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การศึกษาของโรงเรียน ต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยนาภาระงานดังกล่าวมาสังเคราะห์
มีสาระสาคัญประกอบด้วย 8 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ และโครงการ กิจกรรม
ส่วนที่ 4 การกาหนดแผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
ส่วนที่ 5 แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
ส่วนที่ 6 การกาหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 7 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 8 การนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้
การจั ดทาแผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาของโรงเรียนเล่ มนี้ ได้รับความร่ว มมืออย่างดียิ่งจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ขอขอบคุณในความร่วมมือไว้
ณ โอกาสนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
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ส่วนที่ 1 ภำพรวมของโรงเรียน
1. ประวัติควำมเป็นมำ นโยบำยหรือเป้ำหมำยของโรงเรียน
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แต่เดิมเปิดทาการสอนในลักษณะช่วงส่งเสริมการศึกษาของชาติแบบ
โรงเรียนวัดในสมัยก่อน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดมหาธาตุ ” เปิดสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕
อยู่ ในความอุป การะของพระสุ ว รรณมุนี ฯ (ชิต ชิตรัตน์) เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าอาวาสวัด
มหาธาตุวรวิหาร เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคประถมบริบูรณ์
ต่อมาทางราชการสั่งยุบเลิกโรงเรียนวัด พระสุวรรณมุนีฯ (ชิต) จึงได้ขอยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกิจการ
เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ชื่อโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ และ
ได้รับอนุญาตให้เปิดดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เก็บค่าเล่าเรียนและค่าบารุ งปีล ะ ๙ บาท แต่ยังไม่พอเป็นค่าใช้จ่าย ท่านเจ้าคุณจึงใช้เงินส่วนตัว ของท่าน
อุปถัมภ์โรงเรียนอีกปีละประมาณ ๖๐๐ บาท กิจการต่อมาค่อยเจริญขึ้นพอดารงกิจการอยู่ได้
พ.ศ. ๒๔๘๖ ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และต่อมาเปิดสอนถึงขั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์
(ม.๖) ในปีการศึกษา ๒๔๘๘ โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสมทบสอบกับจังหวัดจานวน ๒๘ คน
พ.ศ. ๒๔๙๑ ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดและได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี
พ.ศ. ๒๔๙๒ ขออนุญาตใช้ชื่อ “โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ” โดยได้รับการอนุญาตให้บรรจุครู
วุฒิ ป.ป. มาช่วยสอนจากทางราชการ ๒ คน และได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแต่ ป.๑ – ม.๖
จากกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่ ๑๓๕๕๙/๒๔๙๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓
พ.ศ. ๒๕๐๓ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงขั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา ( แผนกอักษรศาสตร์) และเมื่อ
ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๐๓ แล้วโรงเรียนจึงขออนุญาต
เปิดสอน แผนกวิทยาศาสตร์ อีกแผนกหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนขอเข้าในโครงการทดลองโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อการกุศลและผ่านการทดลอง
ในปีการศึกษา ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับงบประมาณช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้นมีโครงการให้ปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป็นการทดลอง ปรากฏผลเป็นดี
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๓๓ ในระดับ
ประถมศึกษา และหลักสูตร ๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.๖) เนื่องจากทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๔ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึงเจ้าอาวาส
(พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อน แก้เป็น “วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีเจ้า
อาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู้ลงนามแทนวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ เนื่องจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงระเบียบโรงเรียนราษฎร์ของวัด
พุทธศักราช ๒๔๘๘ มาใช้ระเบียบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพุทธศักราช ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงระดับอนุบาล ๑ ตั้งแต่เดิมได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้น
ป.๑–ม.๖ ขอขยายใหม่เป็นเปิดสอนชั้นอนุบาล– ม.๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้น ป.๑ ,ป.๔ ,ม.๑ และ
ม.๔ และจะครบทุกระดับชั้นในปี ๒๕๔๘
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พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม)
อักษรย่อ
คือ ส.ร.
สีประจาโรงเรียน
ม่วง – เหลือง
เครื่องหมายประจาโรงเรียน
พระปรางค์ ๕ ยอด
1.2 นโยบำยหรือเป้ำหมำยของโรงเรียน
เป้ำหมำย
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
3. เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
6. ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
3. ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบได้ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ เพิ่มสูงขึ้น
6. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข
7. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
11. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอน
ด้วยเทคนิควิธีที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
12. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3. พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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2. ข้อมูลครู บุคลำกร และนักเรียน
2.1 ข้อมูลครู บุคลำกรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ป.ตรีขึ้นไป ต่ากว่าป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป ต่ากว่าป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป ต่ากว่าป.ตรี
ผู้รับใบอนุญาต
1
1
1
ฝ่ายบริหาร
7
7
7
ครูผู้สอน
83
2
90
3
85
3
ครูต่างประเทศ
2
2
2
บุคลากรทางการศึกษา
10
4
21
3
24
3
ครูพี่เลี้ยง
นักการ/เจ้าหน้าที่
14
14
14
พนักงานขับรถ
4
4
6
ยามรักษาความปลอดภัย
3
3
3
รวม
103
27
121
27
119
29
ประเภทบุคลากร

คำดคะเนข้อมูลด้ำนครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564
ปีกำรศึกษำ 2562
ปีกำรศึกษำ 2563
ปีกำรศึกษำ 2564
ป.ตรีขึ้นไป ต่ากว่าป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป ต่ากว่าป.ตรี ป.ตรีขึ้นไป ต่ากว่าป.ตรี
ผู้รับใบอนุญาต
1
1
1
ฝ่ายบริหาร
7
7
7
ครูผู้สอน
85
3
85
3
85
3
ครูต่างประเทศ
2
2
2
บุคลากรทางการศึกษา
24
3
24
3
24
3
ครูพี่เลี้ยง
นักการ/เจ้าหน้าที่
14
14
14
พนักงานขับรถ
6
6
6
ยามรักษาความปลอดภัย
3
3
3
รวม
119
29
119
29
119
29
ประเภทบุคลำกร
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2.2 ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2559 - 2561
ระดับชั้น
อ.๑
อ.๒
อ.๓
รวม
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
เพศ
ชำย
หญิง
57
57
66
66
77
77
222
200
80
61
79
68
105
63
97
68
90
85
86
75
537
420
101
106
94
93
77
75
39
57
57
110
40
36
408
477
1,167 1,097
2,264

ปี 2560
เพศ
ชำย
หญิง
44
42
68
65
79
67
191
174
93
82
79
60
81
69
98
72
96
66
87
86
534
435
96
89
93
99
86
95
39
49
31
44
48
45
393
421
1,118 1,030
2,148
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ปี 2561
เพศ
ชำย
หญิง
50
48
62
44
79
75
191
167
70
65
91
79
85
58
82
68
101
80
105
74
534
424
122
92
83
88
89
101
36
73
33
47
28
40
391
440
1,116 1,031
2,147

หมำยเหตุ

3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน

4. อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ
ปัจจุบันโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสนามกีฬาดังนี้
อาคารเรียนจานวน
4 หลัง
อาคารประกอบจานวน 6 หลัง
ส้วม
5 หลัง
สนามเด็กเล่น
1 สนาม
สนามบาสเก็ตบอล
1 สนาม
สนามฟุตซอล
1 สนาม
สนามตะกร้อ
1 สนาม
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อำคำรเรียน
อาคาร 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน จานวน 18 ห้อง และห้องอื่น ๆ เช่น ห้อง
พยาบาล ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องศูนย์พัฒนาภาษาไทย
อาคาร 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน จานวน 16 ห้อง และห้องอื่น ๆ เช่น ห้องสื่อ
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ห้องปฏิบัติการทางดนตรี
อาคาร 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจานวน 15 ห้อง ห้องอื่น ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องพละศึกษา ห้องลูกเสือ ห้องวิชาการ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องน้า
อาคาร 4 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจานวน 15 ห้อง ห้องอื่น ๆ เช่น ห้องพยาบาล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องดนตรีสากล ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพักครู ห้องน้า
อำคำรประกอบ
หอประชุม ใช้สาหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงพิธีการต่าง ๆ ของวัดมหาธาตุวรวิหาร
ตึกศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง เป็นตึกเอนกประสงค์ 2 ชั้น เป็นสถานที่ศึกษาเรียนและเป็น
พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมของเก่า โบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น ถ้วยชามสังคโลก งานศิลปะปูนปั้น งานแกะสลักไม้ เป็น
ต้น
อาคารคอมพิ ว เตอร์ 1 เป็ น ห้ อ งเรี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล 3 จนถึ ง ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ใน
แต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กได้เรียนรู้ ได้สัมผัส และได้สนุกสนานกับการใช้คอมพิวเตอร์
ห้องศิลปะ เป็นห้องเรียนวิชาศิลปะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคปฏิบัตินั้นทางโรงเรียนได้
ฝึกประสบการณ์ในการทางานด้านศิลปะ และสามารถนาประสบการณ์ในการเรียนไปประกอบอาชีพได้
ห้องโสตทัศนศึกษา ใช้สาหรับจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์แก่ครู นักเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สื่อโสตทัศนศึกษาให้บุคลากรในโรงเรียน
ตั้งอยู่ที่อาคาร 3
ห้องสมุด
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการอานวยการ

ผู้อานวยการ

ผู้จัดการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายธุรการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายปกครอง

หัวหน้ าระดับปฐมวัย

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

หัวหน้ าระดับประถม

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการ

หัวหน้ าระดับมัธยมศึกษา

ศึกษา
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูประจาชัน้ / ครูพิเศษ / บุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน

นักการ/ภารโรง
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รองผู้อานวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน

6. สิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 140 เครื่อง
2. ห้องสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จานวน ๑ ห้อง
3. WiFi สาหรับนักเรียน
4. โทรทัศน์สาหรับการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 เครื่อง/ห้องเรียน
7. ควำมสำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำ
ประเภท

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล

ผู้บริหาร
1. นายกิตติพงษ์ เทพพานิช
2. นายชัย ปักษา
3. นายนคร เทพพานิช
4. นางนิรชา ป้านศรี
5. นางภาสินี อยู่เย็น
6. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์อ่อน
7. นางสาวปิยวัน เครือนาค
1. นายนคร เทพพานิช

เข็มทอง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทอง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
รางวัลผู้บริหารดีเด่น

สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ครู
1. นางปวีณา คนคล่อง
1. นายประทิน เนียมพิบูลย์
2. นางสาวสมจิตต์ ถนอมทรัพย์
3. นางกุวีตา หวลกาเนิด
4. นางนันทวัน วลัยเพชร
5. นายชัย ปักษา
6. นายบุญนา เขียวพอดี
7. นายกบิล สรรค์สิรี
8. นางภิญญดา บัวทอง
9. นายวินัย เพชรประเสริฐ
10.พระครูสังฆรักษ์นพ น้าทิพย์
11.นางจันทนา ชุติวิริยะนากุล
12.นางชฎาภา สามนคร
13.นางวิไล ปราณโสภณ
14.นางเพชรรัตน์ จีนกลั้น
15.นางสาวโกสุมภ์ ศรีมันตะ

ครูผู้สอนดีเด่น
เข็มเพชร / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเพชร / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเพชร / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทอง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทอง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทอง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทอง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
เข็มเงิน / ครูดีศรีเอกชน
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สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภท
16.นางสาวศิริพร อยู่มั่น
17.นางพิมพ์ผกา บุญมั่น
18.นางสาวยอดขวัญ น้อยมะหาไว
19.นางชนกพรรณ สังข์ทอง
20.นายขนบ เทพธรรม
21.นางสาวไกรประภา อ่วมเครือ
22.นางชนาภา แก้วโกศล
23.นางนภัสถ์ รัศมี
24.นายสมชาย คลับคล้าย
25.นางสุนันทพร บัวหลวง
26.นางสาวกิ่งกาญจน์ วงค์ทองดี
27.นายนครินทร์ บัวหลวง
28.นางชนาพร เอี่ยมสาอาง
29.นางสาวพรอุษา ศรีเมือง
30.นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์
31.นางสาวนรกมล โค้วไล้
32.นางสาวบุญชู บุตรรัตน์
33.นางจิติมา โต๊ะทอง
34.นางเวฬุลิยา เทพพานิช
35.นางสาวภาวินี บุญสนอง
36.พระอัสนี หงส์พินิจ
37.นางปวีณา คนคล่อง
38.นางสาวธัญญรัศม์ ปิยนุสรณ์
39.นางกมลรัตน์ สุวรรณ์
40.พระสิทธินนท์ ดาทอง
41.นายอรรถพล เทพพานิช
42.พระมหาสุรวิทย์ มั่นหมาย
43.นางอรุณี มั่นคง
44.นายพีรพงษ์ พัชรพจนากรณ์
45.นายวันฉัตร เทียมเดช
46.นางจารุณี โพธิ์เอี่ยม
47.นางจุธามาส พราหมณ์แก้ว
นักเรียน
1. นางสาววราภรณ์ เหมอแล

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน
เข็มทองแดง / ครูดีศรีเอกชน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล

ชนะเลิศ / เยาวชนต้นแบบแก่ง
และดี TO Be numberone Idol
เมืองเพชร ปี 2561 ครั้งที่32

จังหวัดเพชรบุรี
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ประเภท
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
1. เด็กหญิงเกร็ดดาว เหมอแล
2. เด็กหญิงปภาวรรณ อ่อนน่วม
3. เด็กหญิงฉันทนา พราหมณ์น้อย
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชะเอมสินธ์
5. เด็กหญิงวิภารัตน์ หมอนทอง
6. เด็กหญิงวราภรณ์ เหมอแล
1. เด็กหญิงเกร็ดดาว เหมอแล
2. เด็กหญิงปภาวรรณ อ่อนน่วม
3. เด็กหญิงฉันทนา พราหมณ์น้อย
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชะเอมสินธ์
5. เด็กหญิงวิภารัตน์ หมอนทอง
6. เด็กหญิงวราภรณ์ เหมอแล
1. นางสาวอาทิตยา ไพรพนัด
2. นางสาววรรณิศา หมื่นเดช
3. นางสาวสุกันยา แจ่มศรี
1. เด็กชายปรเมศวร์ ปริยศิลา
1. เด็กหญิงวิมลวรรณ ม่วงคา
1. นายสยาม เลือดหงสา
1. นางสาวณิชาภัทร ชูเชิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. เด็กชายวสันต์ ใจงาม
2. เด็กชายอมรญศักดิ์ กงแก้ว
1. เด็กหญิงณัฐณิชา เฉ่งปี่
2. เด็กหญิงปัญณิตา ศรีสม
3. เด็กหญิงบุตรนภา แดงประดับ
1. เด็กชายเลิศฤทธิ์ คชเกตุ
2. เด็กชายอิทธิพล เพ็ญเพชร

