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ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเลํมนี้ 
จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พร๎อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํงรายงานผล
การประเมินตนเอง ให๎แกํหนํวยงานต๎น สังกัด หรือหนํวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี โรงเรียน 
ได๎ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพ
ของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ พร๎อมสรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต๎องการชํวยเหลือของ
สถานศึกษา  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน นักเรียน
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยทุกคน ที่ให๎ความรํวมมือ และชํวยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎เป็นอยํางด ี

 

 

 
 
 ( นายกิตติพงษ์  เทพพานิช ) 

ผู๎อํานวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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1 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รหัส 76100002 ตั้งอยูํเลขที่  196 ถนนดําเนินเกษม        

ตําบล คลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์ 032-401771-2,032-425015  โทรสาร 032-401771-2,032-425015     
email : suwanrungsarit.sr@gmail.com    website http://www.suwanrungsarit.ac.th 
Facebook : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย  Fanpage : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จํานวนนักเรียน 2,055 คนจํานวนบุคลากร ๑๑๕ คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

 ๒.๑ รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.๒ โรงเรียนสามารถดําเนินโครงการ กิจกรรม บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา  

และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกโครงการ  กิจกรรม 
 ๒.๓ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้ง 4 ด๎าน อยํางตํอเนื่อง 2 – 3 ปีการศึกษา จากการ 

ประเมินแบบรายบุคคล และนําผลมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 2.๔ โรงเรียนเป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาตํางโรงเรียน 
 2.๕ ครไูด๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็น 

เลิศในโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตํอไปอยํางไรให๎ได๎ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกวําเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให๎มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านอยํางสมดุล  
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

4) นวัตกรรม/แบบอยํางที่ดี 
4.1 กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
4.2 กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 

5) ความโดดเดํนของสถานศึกษา 
5.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 

6) โรงเรียนได๎ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎าง 

กิจกรรมเสริม โดยโรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมตําง ๆ อยํางหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน อยําง
สมดุล นํานวัตกรรมทางการเรียนรู๎ มาใช๎ในการจัดประสบการณ์ให๎แกํเด็ก เชํน STEM, PROJECT APPROACH, EF 
เป็นต๎น 

mailto:suwanrungsarit.sr@gmail.com
http://www.suwanrungsarit.ac.th/
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดี 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2  โรงเรียนสามารถดําเนินโครงการ กิจกรรม บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นสํวนใหญํ 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตํอไปอยํางไรให๎ได๎ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกวําเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) นวัตกรรม/แบบอยํางที่ดี 
- 

 ๕)  ความโดดเดํนของสถานศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๖)  โรงเรียนได๎ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.1 จัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทํา โดย ทํา MOU กับ 

วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี เพ่ือจัดการเรียนรู๎สายอาชีพ ให๎กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สาขาวิชาไฟฟูากําลัง และคอมพิวเตอร์ 
  ๖.๒ จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning , Stem , Coding  
  ๖.๓ คัดกรองนักเรียน และจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ 
  
 
 
 

     ลงนาม....................................................(ผู๎อํานวยการโรงเรยีน) 
     (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 

                       วัน  ๒5  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รหัส 76100002 ตั้งอยูํเลขที่  196 ถนนดําเนินเกษม        
ตําบล คลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน  โทรศัพท์ 032-401771-2,032-425015  โทรสาร 032-401771-2,032-425015     
email : suwanrungsarit.sr@gmail.com    website http://www.suwanrungsarit.ac.th 
Facebook : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย  Fanpage : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จํานวนนักเรียน 2,055 คนจํานวนบุคลากร ๑๑๕ คน 
 
2. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 

ปัจจุบันโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย มีอาคารเรียน  อาคารประกอบและสนามกีฬาดังนี้ 
อาคารเรียนจํานวน   4  หลัง   อาคารประกอบจํานวน   6  หลัง  
ส๎วม     5  หลัง  สนามเด็กเลํน    1  สนาม    

