงษ
เทพพานิช
ประธานกรรมการ
๒. นายสนอง
ประกอบชาติ
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
๓. นายชัย
ปกษา
กรรมการ
๔. นางนิรชา
ปานศรี
กรรมการ
๕. นายนคร
เทพพานิช
กรรมการ
๖. นางภาสินี
อยูเย็น
กรรมการ
๗. นายไพฑูรย
ฤทธิ์ออน
กรรมการ
8. นายนครินทร
บัวหลวง
กรรมการ
9. นางสาวนุชนารถ
รุณสา
กรรมการ
10. นางนภัสถ
รัศมี
กรรมการ
๑1. นางอําภา
สังขทอง
กรรมการ
๑2. นางกมลรัตน
สุวรรณ
กรรมการ
๑3. พระอาจารยสิทธินนท
ดาทอง
กรรมการ
๑4. นางพิมพผกา
บุญมั่น
กรรมการ
๑5. นางวิไลวรรณ
พงษพันธุ
กรรมการ
16. นางนฤมล
ประทีป
กรรมการ
17. นางสาวปริศนา
สัชนะกูล
กรรมการ
18. นางสาวอัจฉรา
เสือสุวรรณ
กรรมการ
19. นางสาวสุธิชา
ดังสทาน
กรรมการ
20. นางชวิศา
จิ๋วใหญ
กรรมการ
21. นางชนากานต
อุไรวาท
กรรมการ
/22. นางสาวปยวัน...
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22. นางสาวปยวัน
23. นายกฤษฏิณัฏฐ
24. นายธิเบศร

เครือนาค
พุทธพิพิศ
เพิ่มสิน

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอใหครูผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ ถูกตองครบถวน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ลงชื่อ
( นายกิตติพงษ เทพพานิช )
ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
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แบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย
ขอที่
1
2

3
4

5

พฤติกรรมที่ประเมิน

5

อนุบาล 1
4
3
2

เด็กมีน้ําหนักและสวนสูงตาม
61
32
5
เกณฑของกรมอนามัย
เด็กสมารถเคลื่อนไหวรางกาย
ไดคลองแคลว ทรงตัวไดดใี ช
25
40
28
มือและตาประสานสัมพันธได
ดี
เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสวนตัวและปฏิบัติตน
17
35
36
จนเปนนิสัย
เด็กสามารถปฏิบัติตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับความ
8
31
42
ปลอดภัยอันตราย
เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค และระวังภัยจาก
5
31
49
บุคคลและสิ่งแวดลอม
สถานการณที่เสี่ยงสิ่งอันตราย
รวม
116 169 160
รอยละ
23.67 34.48 32.65
ระดับคุณภาพ
4
เฉลี่ยระดับคุณภาพ

ปการศึกษา 2561

1

5

อนุบาล 2
4
3
2

-

-

50

44

19

2

-

45

43

47

13

3

5

-

32

47

29

6

1

47

45

55

4

-

10

-

27

42

45

1

-

34

65

46

6

-

17

-

9

51

52

3

-

34

51

58

8

-

13

-

8

53

40

12

2

21

83

34

13

-

45
9.18

-

1

5

อนุบาล 3
4
3
2

1

126 237 185 24
3
181 287 240 44
3
21.91 41.21 32.17 4.17 0.52 23.97 38.01 31.78 5.82 0.39
4
4
4 หมายถึง ดีเลิศ
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แบบประเมินพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ปการศึกษา 2561
ขอที่
1

2

3

4

5

พฤติกรรมที่ประเมิน

5

อนุบาล 1
4
3
2

เด็กราเริงแจมใสแสดง
อารมณความรูสึกได
30
48
18
เหมาะสม
เด็กรูจักยับยั้งชั่งใจอดทน
ในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถ ใน 20
49
27
ผลงานของตนเองและ
ผูอื่น
เด็กมีจติ สํานึกและคานิยม
ที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด
23
28
38
กลาแสดงออก
เด็กสามารถชวยเหลือ
แบงปน เคารพสิทธิ รู
หนาที่รับผิดชอบอดกลั้น
13
38
35
ซื่อสัตย สุจริตมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
เด็กชื่นชมและมีความสุข
กับศิลปะ ดนตรี การ
23
31
31
เคลื่อนไหว
รวม
109 194 149
รอยละ
22.24 39.59 30.40
ระดับคุณภาพ
4
เฉลี่ยระดับคุณภาพ