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศ / การะประดิษฐ์กระท
งูปเทียนแพ ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี

เหรียญเงิน / การะประดิษฐ์กระท
งูปเทียนแพ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี

เหรียญทอง / การทาอาหารคาวหวาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญทองแดง อันดับ 6 / การ
แข่งขันประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบ
เดินตาม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 /
โครงงานวิทยาศาสตร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

รองชนะเลิศอันดับ 2 / การ
แข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อน
นาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ประเภท
1. เด็กชายพิสิษฐ์ มูลจรัส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์ ม่วงปราง
1. เด็กชายภัทรพล นาคสงค์
2. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ อินทกุล
1. เด็กชายธีรัตม์ เฉ่งปี่
2. เด็กชายศุภณัฐ เปลี่ยนขา
3. เด็กหญิงฐิตาพร กุลนอก
1. เด็กชายอนันตสิทธิ์ มีพลาย
1. เด็กหญิงนันทวันทร์ ศรีสุข
1. เด็กหญิงนุชนาถ แก้วศิริ
1. เด็กหญิงขนิษฐา ทับทิม
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ เฉ่งปี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
1. เด็กหญิงกีรตั ติญา ดอกนางแย้ม
1. เด็กชายวรกิตติ์ แขกพงษ์
1. นางสาวภารดี จันทรชัง
1. เด็กหญิงทัศนีย์ ทับทิม
1. เด็กหญิงปานไพริน ถนมฉ่า
1. เด็กชายณัฐภัทร ทองวิไล
1. เด็กหญิงพุทธรักษา สกุลวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1. เด็กชายพงษ์พัฒน์ ม่วงไทย

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
/ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภท
ร่อนไกล
เหรียญเงิน / การแข่งขันเครื่อง
ร่อนพลังงานยาง
เหรียญเงิน อันดับ 9 / การ
แข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์
(Sciene Show)
เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญทอง / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
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หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ประเภท
1. เด็กหญิงจารุวรรณ เด่นดวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
1. เด็กหญิงพุทธรักษา ฤทธิ์กล้า
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ สงค์หลง
1. เด็กหญิงวราภรณ์ เหมอแล
1. เด็กหญิงสิธีธร มลคล
1. เด็กหญิงธนพร บุญเต็ม
1. เด็กหญิงนลินทิพย์ สว่างเลิศ
1. นางสาวรุจิรา แพรเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. เด็กหญิงศุภาศิตา คุ้มค้า
1. เด็กชายอิทธิพล เพ็ญเพชร
1. เด็กหญิงพรไพรินทร์ โค้วไล้
1. เด็กหญิงชลธิชา มาคล้าย
1. เด็กหญิงณิชาภัทร อินจีน
1. เด็กชายณเดชณ์ ยิ้มยวน
1. นางสาวอทิตยา ไพรพนัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. เด็กหญิงสัตตบงกช มณีเลิศ

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

เหรียญเงิน / การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ครั้งที่ 21

กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
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ประเภท
1. เด็กหญิงจิราภัค ชวนชม
1. เด็กชายรัชชานนท์ อ่วมแดง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา
1. เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์เจริญ
1. นายชลสิทธิ์ กระโจมพล
2. นายอัมรินทร์ ลีอร่าม
3. นายคัมภีร์ จูด้วง
4. นายโดม จันทร์แย้ม
5. นายณัฐพล สุดสงวน
6. นายนพรุจ เพชรเดช
7. นายธนาวุฒิ หัตเถื่อน
8. นายกนก แสงทอง
9. นายกฤษฎา แสนสวัสดิ์
10.นายนทีธร เกิดทรัพย์
11.นายเจษฎาพร วันทอง
12. นายวิสฐิ ศักดิ์ ธรรมสาโรช
13. เด็กชายมงคลชัย มงคลยุทธ
14. เด็กชายภราดร แช่มช้อย
โครงกำรที่โดดเด่น
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21
เหรียญทองแดง / การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

รองชนะเลิศอันดับ 1 / การ
จังหวัดเพชรบุรี
แข่งขันเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
กีฬานักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ 2 / การ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
แข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน
จังหวัดเพชรบุรี
18 ปี ชาย

โครงการการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ไหว้สวย กราบงาม
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม

เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ
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9. ทรัพยำกรและงบประมำณ
9.1 แผนกำรใช้งบประมำณของโรงเรียน
รำยรับ
เงินอุดหนุน
รายบุคคล
เงินอุดหนุน
อาหาร
กลางวัน
เงินอุดหนุน
อาหารเสริม
นม
รายได้จาก
เงินอุดหนุน
เรียนฟรี
15 ปี
รายได้จาก
เงินค่าที่
รายได้จาก
ร้านค่า
โรงเรียน

รวม

งบประมำณปีกำรศึกษำ
รำยจ่ำย
2559
2560
2561
32,356,216.28 35,106,808.24 32,478,555.50 เงินเดือนค่าจ้าง
5,612,000.00 5,442,000.00 5,308,000.00 เงินค่าจ้างรถ
รับส่งนักเรียน
2,533,440.00

2,419,614.73

2,393,300.00 ค่า
สาธารณูปโภค

4,667,080.00

4,542,965.00

4,013,012.00 ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง

90,235.00

80.652.00

งบประมำณปีกำรศึกษำ
2559
2560
2561
23,196,903.00 23,045,154.00 23,167,902.00
4,472,115.00

3,993,064.00

4,019,568.00

1,841,573.72

1,767,509.50

1,708,037.05

359,737.00

324,488.00

499,860.00

67,712.00 ค่าอบรมและ
362,016.00
338,820.05
327,089.40
งานวิจัย
บุคลากร
195,000.00
219,600.00
208,800.00 ค่าใช้จ่ายใน
4,218,461.99 6,420,336.95 5,995,957.03
การ
ประกอบการ
ด้านการ
บริหาร
ค่าใช้จ่าย
5,278,900.00 4,701,790.00 5,154,617.00
เกี่ยวกับ
อาหาร
ค่าใช้จ่าย
2,237,000.00 2,129,374.20 2,017,100.14
เกี่ยวกับ
อาหารเสริมนม
ค่าใช้จ่ายเรียน 4,667,080.00 4,542,965.00 4,013,012.00
ฟรี 15 ปี
45,453,971.28 47,811,639.97 44,469,379.50
รวม
46,633,786.71 74.263,501.70 46,903,142.52

9.2 แผนกำรใช้ทรัพยำกรของโรงเรียน
รำยกำร
1. คอมพิวเตอร์
เพื่อสานักงาน
2. คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
3. โทรทัศน์
4. โทรศัพท์
5. เครื่องฉาย
ภาพนิ่ง

ข้อมูลทรัพยำกรปีกำรศึกษำ
2562
2563
40
40

2564
40

240

240

240

240

16
4
5

16
4
6

16
4
6

16
4
6

ปีปัจจุบัน
40
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9.3 แผนกำรรับนักเรียน
ระดับกำรศึกษำ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ
2562
2563
360
370
960
975
585
600
270
285
2,175
2,230

ปีปัจจุบัน
358
958
575
257
2,148

2564
385
990
615
300
2,290

9.4 แผนกำรรับครูและบุคลำกร
ประเภท
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ครูต่างชาติ
รวม

ปีปัจจุบัน
88
27
2
2
119
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ข้อมูลครูและบุคลำกร
2562
2563
88
88
27
27
4
4
1
1
120
120

2564
88
27
4
1
120

10. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
10.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
10.1.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2561
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
1. ระดับคุณภำพ ดี
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรี ย นได้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี ค วามพร้ อ มตามพั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น อย่ า งสมวั ย โดย
ดาเนินการทั้งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยและจัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ดังนี้
ด้ำนร่ำงกำย
โรงเรี ย นพัฒ นาให้ เด็กมีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้าหนักส่ ว นสู งตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค โดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ผ่านตารางกิจกรรมประจาวัน บันทึกน้าหนัก ส่วนสูงทุกเดือน ทุกวันมีกิจกรรมออกกาลัง
กายยามเช้า มี การจั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็ กดี กิจ กรรมตรวจสุ ขภาพ และได้รับความร่ ว มมื อ จาก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ ในการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสี และ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเด็กเล็กระดับจังหวัด กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร มีกิจกรรมฟ.ฟันรักสะอาด แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารทุกวัน กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร จัดเมนูอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการ
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออก แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มีกริยามารยาท ยิ้มง่ายไหว้สวย ตามแบบ
แผนมารยาทไทย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผ่านการทากิจกรรม โดยสอดแทรกในตารางกิจวั ตรประจาวัน
สนับสนุนให้ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมนิทานยามเช้า กิจกรรมสานฝัน
บัณฑิตน้อย กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน การสอนแบบโครงการ (Project Approach) จัดกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการ ได้ทากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ของเด็กเป็นอย่างดี
ด้ำนสังคม
โรงเรี ย นส่ งเสริ มให้ เด็กช่ว ยเหลื อตนเองในการปฏิบัติ กิจวัตรประจาวัน สามารถเก็ บ
กระเป๋า สิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง ปูและเก็บที่นอน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองได้ มีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร สร้างนิสัยประหยัดและพอเพียงรู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่า งมี
ความสุข ครูจัดประสบการณ์ตามแผน ฝึกให้เด็กทุกคนมีทักษะทางสังคม เช่นการทางานกลุ่ม ผ่าน 6 กิจกรรม
หลั ก และจั ดกิจ กรรมเสริ มเพื่อพัฒ นาความพร้อม ปลู กฝั งให้ เด็กรู้จักประเพณี วัฒ นธรรม เช่น โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม กิจกรรมดาวเด็กดี กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมนิทานยามเช้า
กิจกรรมวันสาคัญเป็นต้น