  สนามบาสเก็ตบอล   1  สนาม สนามฟุตซอล    1  สนาม   
  สนามตะกร๎อ    1  สนาม 

 
อาคารเรียน 
อาคาร 1      เป็นอาคาร  2  ชั้น  ใช๎เป็นห๎องเรียน  จํานวน 18  ห๎อง  และห๎องอ่ืน ๆ  เชํน ห๎อง

พยาบาล ห๎องพักครู ห๎องปฏิบัติการดนตรีไทย ห๎องศูนย์พัฒนาภาษาไทย 
อาคาร 2      เป็นอาคาร  2  ชั้น ใช๎เป็นห๎องเรียน  จํานวน  16  ห๎อง  และห๎องอ่ืน ๆ เชํน ห๎องสื่อ

การเรียนรู๎ระดับปฐมวัย  ห๎องปฏิบัติการทางดนตรี 
อาคาร 3      เป็นอาคาร 4  ชั้น  ใช๎เป็นห๎องเรียนจํานวน 15  ห๎อง  ห๎องอ่ืน ๆ เชํน  ห๎องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์  ห๎องพละศึกษา   ห๎องลูกเสือ    ห๎องวิชาการ  ห๎องปฏิบัติการศิลปะ   ห๎องน้ํา 
อาคาร 4      เป็นอาคาร 4   ชั้น ใช๎เป็นห๎องเรียนจํานวน 15  ห๎อง ห๎องอ่ืน ๆ   เชํน   ห๎องพยาบาล  

ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห๎องแนะแนว  ห๎องดนตรีสากล  ห๎องโสตทัศนศึกษา ห๎องพักครู ห๎องน้ํา  
 

อาคารประกอบ 
หอประชุม ใช๎สําหรับจัดกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงพิธีการตําง ๆ ของวัดมหาธาตุวรวิหาร 
ตึกศาลานางสาวอัมพร  บุญประคอง เป็นตึกเอนกประสงค์ 2 ชั้น เป็นสถานที่ศึกษาเรียนและเป็น

พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมของเกํา โบราณวัตถุตําง ๆ เชํน ถ๎วยชามสังคโลก งานศิลปะปูนปั้น งานแกะสลักไม๎ เป็น
ต๎น 
 อาคารคอมพิวเตอร์ 1 เป็นห๎องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 จนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยทางโรงเรียนได๎จัดเตรียมโปรแกรมตําง ๆ เพ่ือให๎เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ใน
แตํละระดับชั้น เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานให๎เด็กได๎เรียนรู๎ ได๎สัมผัส และได๎สนุกสนานกับการใช๎คอมพิวเตอร์ 
 ห๎องศิลปะ เป็นห๎องเรียนวิชาศิลปะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคปฏิบัตินั้นทางโรงเรียนได๎
ฝึกประสบการณ์ในการทํางานด๎านศิลปะ และสามารถนําประสบการณ์ในการเรียนไปประกอบอาชีพได๎ 

mailto:suwanrungsarit.sr@gmail.com
http://www.suwanrungsarit.ac.th/
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 ห๎องโสตทัศนศึกษา  ใช๎สําหรับจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระ  ให๎บริการด๎าน
โสตทัศนูปกรณ์แกํครู นักเรียน  เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สื่อโสตทัศนศึกษาให๎บุคลากรในโรงเรียน   
ตั้งอยูํที่อาคาร 3 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย  แตํเดิมเปิดทําการสอนในลักษณะชํวงสํงเสริมการศึกษาของ
ชาติแบบโรงเรียนวัดในสมัยกํอน โดยใช๎ชื่อวํา “โรงเรียนวัดมหาธาตุ” เปิดสอนตั้งแตํวันที่ ๑ กุมภาพันธ์     
พ.ศ. ๒๔๗๕  อยูํในความอุปการะของพระสุวรรณมุนี ฯ (ชิต ชิตรัตน์) เจ๎าคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และเจ๎า
อาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคประถมบริบูรณ์   