1

5

อนุบาล 2
4
3
2

2

-

41

42

32

-

-

29

46

63

13

-

2

-

6

53

53

3

-

42

45

56

8

-

9

-

13

41

51

10

-

20

22

81

28

-

12

-

4

50

55

6

-

23

34

76

18

-

13

-

17

52

38

8

-

23

31

80

17

-

38
7.75

-

81 238 229 27
14.08 41.39 39.82 4.69
4
4 หมายถึง ดีเลิศ
๒๗

1

-

5

อนุบาล 3
4
3
2

1

137 178 356 84
18.14 23.57 47.15 11.12
4

-
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แบบประเมินพัฒนาการดานสังคม
ขอที่

1

2
3

4

พฤติกรรมที่ประเมิน

5

อนุบาล 1
4
3
2

เด็กชวยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน มีวินัยในตนเอง
ประหยัดและพอเพียงมี
25
46
22
5
สวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในและนอก
หองเรียน
เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เชน การ
17
45
29
7
ไหว การยิม้ ทักทาย และมี
สัมมาคาราวะกับผูใ หญ
เด็กยอมรับความแตกตาง
21
38
33
6
ระหวางบุคคล
เด็กมีความคิด พฤติกรรม
พื้นฐานครอบครัว เชื่อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เลน
10
39
38
11
และทํางานรวมกับผูอื่นได
แกไขขอขัดแยง โดย
ปราศจากความรุนแรง
รวม
73 168 122 29
รอยละ
18.62 42.85 31.12 7.39
ระดับคุณภาพ
4
เฉลี่ยระดับคุณภาพ

ปการศึกษา 2561

1

5

อนุบาล 2
4
3
2

-

37

33

31

14

-

22

53

58

17

1

-

6

40

57

12

-

28

51

57

14

1

-

1

50

56

8

-

21

48

64

17

1

-

5

43

54

13

-

21

55

60

14

1

-

49 166 198 47
10.65 36.08 43.04 10.21
3
3 หมายถึง ดี
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1

-

5

อนุบาล 3
4
3
2

1

92 207 239 62
4
15.23 34.27 39.56 10.26 0.66
3
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แบบประเมินพัฒนาการดานสติปญญา
ขอที่

1

2

3

4

พฤติกรรมที่ประเมิน

5

อนุบาล 1
4
3
2

เด็กสนทนาโตตอบและเลา
เรื่องใหผูอื่นเขาใจตั้งคําถาม
ในสิ่งที่ตนเองสงสัย และ
21
35
22
20
พยายามคนหาคําตอบ อาน
นิทาน และเลาเรื่องที่ตนเอง
อานไดเหมาะสมกับวัย
เด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร
14
33
33
18
และวิทยาศาสตร การคิด
แกปญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องงายๆได
เด็กสามารถสรางสรรค
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เชนงานศิลปะ 13
39
34
12
การเคลื่อนไหวทาทาง
การเลนอิสระ
เด็กสามารถใชสื่อ
เทคโนโลยี เปนเครื่องมือ
7
35
28
28
ในการแสวงหาความรูได
รวม
55 142 117 78
รอยละ
14.03 36.22 29.84 19.89
ระดับคุณภาพ
4
เฉลี่ยระดับคุณภาพ