16

ด้ำนสติปัญญำ
โรงเรียนดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญา ตามหลักสูตรโดยใช้
6 กิจกรรมหลัก ฝึกฝนให้เด็กมีทักษะการคิด การแสวงหาความรู้ ค้นหาคาตอบ มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคาตอบ ได้แก่ กิจกรรม
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสี การ
ตัด ฉีก ปะ ส่งเสริมให้เด็กเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเป็นต้น
3. จุดเด่น
นโยบายของโรงเรียนที่กาหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ
เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
ส่งผลให้เด็กทุกคนได้พัฒนากระบวนการคิดที่ดี โดยมีผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหลายรายการ และจากการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลให้เด็กมี
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย
4. จุดควรพัฒนำ
- โรงเรียนควรเน้นทักษะการคิดเชิงเหตุผล โดยสอดแทรกกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ มาใช้ให้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ฝึกให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ระดับคุณภำพ ดี
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรี ย นดาเนิ นการบริ หารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ว งจร PDCA ครอบคลุ มงาน
วิชาการ งานครูและบุคลากร งานข้อมูลสารสนเทศ งานสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ระดับปฐมวัยให้กับครู เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
เปิดโอกาสให้ ผู้ป กครองได้เสนอแนะแสดงความคิดเห็ น กากับติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จัดทาหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนสุ ว รรณ
รังสฤษฏ์วิทยาลัย พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย พ.ศ.
2560 เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และโครงการ/
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนให้ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรมไม่น้อย
กว่า ๒0 ชั่วโมงต่อปี ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ พัฒนาครูด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียนระดับปฐมวัย หลักสูตร
Active Learning สาหรับเด็กปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ Exclusive Function (EP) เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมองสาหรับเด็กปฐมวัย อบรมสื่อปฐมวัยก้าวไกลสู่สากล อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้แบบ Active
Learning เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย การอบรมการส่งเสริมประสบการณ์คณิต วิทย์ และเทคโนโลยี และการอบรม
สื่อปฐมวัยก้าวไกล ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย
จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน โดยมีสัดส่วนคือ เด็ก 20 คนต่อครู 1 คน 1 ห้องเรียนต่อครู 2 คน มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบสม่าเสมอ เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง ติดกล้องวงจรปิด จัดบริการสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บริการยืม -คืนสื่อ
ส่งเสริมการประกวดสื่อการเรียนการสอน มีการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการติดตามและการดาเนินงานและนาไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป
3. จุดเด่น
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ไปสู่เป้าหมาย ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว จัดโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาทีมงาน เน้นการมีส่วนร่วม สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ สร้างแรงจูงใจในการทางาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. จุดควรพัฒนำ
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม
- ส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ครูและเด็กฝึกซ้อมการหนีไฟเนื่องจากเป็นอาคารเรียนเก่า
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
1. ระดับคุณภำพ ดี
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
ครูปฐมวัยทุกคนจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กเป็นสาคัญ ได้เรียนรู้ลงมือ
ปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต เพื่อสามารถอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างเป็นสุ ข ตามแนวทางของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ผ่านกิจวัตรประจาวัน เด็กได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง จาก
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กได้คิดทดลองหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของ
เด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาคาตอบสิ่งที่ตนสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
การศึกษานอกสถานที่ การสารวจมีครูเป็นผู้อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา เช่น กิจกรรมการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) ที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง ผ่านขั้นตอน
การทาโครงการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การอภิปราย การศึกษานอกสถานที่ การนาเสนอประสบการณ์เดิม การ
สืบค้น และการจัดแสดง กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระทาผ่านประสาทสัมผัส ได้ฝึก
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น แว่นขยาย เทอร์โมมิเตอร์ หลอดทดลอง ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ เช่น การทาการทดลองในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพ
จริง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพั ฒนาการวัยเยาว์ มีการใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การ
บันทึก การใช้แบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ์ และผลงานของเด็ก นาผลการประเมิน
ไปใช้ ทาวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
ห้องเรียนสะอาด จัดวางของใช้ได้อย่างเป็นระเบียบ มีการจัดทาป้ายนิเทศหน่วยการเรียน มีพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ก มีมุมประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 มุม มีการผลิตสื่อและนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม บรรยากาศในชั้นเรียน
เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ครูและผู้ปกครองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย
จัดทาโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมบันทึกลูกรัก และสมุดประจาตัวนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน
3. จุดเด่น
- ครู จั ดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ให้ โ อกาสเด็กได้
เรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างดี
- ครูจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงผลงานความสามารถต่อผู้ปกครองและชุมชน
- ครูสามารถผลิตสื่อได้อย่างหลากหลาย
4. จุดควรพัฒนำ
- นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทาสื่อ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
- พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู
- พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
ไม่มี
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10.1.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1. ระดับคุณภำพระดับ ดี
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ครู มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือลงมือทาและได้ใช้กระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มากกว่าการฟังอย่างเดียว และมีการจัดการสอนแบบ STEM ศึกษาบูรณาการ ส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมหรือโครงงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้
แบบใช้กระบวนคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีการ
สอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์ทางการศึกษา มีการ
ร่วมกันกาหนดแผนจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล แบบบูรณาการตามสภาพจริง
นอกจากนี้สถานศึกษา ได้มีการดาเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านการคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดค่ายคุณธรรมมีการอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีความศรัทธาเลื่อมในพระพุทธศาสนาและสามารถนาหลักธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติและการดารงชีวิต มีการจัดอบรม จริยธรรม มารยาทไทย โรงเรียนวิถีพุทธภูมิใจในท้องถิ่น มีกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
กาหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนต้องจบอย่างน้อยธรรมศึกษา
ชั้นตรี ในวิชาสังคมศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ทาดีทุกวันพระ ของหายได้คืน การเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมจิตอาสาพี่เพื่อน้อง นาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับวิถี ศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกาลังกายฝึกความเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
และคิดสร้างสรรค์ มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวด
พานไหว้ครู และการประกวดกระทง เป็นต้น
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามมาตรฐาน รู้จักการวางแผนในการทางานร่วมกับผู้อื่น ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถ
วิเคราะห์จาแนกสิ่งดี สิ่งสาคัญ รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง รู้ถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย ยอมรับในกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา ของ
สังคมที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างวัย โรงเรียนมี
การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน เน้นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและพัฒนาตนเองให้เกิดสุข
ภาวะทางเพศที่ดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป ปลูกฝังความเชื่อ เจตคติที่ดี มีการสอนวิธีป้องกัน
การท้องก่อนวัย ทักษะที่จาเป็นต่อการตัดสินใจดาเนินชีวิต เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
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นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ทา MOU ( Memorandum of Understanding) ในการจัดการศึกษาร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ทวิศึกษา ) กับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เมื่อผู้เรียน
สาเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน โดยทางโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอน ช่างไฟฟ้า
กาลัง และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการจัดการสอนทวิศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการประกอบอาชีพ
3. จุดเด่น
สถานศึกษากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน โดยการเน้นผู้เรียนให้มีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเสียสละ รู้จักให้และแบ่งปัน เพื่อสาธารณะประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน และยังมีการจัดค่ายอาสาพัฒนา เพื่อประโยชน์กับสังคม
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการนาหลักในพระพุทธศาสนามาบูรณาการ ประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร และพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตา
การพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ เมื่อขึ้นชั้น ป.3 และอ่านคล่องเขียนคล่อง
คิดเลขเป็น เมื่อจบชั้น ป.6 โดยใช้นโยบายครูตามนักเรียนตลอดปี
โรงเรียนพัฒนาครูผู้สอนทั้งระบบอย่างครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ
และกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ทั้งในระดับสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติ
นักเรียนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ
4. จุดควรพัฒนำ
ผลการสอบ NT และ O – NET ยังไม่สามารถพัฒนาให้สูงกว่าระดับชาติได้ นักเรียนยังลง
มือปฏิบัติไม่มากพอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่ฝังแน่น ผู้เรียนระดับ ป.1 – ป.3 ยังขาดการฝึกคิดวิเคราะห์ การ
นาเสนอและอภิปรายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนในระดับ ม.1 –
ม.6 ยังขาดระเบียบวินัยไม่ตรงต่อเวลา ต้องมีการฝึกเพื่อเน้นย้าให้เกิดสิ่งดังกล่าวต่อไป
5. กำรปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือดีเลิศ
ไม่มี
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ระดับคุณภำพ ดี
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย กาหนดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 6 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายนโยบายและแผน ที่ผ่านมา
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ นโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยได้อบรมพัฒนาครูทุกคน ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ส่งเสริมให้มีการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลาง จัดสรรงบประมาณทรัพยากรต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ครบตามความต้องการของโรงเรียน
มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมิน ผลทุกงาน จัดระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนที่เข้มแข็ง ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนบกพร่ อง
ทางการเรียนรู้ ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่สามารถเรียนรู้ในระบบปกติ ได้มีโอกาสเข้าเรียนการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร ให้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ตรวจสอบสม่าเสมอ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง กล้องวงจรปิด จัดบริการสื่อเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน รวมถึงได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการ
เรียนอย่างทั่วถึง
3. จุดเด่น
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนไปสู่ เป้าหมาย ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว จัดโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา มีความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาทีมงาน เน้นการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด
- มีการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และสร้างแรงจูงใจในการทางาน
4. จุดควรพัฒนำ
- มีการติดตามงานให้ต่อเนื่อง
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรี ย นสุ ว รรณรั งสฤษฏ์วิทยาลั ย ได้ส่ งเสริมพัฒ นานักเรี ยนทุ ก คนเรีย นรู้ อ ย่ า งมี
ความสุข มีทักษะชีวิตที่ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน สร้างความร่วมมือการทางานกับหน่วงงานทั้ง
ภายในและภายนอก
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ระดับคุณภำพ ดี
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
มีการดาเนินงานตามโครงการ โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริง
และรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ แสดงออก สรุปองค์ความรู้และนาไปประยุกต์ใช้ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรม science
show เพื่อให้นักเรียน สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้เสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนได้มีหลักและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ รู้จักสังเกตตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ทาการ
ทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน และสรุ ป ผลเพื่อพัฒ นาความสามารถของผู้เรียนในการทางานเป็นทีมและ
สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสม กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มุ่งฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้า
หรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง กิจกรรมสืบสานงานฝีมือ มีการประกวดพานไหว้ครู และประกวดกระทงเนื่องในวัน
ลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในการนาไปประกอบอาชีพได้
มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ต่อไปนี้ กิจกรรมสืบสานงานฝีมือ มีการประกวดพานไหว้ครู และประกวดกระทงเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อให้
นักเรียนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในการนาไปประกอบอาชีพได้ มีการจัดชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุม รักการอ่านบนอาคารเรียน บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน มีการจัด
ประกวดห้องเรียนห้าดาว ห้องเรียนคุณภาพที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีขยะ และมีการจัดบอร์ดใน
ห้องเรียนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การจัดกิจกรรมปีใหม่เพื่อให้ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครู
กับนักเรียน เพื่อให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็กเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการใช้เครื่องมือและ
วิ ธี ก ารวั ด ผลที่ เ หมาะสมกั บ เป้ า หมายในการจั ด การเรี ย นรู้ และให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ น ามา
พัฒนาการเรียนรู้ต่อไป ได้แก่การทาวิจัยในชั้นเรียน การทา ปพ.๖,๘ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน มีสมุดติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกวัน และติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเป็นประจา
3. จุดเด่น
ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน สร้างโอกาสให้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และให้ความสาคัญในเรื่องการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและนักเรียนโดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล แยก
นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้และจัดสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในคาบว่างของครู มีระบบการดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกกับนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน
สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือเรื่องเพศให้กับนักเรีย น และมีระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง
เรื่องกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อดารงชีวิตให้อยู่
ได้อย่างมีความสุข
4. จุดควรพัฒนำ
- ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนาเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
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- ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้อยู่
เสมอ
- ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
ไม่มี
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10.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (รอบสำม)
10.2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ แสดงในตำรำงสรุปผลได้ดังนี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่
ลาดับที่

ตัวบ่งชี้ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5
6

1
2
5
6
7
8

7

9

8

10

9

11

10

12

11
12

3
4

เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการ และพัฒนาสถานศึกษา
ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

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

จุดเด่น
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาสมวัย มีผลการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเน้นของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนและ
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการพิเศษ
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2. สถานศึกษามีการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีโครงสร้างองค์กร และขอบข่ายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
และกากับติดตามงานครอบคลุมทุกฝ่ายงาน สถานศึกษามีความสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะ
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
4. สถานศึกษาดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จุดควรพัฒนำ
1. การส่งเสริมเด็กในเรื่องการรู้จักควบคุมตนเอง การฝึกในเรื่องการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
2. การฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึกการกู้ชีพให้กับครูและเด็ก
3. การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กควรได้รับการส่งเสริม ในเรื่องการรู้จักควบคุมตนเอง เช่น ไม่ส่งเสียงดังในห้องเรียน
เป็นต้น โดยใช้เพลง หรือสัญญาณที่ตกลงร่วมกันว่าถ้าได้ยินแล้วต้องเงียบ
2) เด็กควรได้รับการฝึกในเรื่องการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี โดยผลัดเปลี่ยนกันออกมาเป็นผู้นากลุ่ม
ในการทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการออกกาลังกาย ซึ่งครูควรให้เด็กปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรดาเนินการให้มีการฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึกการกู้ชีพให้ครูและเด็กอย่าง
เป็นระบบทุกปีการศึกษา โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ฝึกอบรมให้
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรเข้ารับการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จนสามารถใช้ในการพัฒนาตนเองและใน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในวิชาที่รับผิดชอบ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบอยู่แล้วจึงควร
ดาเนินการในการจัดทารายงานประจาปีที่มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในที่สามารถนาไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาให้จัดการจัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 2 ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่มี
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
5.00
4.00
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00
8.50
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.00
10.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ 35.00
32.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
15.00
14.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
4.97
ดีมาก
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ
2.50
2.50
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
2.50
2.50
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
2.50
2.50
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
2.50
2.50
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
100.00
93.47
ดีมาก
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
ใช่
ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ใช่
ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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10.2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม
สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
จุ ด เด่ น จุ ด ที่ค วรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน คุณ ภำพภำยนอกรอบสำมผลกำร
ประเมินภำยนอกรอบสำม (ข้อมูลบทสรุปสำหรับผู้บริหำร)
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนดาเนินเกษม ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง
เพชรบุรี
จั งหวั ดเพชรบุ รี ส านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เปิ ดสอนตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ งชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 6 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 24 –
26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย มีครู จานวน 26 คน เด็ก จานวน 412
คน
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาแนกเป็น
- ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 41 คน ผู้เรียน จานวน 938 คน
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจานวน 33 คน ผู้เรียน จานวน 884 คน
รวมทั้งสถำนศึกษำ
มีบุคลากรครูจานวน 100 คน ผู้เรียน จานวน 2,234 คน