   ตํอมาทางราชการสั่งยุบเลิกโรงเรียนวัด พระสุวรรณมุนีฯ (ชิต) จึงได๎ขอยื่นเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ชื่อโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์ และได๎รับอนุญาตให๎เปิดดําเนินการได๎ตั้งแตํวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑  เปิดสอนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เก็บคําเลําเรียนและคําบํารุงปีละ ๙ บาท แตํยังไมํพอเป็นคําใช๎จําย ทํานเจ๎าคุณจึงใช๎เงิน
สํวนตัวของทํานอุปถัมภ์โรงเรียนอีกปีละประมาณ ๖๐๐ บาท กิจการตํอมาคํอยเจริญขึ้นพอดํารงกิจการอยูํได๎ 

พ.ศ. ๒๔๘๖ ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และตํอมาเปิดสอนถึงขั้นประโยคมัธยม 
บริบูรณ์ (ม.๖) ในปีการศึกษา ๒๔๘๘  โรงเรียนสํงนักเรียนเข๎าสมทบสอบกับจังหวัดจํานวน  ๒๘  คน 
  พ.ศ. ๒๔๙๑ ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดและได๎รับเงินอุดหนุนประเภท
โรงเรียนด ี           
  พ.ศ. ๒๔๙๒ ขออนุญาตใช๎ชื่อ “โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย” โดยได๎รับการอนุญาตให๎
บรรจุครูวุฒิ ป.ป.มาชํวยสอนจากทางราชการ ๒ คน และได๎รับรองวิทยฐานะเทียบเทําโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแตํ 
ป.๑ – ม.๖ จากกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่ ๑๓๕๕๙/๒๔๙๓  ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
  พ.ศ. ๒๕๐๓ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงขั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (แผนกอักษรศาสตร์) 
และเม่ือทางราชการได๎เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๐๓ แล๎วโรงเรียนจึงขอ
อนุญาตเปิดสอน แผนกวิทยาศาสตร์ อีกแผนกหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๒๔    
  พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนขอเข๎าในโครงการทดลองโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพ่ือการกุศลและผํานการ
ทดลอง ในปีการศึกษา ๒๕๒๔         
  พ.ศ. ๒๕๓๒ ได๎เข๎ารํวมกลุํมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ได๎รับงบประมาณ
ชํวยเหลือเพ่ิมข้ึนมีโครงการให๎ปฏิบัติเฉพาะกลุํมเป็นการทดลอง ปรากฏผลเป็นดี   
  พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๓๓  ใน
ระดับประถมศึกษา และหลักสูตร ๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.๓) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เนื่องจากทางราชการได๎เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมํ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก๎ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึงเจ๎า 
อาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู๎รับใบอนุญาตอยูํกํอน แก๎เป็น “วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี
เจ๎าอาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู๎ลงนามแทนวัด ตั้งแตํวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ 
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เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได๎เปลี่ยนแปลงระเบียบโรงเรี ยน
ราษฎร์ของวัด พุทธศักราช ๒๔๘๘ มาใช๎ระเบียบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพุทธศักราช 
๒๕๓๒ 

 พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงระดับอนุบาล ๑  ตั้งแตํเดิมได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอน 
ชั้นป.๑–ม.๖ ขอขยายใหมํเป็นเปิดสอนชั้นอนุบาล– ม.๖  ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๓๖ 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ในชั้น ป.๑ ,ป.๔ , 
ม.๑ และ ม.๔ และจะครบทุกระดับชั้นในปี ๒๕๔๘  

 พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยอยูํในความอุปถัมภ์ของพระเทพสุวรรณโมลี  

(แคล๎ว อุตฺตโม) 
 

อักษรยํอ   คือ ส.ร. 
 สีประจําโรงเรียน   มํวง – เหลือง 
 เครื่องหมายประจําโรงเรียน พระปรางค์ ๕  ยอด 

 

 

  

 

ตราประจ าโรงเรียน 
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แผนที่ 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

              

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เพชรบรุ ี

 

 