ปการศึกษา 2561

1

5

อนุบาล 2
4
3
2

-

4

41

36

33

1

11

33

75

23

9

-

-

25

52

35

3

13

20

86

24

8

-

3

31

42

37

2

27

35

65

16

8

-

1

24

49

40

1

16

68

33

9

-

8
1.73

๒๙

1

5

อนุบาล 3
4
3
2

1

25

121 179 145
7
67 113 294 96
34
26.30 38.91 31.52 1.52 11.09 18.70 48.67 15.89 5.62
3
3
3 หมายถึง ดี
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ผลงานนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย ปการศึกษา 2561
1. รางวัลชนะเลิ ศเหรี ยญทอง อั นดั บ 2 การแข งขั นการสรา งภาพด วยการฉี ก ตั ด ปะ กระดาษ ระดั บ ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําปการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
1. เด็กหญิงจันทิมา
อวมเกิด
2. เด็กหญิงศรัณญภัทร พูลพิพิธ
3. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร ชาญชัยเวทย
2. รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา 2561 ภูมิภาค ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม
1. เด็กหญิงจันทิมา
อวมเกิด
2. เด็กหญิงศรัณญภัทร พูลพิพิธ
3. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร ชาญชัยเวทย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเตนประกอบเพลงพระราชนิ พนธ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. เด็กหญิงกัญญพัชร ระงับเหตุ
2. เด็กหญิงภควรรณ สงมณี
3. เด็กหญิงอังสนา
เบ็งสงวน
4. เด็กหญิงธนิดา
บุญนิกูล
5. เด็กหญิงธัญเรศ
เอี่ยมทิพย
6. เด็กหญิงนฤมน
ชาติ
7. เด็กหญิงสิริวรรณ นิยมดุษฎี
4. โครงการสงเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก “เมืองเพชรเกมส” จัด
โดยสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ณ สนามกีฬาเอนกประสงคโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
- ประเภทวิ่ง 30 เมตร
1. เด็กชายภาคิน
รรณขํา
รางวัลชนะเลิศ
2. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร ชาญชัยเวทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ประเภทวิ่งซิกแซก
1. เด็กชายไตรศักดิ์
รัตนพันธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. เด็กหญิงจันทิมา
สมศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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- ประเภทยืนกระโดดไกล
1. เด็กชายพลภัทร
พรหมวิหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. เด็กหญิงสิริวรรณ นิยมดุษฎี
รางวัลชนะเลิศ
- ประเภทยืนกระโดดสูง
1. เด็กชายบารมี
กลิ่นหอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. เด็กหญิงธนวรรณ แสงนรินทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ประเภทขวางของ
1. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร ชาญชัยเวทย รางวัลชนะเลิศ
- ประเภทวิ่งเก็บของ
1. เด็กชายภาคิน
วรรณขํา
รางวัลชนะเลิศ
2. เด็กหญิงชญาฎา
สุวรรณชาติ
รางวัลชนะเลิศ
5. ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 9 คน การแขงขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
1. เด็กชายนิธินันท
สังขสน
2. เด็กชายไตรศักดิ์
รัตนพันธ
3. เด็กชายจิรายุ
ไวยประที
4. เด็กชายวรวิช
รุงเจริญ
5. เด็กชายธีรศักดิ์
เส็งกีหวย
6. เด็กชายพลภัทร
พรหมวิหาร
7. เด็กชายภาคิน
วรรณขํา
8. เด็กชายณัฐชนน
ใจดี
9. เด็กชายธีรภัทร
มาศกุล
10. เด็กชายบารมี
กลิ่นหอม
11. เด็กชายศรุต
ธรรมศิริ
12. เด็กชายศิรสิทธิ์
สินโท
13. เด็กชายสุรพศ
แตงเพชร
14. เด็กชายกนกภัทร แสงยอด
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6
ชั่วโมง

12
ชั่วโมง


12
ชั่วโมง










รวมทั้งหมด

6
ชั่วโมง

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู
โรงเรียนเอกชน

24
ชั่วโมง


อบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครู
เอกชน

6
ชั่วโมง


















อบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม

การอบรมหลักสูตร



การพัฒนาบุคลิกภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา



แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4




การสงเสริมประสบการณคณิต
วิทยฯ และเทคโนโลยี

12
ชั่วโมง

อบรมสื่อปฐมวัยกาวไกล

6
ชั่วโมง

นิทรรศการสื่อการสอนใหม
และการประชุมวิชาการ

6
ชั่วโมง



Executive Function (EF)

อบรมปฏิบัติการเสริมสรางความ
รับรูความเขาใจ

ครูชนากานตอุไรวาท
ครูอารีรัตนสกุลตันติโรจน
ครูรจรินทรอวมแดง
ครูชูชีพ ปุยะติ
ครูดวงตาเจตนจําลอง
ครูอรัญญา เปาะทองคํา
ครูรุง ขาวพุม
ครูปริศนา สัชนะกูล
ครูอวยพรฉิมบานไร
ครูประภาวัลยจรกระจาย
ครูรุงสุริยามีฤทธิ์
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูวาสิณี บุญชู
ครูชุลีกรอวมสอาด
ครูอัจฉราเสือสุวรรณ
ครูเกษราภรณเกิดเกษม
ครูสุธิชาดังสทาน