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ แสดงในตำรำงสรุปผลได้ดังนี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพระดับดีขึ้นไป ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ระดับคุณภำพ
1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ดีมาก
2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ดีมาก
3
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดีมาก
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
9
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
10
ดีมาก
ของสถานศึกษา
11
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ดีมาก
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
12
ดีมาก
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
4
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ดี
6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดี
7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภำพต่ำกว่ำระดับดี ได้แก่
ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ระดับคุณภำพ
1
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
พอใช้
2
8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
พอใช้
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูตนเองให้มีความปลอดภัยมี
สุนทรียภาพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่รู้ ผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
2. สถานศึ ก ษามี ผ ลการพั ฒ นาบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษา การพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น ของ
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนและประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการพิเศษ
3. สถานศึกษามีการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีโครงสร้างองค์กรและขอบข่ายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการบริหาร
และกากับติดตามงานครอบคลุมทุกฝ่ายงาน สถานศึกษามีความสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะ
4. สถานศึกษามีการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ผู้เรียนบางคนมีความสามารถในการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น้อย
2. การประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ครบถ้วนและการรายงานผล การแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อช่วยงานคณะกรรมการสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไม่ได้นาผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ แบบวัด แบบทดสอบไป
พัฒนาครูทุกคนอย่างเป็นระบบ
4. ครูมีการวัดและและประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย
5. สถานศึกษาควรนาสารสนเทศของแต่ละฝ่ายที่กระจัดกระจายอยู่ตามฝ่ายงานต่าง ๆ สรุปเป็น
ข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษาเพื่อสะดวกในการใช้ข้อมูล
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดนอกรอบ และกล้า
แสดงความเห็นที่หลากหลาย ได้แก่ ใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ ฝึกให้เรียนรู้ตั้งแต่สมมติฐานจากเนื้อหาในวิชาที่
เรียนตามความคิดความสนใจ กาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งฝึกให้ผู้ เรียนแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระอย่าง
ต่อเนื่อง หรือใช้ยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ได้แก่ สอนด้วยการตั้ง
คาถาม ฝึ กการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ การเรียนรู้แบบปรึ กษาหารือ บันทึกการเรียนรู้ บันทึกข้อสงสั ย
ความรู้สึกส่วนตัว ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป การถามตนเอง ในการวางแผน จัดระเบียบ คิดไตร่ตรองในเรื่องการ
เรียนรู้ของตนเอง การประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิด ความรู้สึกของตน
2) ผู้บริหารและคณะครูตรวจสอบผลการสอบ O-NET ของผู้เรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 ใน
รายละเอียดของทุกกลุ่มสาระ และทบทวนว่าผู้เรียนไม่ผ่านในทักษะใดบ้าง ครูควรวางแผนการสอน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในทักษะดังกล่าว ซึ่งสานักทดสอบระดับชาติได้สรุปไว้ให้แล้วทุกโรงเรียน และควรจัดให้มีการสอบ Pre
O-NET เพื่อใช้ผลการสอบไปพัฒ นาผู้เรียน และปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และควรนาข้อสอบ O-NET ของปีที่ผ่านมาให้ผู้เรียนได้ฝึกสอบเพื่อครูจะได้เห็นจุดอ่อนของผู้เรียนและของครู
เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป สถานศึ กษาควรมีมาตรการส่งเสริมรักษา
ระดับ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่วนกลุ่มสาระที่ได้ระดับ
คุณภาพต่ากว่าดี สถานศึกษาควรหามาตรการส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม
สอนซ่ อ มเสริ ม ในทั ก ษะของสาระที่ ผู้ เ รี ย นไม่ ผ่ า น และจั ด ให้ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development หรือ R&D) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อมุ่งพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพงาน มุ่งพัฒนา
นวัตกรรมภายในระยะเวลา 2 ปี
4) ครูควรศึกษาหลักสูตร ได้แก่ มาตรฐาน ตัวชี้วัด-ชั้น/ปีที่สอน และสอน วัดผล-ประเมินผล
ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดของหลักสูตร
5) สถานศึกษาควรกระตุ้น/โน้มน้าวให้ผู้เรียนตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในการสอบ ONET ด้วยการเสริมแรงจูงใจจากการมอบเกียรติบัตร/สัมฤทธิ์บัตรให้แก่ผู้เรียนที่มีคะแนนพัฒนาขึ้น
2. ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
1) สถานศึกษาควรประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ครบถ้วนและรายงาน
ผล ทั้งผลการประเมินเปรียบเทียบความสาเร็จตามเป้าหมายและผลการประเมินความพึงพอใจ
2) สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ ทีมีควา มรู้
ความสามารถและมีเวลาเพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรศึกษำ
1) ครูควรจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนต้องดาเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
2) ครูควรจัดการประเมินผลเป็นระยะ เป็นรายเรื่อง รายสมรรถภาพจะช่วยให้ครูสามารถ
พัฒนาช่วยเหลือนักเรียนได้ ตรงตามความรู้ความสามารถที่ แท้จริง ทั้งยังช่วยให้ครูสามารถแบ่งกลุ่มเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสื่อ อุปกรณ์ แบบฝึก ฯลฯ ให้กับนักเรียนได้ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง อีก
ด้วย
3) ครูควรใช้แผนการสอนที่ผ่ านการตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ ายบริหารกลุ่ มงานวิช าการ
บันทึกผลสาเร็จปัญหาอุปสรรคในการใช้สอน เพื่อปรับปรุงทุกครั้งที่ใช้สอนโดยผ่านการนิเทศ กากับติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือนิเทศที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการสอนทั้งความส าเร็จ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ตรงประเด็นปัญหา พัฒนาผู้เรียนสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ทดสอบระดับชาติได้ตามเกณฑ์คุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
อย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบบูรณาการ แบบโครงงาน สร้างบรรยากาศจูงใจ เร้าใจผู้เรียน ใช้สื่อต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและประสบการณ์ วัดผล ประเมินผลรายจุดประสงค์ ประจาบทเรียน ด้วยวิธีและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย เก็บข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติต่อเนื่อง นามาวิเคราะห์เพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล
4) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งการแก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าเป็นรายบุคคล โดยครูควรมีข้อมูลผู้เรียนด้านการเรียนรู้ในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ หรือแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละหน่วยการเรียนรวมไป
ถึงสาเหตุที่ส่งผลเพื่อจะได้แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงประเด็น
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาควรสรุปผลการดาเนินการโครงการต่าง ๆ รายงานผลการประเมินต่าง ๆ เป็นภาพรวมใน
ระดับสถานศึกษาเพื่อความสะดวกในการนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้จัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนในภำพรวม 2 ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไม่มี
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
น้าหนัก คะแนน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00 9.83
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00 9.49
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00 9.42
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00 8.70
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00 8.68
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00 8.00
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.30
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
5.00
3.58
พอใช้
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
5.00
5.00
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
5.00
5.00
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
5.00
5.00
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
5.00
5.00
ดีมาก
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.00 82.00
ดี
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
ใช่
ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จำก 12 ตัวบ่งชี้
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ใช่
ไม่ใช่
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม
สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
น้ำหนัก คะแนน
(ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ)
คะแนน
ที่ได้
มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.83
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.49
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.42
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
8.70
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
8.68
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
5.00
5.00
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
5.00
5.00
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
5.00
5.00
สถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
5.00
4.30
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
5.00
5.00
ปฏิรูปการศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
10.00
8.00
สาคัญ
มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
5.00
3.58
สังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
๑๐๐.00 82.00
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ระดับ
คุณภำพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

พอใช้
ดี

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน
ระดับคุณภาพ
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
✓
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
✓
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
✓
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
✓
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
✓
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
✓
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา
✓
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
✓
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
✓
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
✓
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
✓
บทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
✓
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

รับรอง

34

ไม่รับรอง

ดีเยี่ยม

11. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรและผลกำรทดสอบ
11.1 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม

จำนวนนักเรียน
(คน)
98
115
151
364

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับดี คิดเป็นร้อยละ
ร่ำงกำย
อำรมณ์-จิตใจ
สังคม
สติปัญญำ
90.71
92.23
92.59
80.09
95.29
95.25
89.77
66.94
93.76
88.86
89.06
78.46
93.25
92.11
90.47
75.16

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม

จำนวนนักเรียน
(คน)
85
133
138
356

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับดี คิดเป็นร้อยละ
ร่ำงกำย
อำรมณ์-จิตใจ
สังคม
สติปัญญำ
93.42
96.18
94.32
95.40
95.64
95.49
96.44
96.80
97.21
97.29
98.31
98.30
95.42
96.32
96.35
96.83

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2559
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม

จำนวนนักเรียน
(คน)
114
140
168
422

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับดี คิดเป็นร้อยละ
ร่ำงกำย
อำรมณ์-จิตใจ
สังคม
สติปัญญำ
95.79
95.83
95.03
93.57
97.57
93.57
95.24
95.52
94.29
95.24
99.11
95.44
95.88
94.88
96.46
94.84

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรระดับกำรศึกษำปฐมวัย 3 ปี (2559-2561)
ปีการศึกษา2559

100

93.25 95.42 95.88

ปีการศึกษา2560

92.11 96.32 94.88

ปีการศึกษา2561

90.47

96.83 94.84

96.35 96.46
75.16

80
60
40
20
0
ร่างกาย

อารมณ์-จิตใจ

สังคม
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สติปัญญา

11.2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National : NT)
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11.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผล O-NET ป.6 ปีกำรศึกษำ 2561
70
60
50

32.04
49.29
39.39
39.24

10

35.53
43.24
40.76
39.93

20

30.67
43.1
39.72
37.5

30

52.79
59.59
57.16
55.9

40

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน
สังกัด
จังหวัด
ประเทศ

0
ภาษาไทย

แผนภูมิเปรียบเทียบผล O-NET ป.6 ย้อนหลัง 3 ปี
60
50

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

27.71
31.25
32.04

10

36.84
34.92
35.53

20

37.46
30.18
30.61

30

49.48
43.72
52.79

40

0
ภาษาไทย

37

2559
2560
2561

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผล O-NET ม.3 ปีกำรศึกษำ 2561
60
50

สังกัด

25.04
31.91
28.87
29.45

10

30.89
35.82
36.92
36.1

20

โรงเรียน

23.63
30.4
31.64
30.04

30

47.6
53.81
55.7
54.42

40

จังหวัด
ประเทศ

0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

แผนภูมิเปรียบเทียบผล O-NET ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

38

27.66
25.86
25.04

23.15
20.84
23.63
ภาษาไทย

31.19
27.62
30.89

2559

40.77
40.66
47.6

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ภาษาต่างประเทศ

2560
2561

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผล O-NET ม.6 ปีกำรศึกษำ 2561
60
50
40

วิทยาศาสตร์

23.06
32.08
34.38
31.41

คณิตศาสตร์

สังกัด

32.15
36.62
34.27
35.16

24.47
31.83
29.99
30.51

10

จังหวัด

20.05
35.51
30.82
30.72

20

37.57
50.52
45.23
47.31

30

โรงเรียน

สังคม

ภาษาต่างประเทศ

ประเทศ

0
ภาษาไทย

แผนภูมิเปรียบเทียบผล O-NET ม.6 ย้อนหลัง 3 ปี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
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สังคมฯ

2560

27.76
19.19
23.06

35.89
30.57
32.15

31.62
23.39
24.47

24.88
14.81
20.05

2559

43.49
39.4
37.57

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ภาษาต่างประเทศ

2561

11.4 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและแนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอก ดังนี้
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะของสมศ.
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมี
แม้สถานศึกษาจะมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ดีมาก แต่สถานศึกษาควรเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียน
ที่ดี
รู้จกั ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทาง หรือ
ความปลอดภัยจากการร่วมกิจกรรม ตลอดจนการ
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยครูประจาวิชาดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเมื่อมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมี
แม้สถานศึกษาจะมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณธรรม จริยธรรมและ ดีมาก แต่สถานศึกษาควรพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดย
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ทุกคนได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ประเมินผลความสาเร็จของแต่ละกิจกรรมตาม
เป้าหมายความสาเร็จและสรุปรายงานผลให้ชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความ
แม้ว่าสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ผู้เรียนให้มีความรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้
ต่อเนื่อง
ดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาผู้เรียน จะมีคุณภาพในระดับดีมาก
แล้ว แต่สถานศึกษาอาจจะพัฒนาเพิ่มเติมโดยการ
ปลูกฝัง/ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยการจัด
กิจกรรม “ว่างทุกงาน อ่านทุกคน” ให้ผู้เรียนอ่าน
หนังสือก่อนเรียนในภาคเช้าหรือบ่ายทุกวัน
วันละประมาณ 15-20 นาที พร้อมกับจดบันทึก
การอ่านอย่างสม่าเสมอและครอบคลุมทุกระดับชั้น
เพื่อครูจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านการอ่านของ
นักเรียนรายบุคคล เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสนองกับ
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน
ได้อย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เป็นประจาและต่อเนื่องในช่วงพักกลางวัน หรือ
ชั่วโมงกิจกรรม/คาบอิสระ และจัดนิทรรศการ
ห้องสมุดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน
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นอกจากโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ที่สถานศึกษาดาเนินการอยู่แล้ว
นั้น สถานศึกษาได้เพิ่มการจัด
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย และ
กิจกรรมกฎจราจรน่ารู้ ให้กับเด็ก
สถานศึกษาจัดโครงการต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนทุก
คนได้เข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรม
หลักจากดาเนินโครงการ
กิจกรรมแล้ว มีการสรุปโครงการ
เป็นรูปเล่ม อย่างชัดเจน
สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริม
การอ่าน โดยมีการทากิจกรรม
บันทึกการอ่าน ค้นหาสุดยอดนัก
อ่าน ให้รางวัลเมื่อสิ้นภาคเรียน มี
กิจกรรมตะกร้าความรู้ กิจกรรม
ตอบปัญหาสารานุกรม กิจกรรม
แนะนาหนังสือน่าอ่าน จัดให้มี
การแข่งขันโต้วาที และประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะของสมศ.
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม
และรายปี อย่างเช่น จัดป้ายนิเทศกิจกรรม
ประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ การพูด การฟัง
การอ่านและการเขียน ประกวดเล่านิทาน โต้วาที
อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์หนังสือ แต่งคาขวัญ
ประกวดเรียงความ ค่ายการอ่าน แข่งขันตอบ
คาถามสารานุกรมยอดนักอ่าน Reading Rally
แข่งขันตอบปัญหา ประกวดหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์
ทาเป็น
คิดสังเคราะห์ คิดนอกกรอบและกล้าแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ได้แก่ ใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ
ฝึกให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐานจากเนื้อหาในวิชาที่เรียน
ตามความสนใจ กาหนดให้ผู้เรียนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน รวมทั้งฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องราวต่าง ๆ พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือใช้ยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่การ
พัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ได้แก่
สอนด้วยการตั้งคาถาม ฝึกการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์การเรียนรู้แบบปรึกษาหารือ บันทึกการ
เรียนรู้ บันทึกข้อสงสัย ความรู้สึกส่วนตัว ความรู้สึก
ที่เปลี่ยนไป การถามตนเองในการวางแผน จัด
ระเบียบ คิดไตร่ตรองในเรื่องการเรียนรู้ของตนเอง
การประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิดความรู้สึก
ของตน ระยะเวลาในการพัฒนา 1 ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ผู้บริหารและคณะครูควรตรวจสอบผลการสอบ
ทางการเรียนของผู้เรียน O-NETของผู้เรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 ใน
รายละเอียดของทุกทุกกลุ่มสาระ และทบทวนว่า
ผู้เรียนไม่ผ่านในทักษะใดบ้าง ครูควรวางแผนการ
สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทักษะดังกล่าว ซึ่งสานัก
ทดสอบระดับชาติได้สรุปไว้ให้แล้วทุกโรงเรียน และ
ควรจัดให้มีการสอบ Pre O-NET เพื่อใช้ผลการสอบ
ไปพัฒนาผู้เรียน และปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควรนาข้อสอบ ONET ของปีที่ผ่านมาให้ผู้เรียนได้ฝึกสอนเพื่อครูจะได้
เห็นจุดอ่อนของผู้เรียนและของครูเพื่อนาไป
ตัวบ่งชี้
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สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
และคิดสร้างสรรค์ โดยการจัด
โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระฯ จัดกระบวนการเรียนการ
สอน โดยให้ผู้เรียนได้มีการทา
โครงการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร โดยจัดโครงการพัฒนา
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และการ
เขียน โครงการสอนซ่อมเสริม
นักเรียน โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้
ศึกษาด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ข้อเสนอแนะของสมศ.
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม
แก้ปัญหาให้ตรงจุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป สถานศึกษาควรมีมาตรการส่งเสริม
รักษาระดับ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยจัดทาโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศส่วนกลุ่มสาระ
ที่ได้รับระดับคุณภาพต่ากว่าดี สถานศึกษาควรหา
มาตรการส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น โดย
จัดทาโครงการ/กิจกรรมสอนซ่อมเสริมในทักษะของ
สาระที่ผู้เรียนไม่ผ่าน และจัดให้มีการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development หรือ R&D) ซึ่งเป็น
การวิจัยที่มุ่งที่พัฒนาทางเลือกใหม่ๆเพื่อยกระดับ
คุณภาพงาน มุ่งพัฒนานวัตกรรมครูควรศึกษา
หลักสูตร ได้แก่ มาตรฐานตัวชี้วัด-ชั้น/ปีที่สอน และ
สอน วัดผล-ประเมินผลให้ครอบคลุมตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาควรกระตุ้น/โน้มน้าวให้ผู้เรียน
ตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในการสอบ O-NET
ด้วยการเสริมแรงจูงใจจากการมอบเกียรติบัตร/
สัมฤทธิ์บัตรให้แก่ผู้เรียนที่มีคะแนนพัฒนาขึ้น
ระยะเวลาในการพัฒนา 2 ปีการศึกษา
ครูควรจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้อง
ดาเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เช่น
สังเกต สัมภาษณ์ การตรวจงาน การรายงานตนเอง
การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้ข้อสอบเน้น
การปฏิบัติจริง เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้
ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชาและ
ระดับชั้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้อง
สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กาหนดใน
หลักสูตรครูควรจัดการวัดและประเมินผลเป็นระยะ
เป็นรายเรื่องจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาช่วยเหลือ
นักเรียนได้ ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง
ทั้งยังช่วยให้ครูสามารถแบ่งกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดสื่อ อุปกรณ์ แบบฝึกหัด ฯลฯ ให้กับ
นักเรียนได้ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง
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จริง ศึกษาหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และให้
ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจที่ถาวร ไม่ใช่ท่องจาแต่
เนื้อหา

สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ให้สามารถจัดจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ทางฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ,จัดกิจกรรมอบรม
การสร้างข้อสอบ อบรมการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
อบรมการใช้ table พัฒนาครู
เรื่องการทาวิจัยชั้นเรียน, ศึกษาดู
งานโรงเรียนต้นแบบในจังหวัด

ข้อเสนอแนะของสมศ.
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม
อีกด้วยครูควรใช้แผนการสอนที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากฝ่ายบริหารกลุ่มงานวิชาการ บันทึก
ผลสาเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการใช้สอน เพื่อ
ปรับปรุงทุกครั้งที่ใช้สอนโดยผ่านการนิเทศ กากับ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือนิเทศที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพใน
การสอนทั้งความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้
สามารถพัฒนาได้ตรงประเด็นปัญหา พัฒนาผู้เรียน
สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติให้
ได้ตามเกณฑ์คุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง
หลากหลายทั้งแบบบูรณาการ แบบโครงงาน
สร้างบรรยากาศจูงใจเร้าใจผู้เรียน ใช้สื่อต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและประสบการณ์ วัดผล
ประเมินผลรายจุดประสงค์ ประจาบทเรียน ด้วยวิธี
และเครื่องมือที่หลากหลายเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติต่อเนื่อง นามา
วิเคราะห์เพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัย
ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการ
แก้ปัญหาขณะจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนรู้
ช้าเป็นรายบุคคล โดยครูควรมีข้อมูลผู้เรียนด้าน
การเรียนรู้ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ หรือแต่ละ
หน่วยการเรียนรวมไปถึงสาเหตุที่ส่งผลเพื่อจะได้
แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงประเด็น ระยะเวลาในการ
พัฒนา 1 ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรประเมินผลการดาเนินตาม
ของการบริหารจัดการและ เป้าหมายที่วางไว้ให้ครบถ้วนและรายงานผลทั้งการ
การพัฒนาสถานศึกษา
ประเมินเปรียบเทียบความสาเร็จตามเป้าหมายและ
ผลการประเมินความพึงพอใจสถานศึกษาควร
แต่งตั้งคณะกรรมที่ปรึกษาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีเวลาเพื่อ
ช่วยงานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ระยะเวลาในการพัฒนา 1 ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้
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สถานศึกษาจัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชิญศึกษานิเทศก์
มาประเมินระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียน มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ประเมินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน ทั้งก่อนทา ระหว่าง
ทา และหลังทากิจกรรม

ข้อเสนอแนะของสมศ.
กำรประเมินภำยนอกรอบสำม
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการ
สถานศึกษาควรสรุปผลการดาเนินการโครงการ
ของการประกันคุณภาพใน ต่าง ๆ รายงานผลการประเมินต่าง ๆ เป็นภาพรวม
ของสถานศึกษาและต้น
ในระดับสถานศึกษาเพื่อสะดวกในการนาข้อมูลไป
สังกัด
ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนา 2 ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนา
ให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการ
ดาเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

แนวทำงกำรพัฒนำ

สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืน
และพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้
สามารถนาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งาน
ได้อย่างทันท่วงที
แม้สถานศึกษาจะดาเนินงานด้วยโครงการ/
สถานศึกษาพัฒนาระบบการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเพือ่ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของ ติดตามตรวจสอบการดาเนิน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ แต่สถานศึกษาควร
โครงการ กิจกรรม โดยประเมิน
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักบริหารวงจรคุณภาพ ก่อน ระหว่าง และหลังการทา
(PDCA)และควรเพิ่มการประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรม เพื่อนาปัญหามา
ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการเป็น 2 ภาคเรียน
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
แทนที่จะประเมินเมื่อสิ้นปีการศึกษาครั้งเดียว
แม้สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเอกลักษณ์
สถานศึกษาจัดกิจกรรมโรงเรียน
(โรงเรียนวิถีพุทธ) ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
วิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆให้
แต่ควรกาหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล ครู และเด็กทุกคนมีส่วนร่วมใน
โดยมีการดาเนินงานตามกิจกรรมอย่างเป็นระบบ กิจกรรม และดาเนินการให้การ
และต่อเนื่อง
ปฏิบัติตน เป็นปกติใน
ชีวิตประจาวัน
แม้สถานศึกษาจะมีผลการประเมินอยู่ในระดับ สถานศึกษามีการร่วมกันกาหนด
คุณภาพดีมาก แต่สถานศึกษาควรกาหนดเกณฑ์
แนวทางการประเมินคุณภาพ
และวิธีการประเมินให้ชัดเจนเพื่อนาผลการ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการ
ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานในปีต่อไปโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนและเป็น
เด็กอย่างยั่งยืน
แบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้
แม้สถานศึกษาจะมีการดาเนินการเพื่อรักษา
สถานศึกษาพัฒนาระบบการ
มาตรฐานได้คุณภาพอยู่แล้วแต่เพื่อความยั่งยืนใน ติดตามตรวจสอบการดาเนิน
การพัฒนาสถานศึกษาควรปรับปรุงให้มีการ
โครงการ กิจกรรม โดยประเมิน
ประเมินโครงการทุกภาคเรียนเพื่อเปรียบเทียบ
ก่อน ระหว่าง และหลังการทา
ความก้าวหน้าของการดาเนินการและหาแนวทาง กิจกรรม เพื่อนาปัญหามา
เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาในการดาเนินการ ซึ่งจะ ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ส่งผลให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงขึ้น
และมีความยั่งยืน
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ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
นโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
(นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้ องค์กรภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.6 จัดระเบียบสังคม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และ
ปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่ ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล และวางรากฐานของเศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล ให้ เริ่ม
ขับเคลื่อน ได้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบายที่ 10 การส่ งเสริ มการบริห ารราชการแผ่ น ดินที่ มีธ รรมาภิบาลและการป้ อ งกั น
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จิตสานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ
1. เปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาบ่อย มี
ในการบริหารงาน
ผลกระทบต่อด้านการจัดครูสอน
2. ผู้บริหารมีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2. สถานที่คับแคบ ไม่เอื้อต่อการทากิจกรรม
ช่วยเหลือในยามเดือดร้อน
3. ผู้เรียนไม่สนใจเรียน ไม่มีความรับผิดชอบ
3. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
4. โรงเรียนไม่มกี ารคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
แบบอย่างที่ดี
5. ผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติ ยัง
4. มีครู บุคลากร เพียงพอ สอนตรงตาม
ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดและ
วิชาเอก
ประเทศ
5. ครู บุคลากร มีความเสียสละ รับผิดชอบ
6. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ
เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเสมอภาค
ชานาญในด้าน ICT
6. เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
7. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในชุมชนเมืองใกล้
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
8. มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้น้อย มีฐานะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัด
ดูแลบุตรหลาน
เพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัด
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีปญ
ั หาด้านครอบครัว
เพชรบุรี
แตกแยก
2. ได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชน และ
3. ระบบเครือข่าย Internet เสียบ่อย ทาให้
ผู้ปกครอง รวมทั้งศิษย์เก่า
การใช้งาน จัดการเรียนการสอน การ
3. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัด โรงพยาบาล
บริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ
ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
4. ใช้สถานที่ร่วมกับวัด เวลาที่วัดจัดกิจกรรม
4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต้องงดการเรียนการสอน
ต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มารับ-ส่งเอง
เพชรบุรี ผู้นาชุมชน นักธุรกิจ
เนื่องจากบ้านอยู่ไกล ครูจึงไม่ค่อยได้ตดิ ต่อ
5. มีศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ เรื่อง
พูดคุยกับผู้ปกครองโดยตรง
สกุลช่าง เข้ามาถ่ายทอดให้กับนักเรียน
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2. วิสัยทัศน์
น้อมนาพระพุทธศาสนา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี พัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายใจ ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21
3. พันธกิจ
3.1 จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการกิจกรรมคุณธรรม และหลักพระพุทธศาสนา
3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมให้ครูนาเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.4 พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ บรรลุมาตรฐานการศึกษา
3.5 จัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ์
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. เป้าหมาย
4.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
4.3 ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบได้ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี
4.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.5 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ
4.6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4.7 ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
4.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
4.9 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.10 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
4.11 ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนด้วย
เทคนิควิธีที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.12 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยิ้มง่าย ไหว้สวย
ยิ้มง่าย ไหว้สวย นาด้วยทักษะชีวิต

6. เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
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7. กลยุทธ์ของโรงเรียน
7.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7.2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7.3 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
7.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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ส่วนที่ 3 กำรกำหนดตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ และโครงกำร กิจกรรม
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย
1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

2.เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร
3.เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย รู้
จัดการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และออกกาลังกายอย่างถูกต้อง
สมวัย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ร้อยละ 85
เด็กมีความสามารถในการคิด การ
แก้ปัญหา รู้จักสังเกตและจดจาสิ่ง
ต่าง ๆ มีความคิดรวบยอด
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
แข่งขันภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ มีความกล้า
แสดงออกร้อยละ 85
เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ รัก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85
ร้อยละ ๘5 ของเด็กระดับ
อนุบาล มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผู้ปกครองและชุมชนเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ร้อยละ 85
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โครงกำร กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี

โครงการสร้างสรรค์ หรรษา
สติปัญญาพาเพลิน

โครงการหนูน้อยรักษ์ธรรมชาติ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการสัมพันธ์ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
4.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ
ใช้ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่
ตอบสนองต่อความต้องการแก่
ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ
โรงเรียนได้รับการรับรองจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงกำร กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
เป้ำหมำย
6.ผู้บริหารและครูได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้
สามารถจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

โครงกำร กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และสามารถเอาตัวรอดจากเหตุ
ไฟไหม้ได้ ร้อยละ 85

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เด็กมีแหล่งเรียนรู้จากภายนอก
ห้องเรียน และมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 85
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โครงกำร กิจกรรม

โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากาหนด

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๒. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ถวายพระพร
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนเห็นสาคัญของวัน
สาคัญ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๒. นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษา ต่อในระดับชั้นที่มาก
ขึ้นต่อไป
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนมีลักษณะความเป็น
ผู้นาและการทางานเป็นทีม ดูแล
และส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้า
เพชรบุรี การมีจิตอาสา
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติได้
ตามวัตถุประสงค์
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ผ่านกิจกรรม
ภาคปฏิบัติ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลอดจาก
สิ่งเสพติด สื่อลามกอนาจาร การ
พนัน เหตุทะเลาะวิวาท และสิ่ง
มอมเมาทุกชนิด ร้อยละ 100

52

โครงกำร กิจกรรม

โครงการวันสาคัญ

โครงการจิตอาสา ทาความดีด้วย
หัวใจ

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี

โครงการโรงเรียนสีขาว

เป้ำหมำย
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านเขียน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผลการประเมินระดับชั้นเรียน
ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 3
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ ร้อยละ 70 ได้รับการดูแล
ที่เป็นพิเศษจากครูและผู้ปกครอง
อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการทางการ
เรียนที่ดีขึ้น
1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย
2.ร้อยละ 70 ของนักเรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาตนเองและใช้
ชีวิตประจาวันได้
3 ร้อยละ 70 ของนักเรียน เข้า
ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
3.ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
และปีที่ 6 สอบได้ธรรมศึกษา
หลักศาสนพิธีและมารยาทไทย
อย่างน้อยชั้นตรี
นักเรียนสามารถสวดมนต์ทานอง
สรภัญญะ เจริญจิตภาวนา
นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรม และ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรม
ศึกษาชั้นตรีได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ร้อยละ 70
4.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 1.นักเรียนมีความรู้และทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และ
ร้อยละ 80
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การบารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80
3.นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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โครงกำร กิจกรรม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
โครงการการจัดการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ
โครงการส่งเสริมการอ่าน

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการพัฒนาทักษะ ICT เพื่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน

เป้ำหมำย
5.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล
การสอบระดับชาติ เพิ่มสูงขึ้น
6.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตดี และมีความสุข

7.ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การทางาน

โครงกำร กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ระดับชาติ
ทดสอบทุกประเภท ทุกระดับ

นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดี กล้าแสดงออก ร้อยละ 80
- นักเรียนมีนาหนักส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
- พฤติกรรมนักเรียนที่มีชีวิตดีขึ้น
(สุขภาพอนามัย)
- นักเรียนร้อยละ 90 มีน้าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
นักเรียนมีทักษะในการพัฒนา
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มี
การแสดงออก และสามารถร่วม
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๒. นักเรียนมีแนวทางในการศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่มากขึ้นต่อไป
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนติดสินใจ ในการเรียน
ในระดับต่อไปได้ตรงกับใจตนเอง
สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
สามารถดูแลช่วยเหลือพิทักษ์
ปกป้องคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ
ด้วยกระบวนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทัน
ปัญหาและสถานการณ์พร้อมที่จะ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน
ร้อยละ 80
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โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียน
โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
โครงการแนะแนว

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

เป้ำหมำย
8.ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย

โครงกำร กิจกรรม
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม โครงการทัศนศึกษา
ตามวัตถุประสงค์
๒. นักเรียนได้แสดงออกจากการ
ไปศึกษาหาความรู้และนาไปใช้ได้
3. นักเรียนเห็นคุณค่าในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้สิทธิ์ โรงเรียน
ออกเสียงในการเลือกตั้ง ใต้ระบบ
ประชาธิปไตย และเข้าใจถึงสิทธิ
ของตนเอง และผู้อื่นที่ตนเองควร
ปฏิบัติ ร้อยละ 90