โรงเรียนพรหมานสุรณ์จงัหวดัเพชรบรีุ 

ตลาดเพชรไพบลูย์ 

โรงเรียนคงคาราม จงัหวดัเพชรบรีุ 

สีแ่ยกไฟแดงคงคาราม 

วดัมหาธาตวุรวิหารฯ โรงเรียนสวุรรณรังสฤษฏ์วิทยาลยั 

โรงเรียนสวุรรณรังสฤษฏ์วิทยาลยั 

ถนนเพชรเกษม ลงภาคใต้ 

ถนนเพชรเกษม ขึน้กทม. 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รองผู๎อํานวยการ 
ฝุายวิชาการ 

รองผู๎อํานวยการ 
ฝุายธุรการ 

 

รองผู๎อํานวยการ 

ฝุายนโยบายและแผน 
รองผู๎อํานวยการ 

ฝุายกิจกรรมนักเรียน 
รองผู๎อํานวยการ 

ฝุายปกครอง 

คณะกรรมการอํานวยการ 

ผู๎รับใบอนุญาต 

ผู๎จัดการ ผู๎อํานวยการ 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู๎ 8 กลุํม และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

ครูประจ าชัน้ / ครูพิเศษ / บคุลากรทางการศกึษา 

นกัเรียน 

นกัการ/ภารโรง 

หวัหน้าระดบัปฐมวยั หวัหน้าระดบัประถม

ศกึษา 

หวัหน้าระดบัมธัยมศกึษา 

รองผู๎อํานวยการ 
ฝุายบริการ 

 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 6 ฝุาย ได๎แกํ ฝุายวิชาการ 
ฝุายธุรการ ฝุายปกครอง ฝุายบริการ ฝุายกิจกรรมนักเรียน และฝุายนโยบายและแผน   
 ผู๎บริหารยึดหลักการบริหารงานแบบ PDCA, ธรรมาภิบาล 
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ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
    บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคูํสามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English Program   ได๎รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2  จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีที ่1 3 - 53 49 1 - 103 
อนุบาลปีที ่2 3 - 54 55 1 1 111 
อนุบาลปีที ่3 4 - 60 41 6 1 108 

รวม 10 - 165 145 10 2 322 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 - 59 70 5 1 135 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 - 49 68 19 5 141 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 - 81 68 12 5 166 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 - 73 62 4 - 139 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 - 88 70 - - 158 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 - 105 79 - - 184 

รวม 24 - 455 417 40 11 923 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 - 124 90 - - 214 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 - 101 89 - - 190 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 - 74 80 - - 154 

รวม 12 - 299 259 - - 558 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 - 50 55 - - 105 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 - 25 48 - 1 74 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 - 31 42 - - 73 

รวม 7 - 106 145 - 1 252 
รวมทั้งสิ้น 53 - 1,025 966 50 14 2,055 
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 1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู๎รับใบอนุญาต 1 - - - 1 
- ผู๎จัดการ/ผู๎อํานวยการ - 1 - - 1 
- รองผู๎อํานวยการ - 5 1 - 6 

รวม 1 6 1 - 8 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ 2 17 - - 19 
- ครูตํางชาติ - - - - - 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ 1 35 - - 36 
- ครูตํางชาติ - - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ - 28 - - 28 
- ครูตํางชาติ  - 1 - - 1 

รวม 3 81 - - 84 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ๎าหน๎าที่ 4 19 - - 23 
5.อ่ืน ๆ (ระบุ)...      

รวม 4 19 - - 23 
รวมทั้งสิ้น 8 106 1 - 115 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จํานวนผู๎เรียนตํอครู    15 : 1 
จํานวนผู๎เรียนตํอห๎อง  32 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จํานวนผู๎เรียนตํอครู    21 : 1 
จํานวนผู๎เรียนตํอห๎อง  38 : 1 

ระดับมัธยมศึกษา 
จํานวนผู๎เรียนตํอครู    19 : 1 
จํานวนผู๎เรียนตํอห๎อง  43 : 1 
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  1.3.2 สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให๎กรอกข๎อมูลในระดับที่มีจํานวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวําตรงเอกสามารถสอนได๎ในทุกวิชา ใน
ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 9 12 - - - - 
ภาษาไทย - - 5 - 5 - 
คณิตศาสตร์ - - 5 - 4 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 3 - 5 - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 1 - 3 5 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 2 2 2 - 
ศิลปะ - - 4 - 4 - 
การงานอาชีพ - - - - 2 - 
ภาษาตํางประเทศ - - 1 - 2 1 