6
ชั่วโมง


อบรมThe Teaching Project
Based Learning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร Active Learning
สําหรับปฐมวัย

ที่

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดดวย
สื่อเทคโนโลยี

ตารางสรุปผลการเขารวมการอบรมของครูระดับปฐมวัย
ประจําปการศึกษา 2561

126
ชั่วโมง
90
36
36
30
36
30
42
60
42
54
36
42
30
60
78
54
42




6
ชั่วโมง

6
ชั่วโมง









6
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6
ชั่วโมง

12
ชั่วโมง

12
ชั่วโมง

รวมทั้งหมด

6
ชั่วโมง

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู
โรงเรียนเอกชน

24
ชั่วโมง

อบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพครู
เอกชน

6
ชั่วโมง









อบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม

การอบรมหลักสูตร



การพัฒนาบุคลิกภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา



แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4

12
ชั่วโมง

การสงเสริมประสบการณคณิต
วิทยฯ และเทคโนโลยี

6
ชั่วโมง



อบรมสื่อปฐมวัยกาวไกล

6
ชั่วโมง

นิทรรศการสื่อการสอนใหม
และการประชุมวิชาการ

6
ชั่วโมง

Executive Function (EF)

อบรมปฏิบัติการเสริมสรางความ
รับรูความเขาใจ

ครูนฤมลไกรเพชร
ครูชวิศาจิ๋วใหญ
ครูพรชัยพุมสุวรรณ
ครูนฤมลประทีป
ครูอนุวัตรทองคลาย
ครูนิตยาเมืองขวัญใจ
ครูกฤษฏิณัฏฐพุทธพิพิศ
ครูธิเบศร เพิ่มสิน

อบรมThe Teaching Project
Based Learning

18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร Active Learning
สําหรับปฐมวัย

ที่

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดดวย
สื่อเทคโนโลยี
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126
ชั่วโมง
36
72
36
60
42
30
30
12
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ผลการอบรมครูตลอดปการศึกษา 2561
ลําดับ
ชื่อหัวขออบรม
1 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
คิดดวยสื่อเทคโนโลยีและเตรียม
ความพรอมดานการอานการ
เขียนระดับปฐมวัย (มสธ)

2

3

4

5

วันเวลา / สถานที่
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ณ หองประชุมศักดิเดชน
ศูนยพัฒนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัด
เพชรบุรี

จํานวนชั่วโมง รายชื่อผูเขารวมการอบรม
6 ชั่วโมง ครูสุธิชา ดังสทาน
ครูปริศนา สัชนะกูล
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูอวยพร ฉิมบานไร
ครูชนากานต อุไรวาท
ครูนฤมล ประทีป
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
หลักสูตร Active Learning
วันที่ 16 มีนาคม 2561
6 ชั่วโมง ครูพรชัย พุมสุวรรณ
สําหรับปฐมวัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
ครูอารีรัตน สกุลตันติโรจน
การ เพชรบุรี
ครูชนากานต อุไรวาท
ครูชุลีกร อวมสอาด
เขารวมกิจกรรมและสงเสริมการ วันที่ 17 มีนาคม 2561
6 ชั่วโมง ครูนฤมล ไกรเพชร
จัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครูสุธิชา ดังสทาน
ที่ 21 โครงการอบรมอบรม
เพชรบุรี
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
เชิงปฏิบัติการดวย The
ครูเกษราภรณ เกิดเกษม
Teaching Project-Based
ครูอนุวัตร ทองคลาย
Learning
ครูชุลีกร อวมสอาด
ครูอัจฉราเสือสุวรรณ
การอบรมปฏิบัติการเสริมสราง วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม
12 ชั่วโมง ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
ความรับรูความเขาใจ เพื่อพัฒนา 2561
คุณภาพการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดเพชรบุรี
Executive Function (EF) เพื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
6 ชั่วโมง ครูปยวัน เครือนาค
การพัฒนาการจัดการเรียนการ ณ โรงเรียนสุวรรณ
ครูชนากานต อุไรวาท
สอนและการฝกทักษะสมอง
รังสฤษฏวิทยาลัย
ครูอารีรัตน สกุลตันติโรจน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ครูรจรินทร อวมแดง
ครูชูชีพ ปุยะติ
ครูดวงตา เจตนจําลอง
ครูอรัญญา เปาะทองคํา
ครูรุง ขาวพุม
ครูปริศนา สัชนะกุล
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ลําดับ
ชื่อหัวขออบรม
5 Executive Function (EF) เพื่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการฝกทักษะสมอง
สําหรับเด็กปฐมวัย