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
9.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อใช้ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ระดับคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ความจ้องการของท้องถิ่น ชุมชน
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน
โรงเรียนมีระบบการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินตนเองใน
ระดับ ดีขึ้นไป
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โครงกำร กิจกรรม

โครงการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
เป้ำหมำย
11.ครูได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียน การสอนด้วย
เทคนิควิธีที่หลากลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ครูนาผลการอบรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ
70
ครูได้รับการนิเทศและมีการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 70

โครงกำร กิจกรรม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
12.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและ ครู นักเรียน นักการภารโรง
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้านค้า ให้ความร่วมมือไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕
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โครงกำร กิจกรรม

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้

ส่วนที่ 4 กำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย

1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย รู้จัดการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และออกกาลัง
กายอย่างถูกต้องสมวัย
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 85
เด็กมีความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา
รู้จักสังเกตและจดจาสิ่ง
ต่าง ๆ มีความคิดรวบ
ยอด ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการแข่งขัน
ภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
85
90
90

85

90

90

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กดี

52,000

1,3

ระดับปฐมวัย

โครงการสร้างสรรค์
หรรษา สติปัญญาพา
เพลิน

42,500

1,3

ระดับปฐมวัย

โครงกำร
กิจกรรม
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เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและ
จินตนาการ มีความกล้า
แสดงออกร้อยละ 85
เด็กปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบและปฏิบตั ิตน
ตามข้อตกลงได้ รัก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 85
2.เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม ร้อยละ ๘5 ของเด็กระดับ
อนุบาล มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จริยธรรม
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ตามหลักสูตร
ไทย นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

3.เด็กปฐมวัยมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย

ผู้ปกครองและชุมชน
เชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา เด็กได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64

โครงกำร
กิจกรรม

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

85

90

90

โครงการหนูน้อยรักษ์
ธรรมชาติ

8,000

1,3

ระดับปฐมวัย

85

90

90

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

30,500

1

ระดับปฐมวัย

85

90

90

โครงการสัมพันธ์ชุมชน

88,000

2,3

ระดับปฐมวัย
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

4.โรงเรียนมีระบบ
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศที่สามารถใช้งาน ที่ตอบสนองต่อความ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการแก่ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานอื่น ๆ
5.โรงเรียนมีระบบประกัน โรงเรียนได้รับการรับรอง
คุณภาพภายในสถานศึกษา จากสานักงานรับรอง
เพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการ มาตรฐานและประเมิน
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

โครงกำร
กิจกรรม

ปี 62

ปี63

ปี64

85

90

90

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

85

90

90

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

สนองมำตรฐำน
งบประมำณ กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

-

2,3

ระดับปฐมวัย

4,000

2,3

นโยบายและแผน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
เป้ำหมำย
6.ผู้บริหารและครูได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอน ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตามบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

ปี 62

ปี63

ปี64

85

90

90

โครงกำร
กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากร
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สนองมำตรฐำน
งบประมำณ กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
65,000

3

ฝ่ำย
รับผิดชอบ
ระดับปฐมวัย

กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนอำคำร สถำนที่
เป้ำหมำย
7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
เด็กมีแหล่งเรียนรู้จาก
ภายนอกห้องเรียน และมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีขึ้น ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

ปี 62

ปี63

ปี64

85

90

90

โครงกำร
กิจกรรม
โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่
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สนองมำตรฐำน
งบประมำณ กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
12,000

2

ฝ่ำย
รับผิดชอบ
ระดับปฐมวัย

แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย
1.ผูเ้ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
๒. นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมถวายพระพร
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนเห็นสาคัญของ
วันสาคัญ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
๒. นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษา ต่อในระดับชั้นที่
มากขึ้นต่อไป
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนมีลักษณะความ
เป็นผู้นาและการทางานเป็น
ทีม ดูแลและส่งเสริมการ
อนุรักษ์แม่น้าเพชรบุรี การมี
จิตอาสา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
70
75
80

70

75

80

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

โครงการวันสาคัญ

85,500

1,3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการจิตอาสา ทา
ความดีด้วยหัวใจ

24,000

1,3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงกำร
กิจกรรม

61

เป้ำหมำย
1.ผูเ้ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากาหนด
2.ผูเ้ รียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน
การสื่อสาร และการคิด
คานวณ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติ
ได้ตามวัตถุประสงค์
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ผ่าน
กิจกรรมภาคปฏิบัติ
ผลการประเมินระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา
และระดับชาติสูงขึ้นร้อยละ
3
นักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ ร้อยละ 70
ได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ
จากครูและผู้ปกครองอย่าง
ถูกต้อง มีพัฒนาการทางการ
เรียนที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63
ปี64
70
75
80

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

โครงการลูกเสือ-เนตร
นารี

120,000

1,3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงกำร
กิจกรรม

70

75

80

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

224,665

1

ฝ่ายวิชาการ

70

75

80

โครงการการจัด
การศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ

17,800

1

ฝ่ายนโยบายและแผน
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เป้ำหมำย
2.ผูเ้ รียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน
การสื่อสาร และการคิด
คานวณ

3.ผูเ้ รียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบได้
ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนมี 70
75
80
นิสัยรักการอ่านสามารถ
แสวงหาความรูจ้ ากแหล่ง
ต่างๆได้อย่างหลากหลาย
2.ร้อยละ 70 ของนักเรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาตนเองและใช้
ชีวิตประจาวันได้
3 ร้อยละ 70 ของนักเรียน
เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
นักเรียนสามารถปฏิบัตติ น
70
75
80
ตามหลักศาสนพิธีและ
มารยาทไทย
นักเรียนสามารถสวดมนต์
ทานองสรภัญญะ เจริญจิต
ภาวนา
ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการอ่าน

31,000

1,3

วิชาการ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

36,200

1

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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โครงกำร
กิจกรรม

เป้ำหมำย

4.ผูเ้ รียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

5.ผูเ้ รียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการสอบระดับชาติ
เพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรม
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
นักเรียนสามารถสอบผ่าน
ธรรมศึกษาชั้นตรีได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 70
1.นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูล ร้อยละ 80
2.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้อย
ละ 80
3.นักเรียนทุกคนได้รับการ
บริการสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษา ระดับชาติ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64

โครงกำร
กิจกรรม

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

70

75

80

โครงการพัฒนาทักษะ
ICT เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน

32,100

1,3

ฝ่ายวิชาการ

70

75

80

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทุกประเภท ทุกระดับ

30,000

1

ฝ่ายวิชาการ
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เป้ำหมำย
6.ผูเ้ รียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตดี และมีความสุข

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
นั ก เ รี ย น มี สุ ข ภ า พ ก า ย
สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ ดี ก ล้ า
แสดงออก ร้อยละ 80
- นักเรียนมีนาหนักส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
- พฤติกรรมนักเรียนที่มีชีวิต
ดีขึ้น (สุขภาพอนามัย)
- นักเรียนร้อยละ 90 มี
น้าหนักส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์มีการแสดงออก
และสามารถร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
70
75
80

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

200,000

1,3

สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงกำร
กิจกรรม

70

75

80

โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน

งบสช.

1

ฝ่ายธุรการ

70

75

80

โครงการอาหารเสริม
(นม)

งบสช.

1

ฝ่ายธุรการ

70

75

80

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์

40,000

1,3

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

65

เป้ำหมำย
7.ผูเ้ รียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทางาน

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1. นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษา ต่อในระดับชั้นที่
มากขึ้นต่อไป
2. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
3. นักเรียนติดสินใจ ในการ
เรียนในระดับต่อไปได้ตรง
กับใจตนเอง
สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
สามารถดูแลช่วยเหลือ
พิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง
นักเรียนในทุกมิติ ด้วย
กระบวนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
ทักษะชีวิตที่เหมาะสม
นักเรียนรูเ้ ท่าทันปัญหาและ
สถานการณ์พร้อมที่จะ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพร้อมรับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
70
75
80

70

75

80

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

โครงการแนะแนว

53,000

1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

30,000

1,3

ฝ่ายปกครอง

โครงกำร
กิจกรรม
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เป้ำหมำย
8.ผูเ้ รียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1. นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์
๒. นักเรียนได้แสดงออกจาก
การไปศึกษาหาความรู้และ
นาไปใช้ได้
3. นักเรียนเห็นคุณค่าใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้สิทธิ์
ออกเสียงในการเลือกตั้ง ใต้
ระบบประชาธิปไตย และ
เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง
และผู้อื่นทีต่ นเองควรปฏิบตั ิ
ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
70
75
80

70

75

80

โครงกำร
กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
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งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

182,000

1,3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8,000

1

ฝ่ายปกครอง

เป้ำหมำย
๑.นักเรียนระดับชั้นป.๑-ม.๖
มีความรู้และมีความพึงพอใจ
ในการเรียนศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
๒.นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะในด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
๓.นักเรียนได้แสดงออกใน
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์
๔.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก
๑. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
๔. นักเรียนมีความรู้และ
ส่งเสริมการดูแลแม่น้า
เพชรบุรี

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์มีการแสดงออก
และสามารถร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
๒. นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษา ต่อในระดับชั้นที่
มากขึ้นต่อไป
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี
ปี 62 ปี63 ปี64
70
75
80

70

75

80

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์

81,๐๐๐

1,3

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

โครงการจิตอาสา ทา
ความดีด้วยหัวใจ

3,000

1

ฝ่ายกิจกรรม

โครงกำร
กิจกรรม
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ฝ่ำย
รับผิดชอบ

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

4. นักเรียนมีลักษณะความ
เป็นผู้นาและการทางานเป็น
ทีม ดูแลและส่งเสริมการ
อนุรักษ์แม่น้าเพชรบุรี การมี
จิตอาสา
- นักเรียนได้เข้าชมโครงการ 1. นักเรียนทุกคนได้ร่วม
เศรษฐกิจพอพียง และรับ
กิจกรรม
ความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
- นักเรียนมีความรู้และ
๒. นักเรียนได้แสดงออกจาก
นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน การไปศึกษาหาความรู้และ
นาไปใช้ได้
3. นักเรียนเห็นคุณค่าใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียนมีแนวคิดในการ
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ติดสินใจ ในการเรียนใน
ทุกคน
ระดับต่อไป
๒. นักเรียนมีแนวทางใน
- นักเรียนได้ศึกษาต่อใน
การศึกษา ต่อในระดับชั้นที่
ระดับชั้นที่มากขึ้นต่อไป
มากขึ้นต่อไป
และมีอาชีพที่ตรงตาม
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
ต้องการ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนติดสินใจ ในการ
เรียนในระดับต่อไปได้ตรง
กับใจตนเอง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

โครงกำร
กิจกรรม

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

ปี 62

ปี63

ปี64

70

75

80

70

75

80

โครงการทัศนศึกษา

167,000

1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

70

75

80

โครงการแนะแนว

53,000

1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

69

เป้ำหมำย
๑. ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น
ปะถมศึกษาปีที่1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ โดยมีความ
เป็นระเบียบ มีวินัย กล้า
แสดงออก มีความเป็นผู้นา
ผู้ตามทีด่ ี และเกิดความ
สามัคคีทดี่ ีต่อกัน นักเรียน
และครูมีการประสาน
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๑. นักเรียนระดับประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
๔. นักเรียนเห็นความสาคัญ
ของกิจกรรมวันสาคัญ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

โครงกำร
กิจกรรม

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

ปี 62

ปี63

ปี64

1. ลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติ
ได้ตามวัตถุประสงค์
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ผ่าน
กิจกรรมภาคปฏิบัติ

70

75

80

โครงการลูกเสือ-เนตร
นารี

120,000

1,3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
๒. นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมถวายพระพร
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนเห็นสาคัญของ
วันสาคัญ

70

75

80

โครงการวันสาคัญ

85,500

1,3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

70

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
9.โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

ระดับคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร
ท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
ความจ้องการของท้องถิ่น
ชุมชน ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
10.โรงเรียนมีระบบประกัน โรงเรียนมีระบบการ
คุณภาพภายใน เพื่อใช้
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการจัด
ภายในอย่างเป็นระบบ มีผล
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
การประเมินตนเองในระดับ
ดีขึ้นไป

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

โครงกำร
กิจกรรม

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

ปี 62

ปี63

ปี64

70

75

80

โครงการการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น

2,000

2

ฝ่ายวิชาการ

70

75

80

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

42,000

2

นโยบายและแผน
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กลยุทธ์ที่ 3 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
เป้ำหมำย
11.ครูได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียน การสอนด้วยเทคนิค
วิธีที่หลากลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

ปี 62

ปี63

ปี64

ครูนาผลการอบรมไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละ 70

70

75

80

ครูได้รับการนิเทศและมีการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ร้อยละ 70

70

75

80

โครงกำร
กิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัย
โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
การพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

85, 000

3

ฝ่ายวิชาการ

5,000

3

ฝ่ายวิชาการ

งบประมำณ

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

ฝ่ำย
รับผิดชอบ

๒๒๒,๐๐๐

4

ฝ่ายบริการ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
12.โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
ครู นักเรียน นักการภารโรง
ร้านค้า ให้ความร่วมมือไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
รำยปี