6

7

8

นิทรรศการสื่อการสอนใหม
และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ
“อบรมสื่อปฐมวันกาวไกลสูสากล
สื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
สรางสื่อศิลปสรางสรรค”
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
สงเสริมประสบการณคณิต วิทยฯ
และเทคโลยีโดยใชการเรียนรู
แบบ Active learning เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

วันเวลา / สถานที่
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏวิทยาลัย

จํานวนชั่วโมง รายชื่อผูเขารวมการอบรม
6 ชั่วโมง ครูอวยพร ฉิมบานไร
ครูประภาวัลย จรกระจาย
ครูรุงสุริยา มีฤทธิ์
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูวาสิณี บุญชู
ครูชุลีกร อวมสอาด
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
ครูเกษราภรณ เกิดเกษม
ครูสุธิชา ดังสทาน
ครูนฤมล ไกรเพชร
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
ครูพรชัย พุมสุวรรณ
ครูนฤมล ประทีป
ครูอนุวัตร ทองคลาย
ครูนิตยา เมืองขวัญใจ
ครูกฤษฏิณัฏฐ พุทธพิพิศ
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
18 ชั่วโมง ครูชนากานต อุไรวาท
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต
ครูนฤมล ประทีป
ครูประภาวัลย จรกระจาย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ
กรุงเทพมหานครฯ

6 ชั่วโมง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

6 ชั่วโมง

ณ โรงเรียนราชโบริกานุ
เคราะห จังหวัดราชบุรี
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ครูปริศนา สัชนะกูล
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
ครูชุลีกร อวมสอาด
ครูเกษราภรณ เกิดเกษม
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
ครูดวงตา เจตนจําลอง
ครูอนุวัตร ทองคลาย
ครูรุงสุริยา มีฤทธิ์
ครูรจรินทร อวมแดง
ครูอวยพร ฉิมบานไร
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
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ลําดับ
ชื่อหัวขออบรม
9 แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4

วันเวลา / สถานที่
จํานวนชั่วโมง
วันที่ 26 มกราคม 2562
6 ชั่วโมง
ณ ฮารโมนี่ รีสอรท
แกงกระจาน

36

รายชื่อผูเขารวมการอบรม
ครูปยวัน เครือนาค
ครูชนากานต อุไรวาท
ครูอารีรัตน สกุลตันติโรจน
ครูรจรินทร อวมแดง
ครูชูชีพ ปุยะติ
ครูดวงตา เจตนจําลอง
ครูอรัญญา เปาะทองคํา
ครูรุง ขาวพุม
ครูปริศนา สัชนะกูล
ครูอวยพร ฉิมบานไร
ครูประภาวัลย จรกระจาย
ครูรุงสุริยา มีฤทธิ์
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูวาสิณี บุญชู
ครูชุลีกร อวมสอาด
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
ครูเกษราภรณ เกิดเกษม
ครูสุธิชา ดังสทาน
ครูนฤมล ไกรเพชร
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
ครูพรชัย พุมสุวรรณ
ครูนฤมล ประทีป
ครูอนุวัตร ทองคลาย
ครูนิตยา เมืองขวัญใจ
ครูกฤษฏิณัฏฐ พุทธพิพิศ
ครูธิเบศร เพิ่มสิน
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ลําดับ
ชื่อหัวขออบรม
10 การพัฒนาบุคลิกภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

11

วันเวลา / สถานที่
5 ตุลาคม 2561 /
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ
วิทยาลัย

อบรมหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ วันที่ 28-29 มีนาคม
การศึกษาปฐมวัย
2561 ณ โรงเรียนไตรรัต
นาภิรักษ กรุงเทพฯ

37

จํานวนชั่วโมง รายชื่อผูเขารวมการอบรม
6 ชั่วโมง ครูปยวัน เครือนาค
ครูชนากานต อุไรวาท
ครูอารีรัตน สกุลตันติโรจน
ครูรจรินทร อวมแดง
ครูชูชีพ ปุยะติ
ครูดวงตา เจตนจําลอง
ครูอรัญญา เปาะทองคํา
ครูรุง ขาวพุม
ครูปริศนา สัชนะกูล
ครูอวยพร ฉิมบานไร
ครูประภาวัลย จรกระจาย
ครูรุงสุริยา มีฤทธิ์
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูวาสิณี บุญชู
ครูชุลีกร อวมสอาด
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
ครูเกษราภรณ เกิดเกษม
ครูสุธิชา ดังสทาน
ครูนฤมล ไกรเพชร
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
ครูพรชัย พุมสุวรรณ
ครูนฤมล ประทีป
ครูอนุวัตร ทองคลาย
ครูนิตยา เมืองขวัญใจ
ครูกฤษฏิณัฏฐ พุทธพิพิศ
12
ครูปยวัน เครือนาค
ครูชนากานต อุไรวาท
ครูอารีรัตน สกุลตันติโรจน
ครูรจรินทร อวมแดง
ครูชูชีพ ปุยะติ
ครูดวงตา เจตนจําลอง
ครูอรัญญา เปาะทองคํา
ครูรุง ขาวพุม
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ลําดับ

12
13

14

ชื่อหัวขออบรม

วันเวลา / สถานที่

อบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม

หองประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพณิชยการ
เพชรบุรี
อบรมตามโครงการพัฒนา
วันที่ 30 เมษายน - 1
คุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด พฤษภาคม 2561 ณ หอง
เพชรบุรี เรื่องหลักสูตรการจัด
ประชุมโรงเรียนอนุบาล
ประสบการณการเรียนรู ตาม
แสงมิตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อบรมตามโครงการพัฒนา
วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม
คุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด 2561 ณ หองประชุม
เพชรบุรี เรื่องหลักสูตรการพัฒนา โรงเรียนราษฎรวิทยา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน

38

จํานวนชั่วโมง รายชื่อผูเขารวมการอบรม
ครูปริศนา สัชนะกูล
ครูอวยพร ฉิมบานไร
ครูประภาวัลย จรกระจาย
ครูรุงสุริยา มีฤทธิ์
ครูศุภกานต สีสิงห
ครูวาสิณี บุญชู
ครูชุลีกร อวมสอาด
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
ครูเกษราภรณ เกิดเกษม
ครูสุธิชา ดังสทาน
ครูนฤมล ไกรเพชร
ครูชวิศา จิ๋วใหญ
ครูพรชัย พุมสุวรรณ
ครูนฤมล ประทีป
ครูอนุวัตร ทองคลาย
ครูนิตยา เมืองขวัญใจ
ครูกฤษฏิณัฏฐ พุทธพิพิศ
6
ครูอัจฉรา เสือสุวรรณ
12

ครูชนากานต อุไรวาท

12

ครูชนากานต อุไรวาท
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บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 เรื่อง ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่ อพัฒ นา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปกฏกระทรวงการประกัน
คุณ ภาพการศึ ก ษา 2561 กํ าหนด ทางโรงเรี ย นจึ ง ได แ ต ง ตั้ งให มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ นการ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แลวนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว โดยจั ด ทํ า เป น รายงานประจํ า ป ข อง
สถานศึกษา ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความสมบูรณจึง
เห็นสมควรแกการดําเนินงานตอไปได

(พระเทพสุวรรณโมลี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย
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คณะผูจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
ที่ปรึกษา
๑. พระเทพสุวรรณโมลี
2. นายกิตติพงษ
เทพพานิช
คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1. นางสาวปยวัน
เครือนาค
2. นางชวิศา
จิ๋วใหญ
3. นางนฤมล
ประทีป
4. นางสาวรุง
ขาวพุม
5. นางสาวอัจฉรา
เสือสุวรรณ
6. นางสาวสุธิชา
ดังสทาน
7. นางสาวปริศนา
สัชนะกุล
8. นางสาวชุลีกร
อวมสอาด
9. นางชนากานต
อุไรวาท
10.นายกฤษฏิณัฏฐ
พุทธพิพิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการจัดทํารูปเลม
๑. นางสาวปยวัน
2. นายกฤษฏิณัฏฐ
3. นายธิเบศร

ประธาน
เลขานุการ
เลขานุการ

เครือนาค
พุทธพิพิศ
เพิ่มสิน
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