ปี 62

ปี63

ปี64

70

75

80

โครงกำร
กิจกรรม
โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
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ส่วนที่ 5 แหล่งวิทยำกำรภำยนอกที่ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร
1. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2 ศูนย์อนุรักษ์สมบัติแม่น้าเพชร
1.3 มิวเซียมเพชรบุรี
1.4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1.5 สานักงานสาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี
1.6 สานักงานสาธารณะสุข เทศบาลเมืองเพชรบุรี
1.7 บริษัท ดัชมิลล์ จากัด
1.8 สถานีตารวจภูธรเมือง จังหวัดเพชรบุรี
1.9 สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรี
1.10 บริษัท เนสท์เล่ จากัด
1.11 กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.12 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเพชรบุรี
1.13 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
1.14 โรงเรียนกวดวิชา ธนปราชญ์
1.15 สถานบันกวดวิชา ติวเตอร์เอา
1.16 กรมการขนส่งทางบก จังหวัดเพชรบุรี
1.17 บริษัท เสนียนต์ เพชรบุรี
1.18 สถานบัน English With
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 คุณลั่นทม ใจบุญ ให้ความรู้เรื่อง การปลูกมัน จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.2 คุณไพฑูรย์ ฤทธิ์อ่อน ให้ความรู้เรื่อง การทาขนมไข่เต่า จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.3 ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดาริบ้านแหลม ให้ความรู้เรื่อง ข้าว
จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.4 คุณธนาวุฒิ เลาหประเสริฐสิทธิ์ ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงหมู จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.5 คุณเชษฐ์สุดา นงนุช ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดภูฐาน จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.6 คุณประภาพร ฤทธิ์อ่อน ให้ความรู้เรื่อง จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.7 คุณณรงค์ คงวัฒนา ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงโคนม จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.8 สถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี ให้ความรู้เรื่อง รถไฟ จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.9 คุณสุกัญญา หอมกลิ่น ให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปรนิค จานวน 1 ครั้ง/ปี
2.10 คุณนคร จิ๋วใหญ่ ให้ความรู้เรื่อง การก่อสร้างบ้าน จานวน 1 ครั้ง/ปี
3. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
3.1 วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
3.2 พระราชวังรามราชนิเวศน์
3.3 พระนครคีรี (เขาวัง)
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3.4 อุทยาน รัชการที่ 4
3.5 ตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
3.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.7 ไร่มัน ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
3.8 ฟาร์มหมู ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
3.9 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.10 วัดโพธิ์ทัยมณี จังหวัดเพชรบุรี
3.11 สวนกล้วย ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
3.12 XR ฟาร์ม ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.13 สถานีรถไฟเพชรบุรี
3.14 บ้านหนองแฟบ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
3.15 บ้านวังมะนาว ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
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ส่วนที่ 6 กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่บุคลำกรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. ผู้รับใบอนุญำต
1.1 ให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของโรงเรียน ในการทานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยลง
ลายมือชื่อและประทัพตราของโรงเรียน
2. ผู้จัดกำร
2.1 มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบริหารงานทั่วไปและรับผิดชอบ
ในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทาบัญชี โดยจัดทาสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดทางบทดรอง และ
รายงานทางการเงิน ( งบดุล งบรายได้ -ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิ น ) ตาม
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
2.2 ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน เช่น ควบคุมการทางาน ของเจ้าหน้าที่ด้าน
บั ญ ชี การเงิ น และธุ ร การ นั ก การ ภารโรง คนงาน คนครั ว คนขั บ รถ และแม่ บ้ า น โดยผู้ จั ด การร่ ว มกั บ
ผู้อานวยการ ร่วมกันจัดการดูแลรับผิดชอบอาณาบริเวณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้าน
รักษาความสะอาด พัฒนาซ่อมแซมความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป
2.3 มีอานาจสั่งจ่ายเงินในการบริหารกิจการโรงเรียน นอกเหนืองานค่าใช้จ่ายปกติประจาเดือนหรือ
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้อนุมัติไว้ ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ถ้าเกินกว่า
จานวนดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นครั้งคราว
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ
โรงเรียนและหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3.1 มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการของโรงเรี ย นและตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐
3.2 แต่งตั้งถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรีย นตามระเบี ยบคณะกรรมการบริห ารว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนครูของ
โรงเรียนฯ พ.ศ. 2554
3.3 ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
3.4 จัดทาทะเบียนครู บุคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษา นักเรียนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา
3.5 จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน
3.6 ปฏิบั ติห น้ าที่อัน เกี่ย วกับ วิช าการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการรวมทั้งตราสาร
จั ดตั้ง นโยบาย ระเบี ย บข้อบั งคับ ของโรงเรียน และหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติโ รงเรียน
เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรีย
4. รองผู้อำนวยกำร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการศึกษา ในการ
บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิช าการ งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ คคล การบริห ารงานทั่ว ไป ความสั มพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้
4.10 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
4.11 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
4.12 จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4.13 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
4.14 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4.15 การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น
4.16 วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษา
วินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
4.17 จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา
4.18 ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
4.11 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครู
4.1 ปฏิบัติงานสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
4.2 เอาใจใส่การสอน และปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างสม่าเสมอ
4.3 พัฒนายุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ตราหนักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันในการเรียน มีความสามารถในการ
เรียนรู้ ได้รับการสอนและพัฒนาได้
4.5 ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.6 ทาการสอนอบรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบของสังคมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
4.7 ติดตามประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่องและใช้เทคนิคอย่างเหมาะสม
4.8 รายงานผลการประเมินของนักเรียนและผู้ปกครองด้วยความชัดเจน และเที่ยวตรง
4.9 ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ
4.10 ให้คาแนะนา ปรึกษา ดูแล การร่วมกิจกรรมของนักเรียนในแนวทางที่เหมาะสมและถูกต้อง
4.11 ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างของนักเรียนตามจรรยาบรรณครู

76

5. เจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียน
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายจนเกิดประโยชน์กับการพัฒนาโรงเรียนอย่างมี ระเบียบวินัย
สุ ภ าพ นอบน้ อ ม เรี ย บร้ อ ย มี ค วามสุ ข สบาย ร่ ว มมื อ ซึ่ ง กั น เสี ย สละ และพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาตนสู่ ค วาม
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
6. นักเรียน
6.1 เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่องตามที่ครูกาหนด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
6.2 ดาเนินการเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้การเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้น มีชีวิตชีวา และท้าทายอยู่
ตลอดเวลา
6.3 มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งร่างกาย จิตใจและการคิด ในทุกสถานการณ์ที่ครูกาหนดขึ้น อย่างเป็น
ธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง
6.4 เรียนทั้งในห้องเรียน (Class) และในสถานการณ์จริง (Reality) เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
6.5 ตอบคาถามสาคัญ หรือคาถามหลัก (Key Questions) ที่ครูกาหนดจากประสบการณ์ของตนเอง
หรือประสบการณ์ในชีวิตจริง
6.6 มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น สามารถจา พิจารณา ทาตาม
คาแนะนาของครูได้อย่างดี
6.7 ทางานด้วยความร่วมมือร่วมใจ อาจจะทางานเดี่ยว เป็นคู่ เป็นกลุ่ม ได้ด้วยความเต็มใจและด้วย
เจตคติที่ดีต่อกัน
6.8 มีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะสังคม รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มอื่น ๆ และกับครู
6.9 เป็นผู้มีความสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์
6.10 เป็นผู้สามารถสร้างความรู้ (Construct) ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
7. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
7.1 กาหนดนโยบายแผนแม่บทและแผนพัฒนาโรงเรียน
7.2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
7.3 ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารการเงินและงบประมาณของ
โรงเรียน การแสวงหาและให้ความสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ตลอดจนวิทยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งในและนอกโรงเรียน
7.4รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน ตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1ครั้ง
7.5 ประสานงานกับอังกรในท้องถิ่นทั้งรัฐและเอกชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและให้มีการใช้บริการจากโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และ
ร่วมพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่น
7.6 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
โรงเรียนมอบหมา
8. บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง
8.1 ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านความรู้และทุนทรัพย์
8.2 สนับสนุนโยบาลของโรงเรียนโดยการดูแลบุตรหลานให้ประพฤติตนในทางที่ส่งเสริมผลการเรียน
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ของตน
8.3 แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนในสิ่งที่สามารถสนับสนุนกิจการใด ของโรงเรียนก็ได้
8.4 กระตุ้นให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
8.5 เป็นผู้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
8.6 ส่งเสริมให้มีส่วนช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
8.7 ประชาสัมพันธ์ผลงานและความสาเร็จของโรงเรียนให้ชุมชนได้ทราบ
8.8 ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อช่วยเหลือในการดาเนินงานของโรงเรียน
8.9 สร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของโรงเรียนแก่บุคคลทั่วไป
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ส่วนที่ 7 กำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1.เด็กปฐมวัยมี
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
พัฒนาการด้าน
สมวัย รู้จัดการควบคุม
ร่างกาย อารมณ์ ป้องกันโรคติดต่อ
จิตใจ สังคม และ รับประทานอาหารที่มี
สติปัญญา ให้มี
ประโยชน์ และออก
ความพร้อมเข้าสู่ กาลังกายอย่างถูกต้อง
การเรียนในระดับที่ สมวัย อยู่ในสังคมอย่าง
สูงขึ้น
มีความสุข ร้อยละ 85
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
- การสังเกต
- การทดสอบ
สมรรถนะ
- การสารวจ ตรวจ
ร่างกาย
- การประเมิน
พัฒนาการ
- การเข้าร่วม
กิจกรรมของเด็ก
/1.แบบประเมิน
พัฒนาการ
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม
3.แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็ก
เด็กมีความสามารถใน ๑.การสังเกต
การคิด การแก้ปัญหา พฤติกรรมเด็ก
รู้จักสังเกตและจดจาสิ่ง ๒.การบันทึก
ต่าง ๆ มีความคิดรวบ พฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคล
ยอด
๓.ชิ้นงาน/ผลงาน
ได้รับประสบการณ์ตรง เด็ก/๑.แบบบันทึก
จากการแข่งขันภายใน พฤติกรรมเด็กเป็น
สถานศึกษาและนอก รายบุคคล
สถานศึกษา สามารถ ๒.ใบงาน
สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและ
จินตนาการ มีความกล้า
แสดงออกร้อยละ 85
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ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ระดับปฐมวัย

ตลอดปี
การศึกษา

ระดับปฐมวัย

เป้ำหมำย

2.เด็กปฐมวัยมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตาม
หลักสูตร

3.เด็กปฐมวัยมี
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
เด็กปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงได้ รัก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 85
ร้อยละ ๘5 ของเด็ก
ระดับอนุบาล มี
คุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย นาไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
การสังเกต/แบบ
สังเกตพฤติกรรม

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ระดับปฐมวัย

- การสังเกต
ตลอดปี
พฤติกรรม
การศึกษา
- การสนทนา
ซักถาม/
- แบบสังเกต
พฤติกรรมและการ
สนทนาซักถาม
- แบบประเมิน
กิจกรรม
ผู้ปกครองและชุมชน - บันทึกการเข้า
ตลอดปี
เชื่อมั่นในการจัด
ร่วมกิจกรรม
การศึกษา
การศึกษาของ
- รางวัลและเกียตริ
สถานศึกษา เด็กได้
บัตรในการเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ร้อยละ85 - รูปถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม/- แบบ
บันทึกในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
- หนังสือเชิญ และ
หนังสือตอบรับใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับปฐมวัย
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ระดับปฐมวัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
4.โรงเรียนมีระบบ โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่
สารสนเทศที่ตอบสนอง
สามารถใช้งานได้ ต่อความต้องการแก่
อย่างมี
ผู้ปกครอง และ
ประสิทธิภาพ
หน่วยงานอื่น ๆ
5.โรงเรียนมีระบบ โรงเรียนได้รับการ
ประกันคุณภาพ
รับรองจากสานักงาน
ภายในสถานศึกษา รับรองมาตรฐานและ
เพื่อใช้ยกระดับ
ประเมินคุณภาพ
คุณภาพการจัด
การศึกษา
การศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ/แบบ
ประเมินความพึง
พอใจต่อโครงการ
- การสังเกต
- การตรวจสอบ/
- แบบสังเกต
- แบบประเมินผล
โครงการ
- รายงานการ
ประเมินตนเอง
- แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ระดับปฐมวัย

มีนาคมพฤษภาคม

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ระดับปฐมวัย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
6.ผู้บริหารและครู บุคลากรมีความรู้
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถตาม
ตามมาตรฐาน
บทบาทหน้าที่ ความ
วิชาชีพ ให้สามารถ รับผิดชอบ รู้เท่าทันการ
จัดการเรียนการ
เปลี่ยนแปลง เกิด
สอน ด้วยเทคนิค ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
วิธีที่หลาย โดยเน้น รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ หน้า และสามารถเอา
ตัวรอดจากเหตุไฟไหม้
ได้ ร้อยละ 85
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
1.การสังเกต
พฤติกรรม
2.การทดสอบ
3.การนิเทศการจัด
ประสบการณ์
/1.แบบบันทึก
พฤติกรรม
2.แบบทดสอบ
3.แบบบันทึกการ
นิเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
7.โรงเรียนมี
เด็กมีแหล่งเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมและ ภายนอกห้องเรียน และ
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อ มีสุขภาพกายและ
การเรียนรู้
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร้อย
ละ 85
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
- สังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก /
- แบบสังเกต
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
- แบบประเมิน
สภาพอาคาร
สถานที่
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ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย
1.ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
สถานศึกษา
กาหนด

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน
๒. นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมถวายพระพร
3. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนเห็นสาคัญ
ของวันสาคัญ
1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน
๒. นักเรียนมีแนวทาง
ในการศึกษา ต่อใน
ระดับชั้นที่มากขึ้นต่อไป
3. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. นักเรียนมีลักษณะ
ความเป็นผู้นาและการ
ทางานเป็นทีม ดูแล
และส่งเสริมการอนุรักษ์
แม่น้าเพชรบุรี การมีจิต
อาสา
1. ลูกเสือ-เนตรนารี
ปฏิบัติได้ตาม
วัตถุประสงค์
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี
ผ่านกิจกรรม
ภาคปฏิบัติ

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
- ประเมิน
ความพึงพอใจ
- กิจกรรม
ภาคปฏิบัติ
- สังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม/
๑. แบบประเมิน
๒. ภาคปฏิบัติ
3. แบบสังเกต

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

- ประเมิน
ความพึงพอใจ
- กิจกรรม
ภาคปฏิบัติ
- สังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม/
๑. แบบประเมิน
๒. ภาคปฏิบัติ
3. แบบสังเกต

ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

- แบบทดสอบ
- ภาคปฏิบัติ /
๑. ข้อสอบ
๒. ภาคปฏิบัติ
3. แบบสังเกต

ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
1.ผู้เรียนมี
นักเรียนระดับชั้น
คุณธรรม
ประถมศึกษาปีที่ 1 –
จริยธรรม และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณลักษณะที่พึง ปลอดจากสิ่งเสพติด
ประสงค์ตามที่
สื่อลามกอนาจาร การ
สถานศึกษา
พนัน เหตุทะเลาะวิวาท
กาหนด
และสิ่งมอมเมาทุกชนิด
ร้อยละ 100
2.ผู้เรียนมี
ผลการประเมิน
ความสามารถใน ระดับชั้นเรียน ระดับ
การอ่านเขียน การ สถานศึกษาและระดับ
เขียน การสื่อสาร ชาติสูงขึ้นร้อยละ 3
และการคิดคานวณ นักเรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
ร้อยละ 70 ได้รับการ
ดูแลที่เป็นพิเศษจากครู
และผู้ปกครองอย่าง
ถูกต้อง มีพัฒนาการ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น
1.ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ
ได้อย่างหลากหลาย
2.ร้อยละ 70 ของ
นักเรียน สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ตนเองและใช้
ชีวิตประจาวันได้
3 ร้อยละ 70 ของ
นักเรียน เข้าใช้
ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบทดสอบ

รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผล
RT NT O-NET
ปีการศึกษา2562
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การประเมิน
พัฒนาการ/
-แบบสังเกต
-แบบคัดกรอง
-แผน IEP
สังเกตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
นักเรียนที่เข้าใช้
ห้องสมุด/แบบ
ประเมินความพึง
พอใจ
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ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

ตลอดปี
การศึกษา

วิชาการ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
3.ผู้เรียนจบชั้น
นักเรียนสามารถปฏิบัติ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตนตามหลักศาสนพิธี
และปีที่ 6 สอบได้ และมารยาทไทย
ธรรมศึกษาอย่าง นักเรียนสามารถสวด
น้อยชั้นตรี
มนต์ทานองสรภัญญะ
เจริญจิตภาวนา
นักเรียนได้ศึกษา
หลักธรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
นักเรียนสามารถสอบ
ผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 70
1.นักเรียนมีความรู้และ
4.ผู้เรียนมี
ความสามารถใน ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
การใช้เทคโนโลยี ค อ ม พิ วเตอ ร์ ในก า ร
สืบค้นข้อมูล ร้อยละ 80
อย่างสร้างสรรค์
2.นักเรียนมีความรู้
และนาไปใช้ใน
ความเข้าใจในการ
ชีวิตประจาวันได้ บารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ
80
3.นักเรียนทุกคนได้รับ
การบริการสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลบน
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
5.ผู้เรียนมี
ผลการประเมินระดับ
พัฒนาการด้าน
สถานศึกษา ระดับชาติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และผลการ
สอบระดับชาติ
เพิ่มสูงขึ้น
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- การทดสอบ

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.ชิ้นงาน / ผลงาน
นักเรียน
2.การสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน/
1.แบบทดสอบ
ทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน/รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผล RT NT
O-NET ปี
การศึกษา 2562

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรและ
(ของเป้ำหมำย)
เครื่องมือ
6.ผู้เรียนมีสุขภาพ นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพกาย เหรียญรางวัล/
สุ ข ภ า พ จิ ต ที่ ดี ก ล้ า แบบประเมินความ
กาย และ
สุขภาพจิตดี และมี แสดงออก ร้อยละ 80 พึงพอใจ
ความสุข
- นักเรียนมีนาหนัก
การสังเกต/แบบ
ส่วนสูง และมี
เกณฑ์การประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
การสอบถาม/แบบ
ตามเกณฑ์
สังเกต/
- พฤติกรรมนักเรียนที่มี -แบบสอบถาม
ชีวิตดีขึ้น (สุขภาพ
-แบบสังเกต
อนามัย)
- นักเรียนร้อยละ 90 การสังเกต/แบบ
มีน้าหนักส่วนสูง และมี เกณฑ์การประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
การสอบถาม/แบบ
ตามเกณฑ์
สังเกต/
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกต
นักเรียนมีทักษะในการ ผลงาน
พัฒนาทางด้านศิลปะ เกียรติบัตร
ดนตรี นาฏศิลป์มีการ และภาพถ่าย/
แสดงออก และสามารถ แบบประเมิน
ร่วมแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ
๘๕
7.ผู้เรียนมีความ 1. นักเรียนเข้าร่วม
-ประเมิน
พร้อมในการศึกษา กิจกรรมทุกคน
ความพึงพอใจ
ต่อ การฝึกงาน
๒. นักเรียนมีแนวทางใน -กิจกรรม
หรือการทางาน
การศึกษา ต่อใน
ภาคปฏิบัติ
ระดับชั้นที่มากขึ้นต่อไป -สังเกตการเข้าร่วม
3. นักเรียนสามารถ
กิจกรรม/
ปฏิบัติกิจกรรมได้
๑. แบบประเมิน
เป็นไปตาม
๒. แบบสังเกต
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
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ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายธุรการ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายธุรการ

ตลอดปี
การศึกษา

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

4. นักเรียนติดสินใจ ใน
การเรียนในระดับต่อไป
ได้ตรงกับใจตนเอง
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
7.ผู้เรียนมีความ สถานศึกษามีระบบการ
พร้อมในการศึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต่อ การฝึกงาน
ที่เข้มแข็ง สามารถดูแล
หรือการทางาน
ช่วยเหลือพิทักษ์
ปกป้องคุ้มครอง
นักเรียนในทุกมิติ ด้วย
กระบวนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
ทักษะชีวิตที่เหมาะสม
นักเรียนรู้เท่าทันปัญหา
และสถานการณ์พร้อม
ที่จะเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
พร้อมรับการพัฒนา
อย่างรอบด้านร้อยละ80
8.ผู้เรียนมีความ 1. นักเรียนทุกคนได้
ภูมิใจในท้องถิ่น
ร่วมกิจกรรม
และความเป็นไทย ตามวัตถุประสงค์
๒. นักเรียนได้
แสดงออกจากการไป
ศึกษาหาความรู้และ
นาไปใช้ได้
3. นักเรียนเห็นคุณค่า
ในโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้
สิทธิ์ออกเสียงในการ
เลือกตั้ง ใต้ระบบ
ประชาธิปไตย และ
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
- สัมภาษณ์
- สังเกต
- สารวจ
- ทดสอบ
- ประเมินผล
/- แบบสังเกต
พฤติกรรม
- แบบสารวจ
พฤติกรรม
- แบบทดสอบ
พฤติกรรม
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
- แบบประเมิน

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายปกครอง

- แบบทดสอบ
- ภาคปฏิบัติ /
๑. ข้อสอบ
๒. ภาคปฏิบัติ
3. แบบสังเกต

ตลอดปี
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ประเมินผลจาก
นักเรียนที่มาใช้
สิทธิ์ และบัตร
เลือกตั้ง สังเกต
การลงคะแนนของ
ผู้มาใช้สิทธิ์/

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายปกครอง

87

เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง -แบบสรุปผลการ
และผู้อื่นที่ตนเองควร เลือกตั้ง
ปฏิบัติ ร้อยละ 90
-แบบประเมิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
9.โรงเรียนมีระบบ ระดับคุณภาพของ
สารสนเทศที่
หลักสูตรสถานศึกษา
สามารถใช้งานได้ หลักสูตรกลุ่มสาระการ
อย่างมี
เรียนรู้ หลักสูตร
ประสิทธิภาพ
รายวิชาเพิ่มเติม
หลักสูตรท้องถิ่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
ความจ้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน
ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
10.โรงเรียนมี
โรงเรียนมีระบบการ
ระบบประกัน
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายในอย่าง
เพื่อใช้ยกระดับ
เป็นระบบ มีผลการ
คุณภาพการจัด
ประเมินตนเองในระดับ
การศึกษาให้ดี
ดีขึ้นไป
ยิ่งขึ้น
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
ระยะเวลำ
เครื่องมือ
การประเมินความ เมษายนพึงพอใจของ
พฤษภาคม
ผู้เกี่ยวข้อง/แบบ 2562
ประเมินการการใช้
หลักสูตร

- การสังเกต
- การตรวจสอบ /
- แบบสังเกต
- แบบประเมินผล
โครงการ
- รายงานการ
ประเมินตนเอง
- แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
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เมษายน–
พฤษภาคม

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
เป้ำหมำย
11.ครูได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มีความสามารถใน
การจัดการเรียน
การสอนด้วย
เทคนิควิธีที่หลาก
ลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
11.ครูได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มีความสามารถใน
การจัดการเรียน
การสอนด้วย
เทคนิควิธีที่หลาก
ลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรและ
(ของเป้ำหมำย)
เครื่องมือ
ครูนาผลการอบรมไปใช้ แผนจัดการเรียนรู้
ในการพัฒนาการเรียน กิจกรรมที่ใช้และ
การสอน ร้อยละ 70 บันทึกหลังสอน/
แบบสังเกต
บันทึกหลังแผน

ครูได้รับการนิเทศและ
มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น ร้อย
ละ 70

สังเกต
สัมภาษณ์/
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แผนจัดการเรียนรู้

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

กรกฎาคมสิงหาคม

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลำ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ

ตลอดปี
การศึกษา

ฝ่ายบริการ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
(ของเป้ำหมำย)
12.โรงเรียนมี
ครู นักเรียน นักการ
สภาพแวดล้อมและ ภารโรง ร้านค้า ให้
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อ ความร่วมมือไม่น้อย
การเรียนรู้
กว่าร้อยละ ๘๕
เป้ำหมำย

วิธีกำรและ
เครื่องมือ
-แบบสอบถาม
-สังเกต /
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
-แบบสังเกต
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ส่วนที่ 8 กำรนำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำไปใช้
วิธีการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี (2562 – 2564) ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยฉบับนี้
เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ที่ครอบคลุมการดาเนินงานของทุกฝ่าย
ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ปรัชญาของโรงเรียน มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การ มีโครงการและกิจกรรมรองรับ เพื่อให้แผนพัฒนาของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมาย ในทาง
ปฏิบัติ โดยมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกเป้าหมาย โดยมีการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้กาหนดแนวทางการนาแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติไว้
ดังนี้
1. จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครู
และบุคลากร
2. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. สร้ างความตระหนั กให้ กับ ทุกฝ่ าย บุคลากรทุกคน ยอมรับและร่ว มมือ ในการน าแผนพั ฒ นา
สถานศึกษา เป็นแนวทางในการทาโครงการต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการประจาปี
4. จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีที่สอดคล้อง
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กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัย

ประกำศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัยจึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ลงชื่อ.............................................
(พระเทพสุวรรณโมลี)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
เรื่อง กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1) เด็กร้อยละ 70 มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒) เด็กร้อยละ 85 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
3) เด็กร้อยละ 85 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
4) เด็กร้อยละ 85 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลียงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เสี่ยงอันตรา
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1) เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น
2) เด็กร้อยละ 85 มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
3) เด็กร้อยละ 85 ช่วยเหลือ แงปัน เคารพสิทธิ์ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื้อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
4) เด็กร้อยละ 85 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1) เด็กร้อยละ 85 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
2) เด็กร้อยละ 85 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
3) เด็กร้อยละ 85 ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
4) เด็กร้อยละ 85 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
1) เด็กร้อยละ 85 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาคาตอบ
2) เด็กร้อยละ 85 อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
3) เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้
4) เด็กร้อยละ 85 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ
5) เด็กร้อยละ 85 ใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมินก่อนและหลังการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ สามารถตรวจสอบได้
2) สถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณ์ที่เป็นกระบวนการเรียนผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายเช่นการสอนแบบ Project Approach STEM ศึกษา
Active Learning ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ
1) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชาหรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ
1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัด ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็ก ใช้
ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม
2) ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
3) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ
1) ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ห้องเรียนที่
คานึงถึงความปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับ
ดีเลิศ
1) สถานศึกษาอานวยความสะดวกและให้บริการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ
1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้
2) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
3) สถานศึกษาจัดทารายงานผลประเมินตนเองประจาปี นาผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1) ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
1) ครูร้อยละ 85 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง กับประสบการณ์เดิมให้ เด็กมีโอกาสเลือกทา
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ
กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
1) ครูร้อยละ 85 จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก
พื้นทีส่ าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน
2) ครูร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
1) ครูร้อยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
2) ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก
กำหนดระดับคุณภำพ
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

กำลังพัฒนำ
ปำนกลำง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ต่ากว่า ร้อยละ 50
ร้อยละ 50 – 59.99
ร้อยละ 60 – 79.99
ร้อยละ 80 – 89.99
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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ค่ำ
เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ประกำศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย
เรื่อง กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของโรงเรียน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานปีการศึกษา 2562 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ลงชื่อ.............................................
( พระเทพสุวรรณโมลี )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ
กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
เรื่อง กำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป้ำหมำย
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ควำมสำเร็จ
ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ร้อยละ 60
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร้อยละ 70
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 60
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ร้อยละ 70
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 50
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ร้อยละ 75
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ 80
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 80
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ 80
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ร้อยละ 80
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ดี
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ร้อยละ 80
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ร้อยละ 75
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
ร้อยละ 75
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ร้อยละ 75
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 80
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 75
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดี
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ร้อยละ 70
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ 70
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ร้อยละ 70
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ 70
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 70
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กำหนดระดับคุณภำพ
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

กำลังพัฒนำ
ปำนกลำง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ต่ากว่า ร้อยละ 50
ร้อยละ 50 – 59.99
ร้อยละ 60 – 79.99
ร้อยละ 80 – 89.99
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
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คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย
ปีกำรศึกษำ 2562-2564
ที่ปรึกษำ
๑. พระเทพสุวรรณโมลี
2. นายกิตติพงษ์
เทพพานิช
คณะกรรมกำร
1. นางสาวปิยวัน
เครือนาค
2. นายชัย
ปักษา
3. นางนิรชา
ป้านศรี
4. นายนคร
เทพพานิช
5. นางภาสินี
อยู่เย็น
6. นายไพฑูรย์
ฤทธิ์อ่อน
7. นางนภัสถ์
รัศมี
8. นางกมลรัตน์
สุวรรณ์
9. นางสาวนุชนารถ
รุณสา
10.นางอาภา
สังข์ด้วง
11.พระอาจารย์สิทธินนท์ ดาทอง
12.นางวิไลวรรณ
13.นางพิมพ์ผกา
14.นายนครินทร์
15.นางสาวธัญญรัศม์
16.นายกฤษฏิณัฏฐ์
คณะกรรมกำรจัดทำรูปเล่ม
๑. นางสาวปิยวัน
2. นายกฤษฏิณัฏฐ์

พงษ์พันธุ์
บุญมั่น
บัวหลวง
ปิยนุสรณ์
พุทธพิพิศ

รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายปกครอง
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เลขานุการฝ่ายนโยบายและแผน

เครือนาค
พุทธพิพิศ

ประธาน
เลขานุการ
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การให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564
ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
****************************************************
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564 ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แล้ว
เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564 ได้

ลงชื่อ
( พระเทพสุวรรณโมลี )
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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