   
  1.3.3 สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 26 18 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู๎บําเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (รด.) - 1 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 4 26 
- อ่ืน ๆ... - - 

   กิจกรรมแนะแนว 16 2 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1 
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   1.3.4 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ 

ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 
จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 
ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 12 11 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  14 13 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุํนใหญํ 18 18 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - -   
ยุวกาชาด - - -   
ผู๎บําเพ็ญประโยชน์ - - -   

รวม 44 42 2   
 
   1.3.5 สรุปจ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

ครูที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

๔ คน สํานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน 

๔ คน - 64 ๘ ๕๖ 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา สุวิชา โน ภวํ โหติ   ผู๎รู๎ดีเป็นผู๎เจริญ 
วิสัยทัศน์ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สํงเสริมพระพุทธศาสนา  ให๎การศึกษาอยํางสม่ําเสมอ  มีพัฒนาการพร๎อมทั้ง 4 ด๎าน     
มีพลานามัยสมบูรณ์  ภูมิใจในความเป็นไทย  ใสํใจสิ่งแวดล๎อม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น๎อมนําพระพุทธศาสนา พัฒนาความรู๎คูํคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใสํใจเทคโนโลยี 
พัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายใจ ก๎าวไกลสูํศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 1. จัดการเรียนรู๎ควบคูํกับการจัดการกิจกรรมคุณธรรม  และหลักพระพุทธศาสนา 
2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรักษ์ความเป็นไทยและท๎องถิ่น 
3. สํงเสริมให๎ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี  และสํงเสริมให๎ครูนําเทคโนโลยี และแหลํง 
    เรียนรู๎มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎  โดยยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
4. พัฒนาผู๎เรียนเต็มศักยภาพ  บรรลุมาตรฐานการศึกษา 
5. จัดการเรียนรู๎และกิจกรรมที่สนับสนุนและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย  และจิตที่ 
    สมบูรณ์ 
6. สํงเสริมและพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา  ให๎เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการ 
    เรียนรู ๎
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ 
    พร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
3. เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช๎ยกระดับคุณภาพการจัด 
    การศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น 
6. ผู๎บริหารและครูได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให๎สามารถจัดการเรียนการสอน  
    ด๎วยเทคนิควิธีที่หลาย โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนด 
2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
3. ผู๎เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 6 สอบได๎ธรรมศึกษาอยํางน๎อยชั้นตรี 
4. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์และนําไปใช๎ใน   
    ชีวิตประจําวันได๎ 
5. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ เพ่ิมสูงขึ้น 
6. ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
7. ผู๎เรียนมีความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงาน หรือการทํางาน  
8. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
9. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช๎ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎
ดียิ่งขึ้น 
11. ครูได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การ 
      สอนด๎วยเทคนิควิธีที่หลากลาย โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
12. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
2.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
3.พัฒนาผู๎บริหารและครู สูํความเป็นมืออาชีพ 
4.พัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

เอกลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 
อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย 

     ไหว๎สวย  กราบงาม 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ยิ้มงําย  ไหว๎สวย กราบงาม  
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3. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
3.1 ระดับปฐมวัย 

3.1 .1  สหกรณ์บ๎านลาด เพชรบุรี ที่อยูํ 91 ม.7 ต.บ๎านลาด อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 
3.1.2 สวนกล๎วย   ที่อยูํ ต.ไร๎มะนาว อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 
3.1.3 ร๎านขนมหม๎อแกงฉันทิศา ที่อยูํ 74/2 ม.1 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 3.1.4  วัดมหาธาตุวรวิหาร  ที่อยูํ ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
3.1.5 โลตัส เพชรบุร ี  ที่อยูํ ต.บ๎านหม๎อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
3.1.6 ไรํมะนาว    ที่อยูํ หมูํบ๎านไรํใหมํ ต.ไรํมะขาม อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 
3.1.7 หอศิลป์รัตน์กันทร  ที่อยูํ ต.บ๎านหม๎อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
3.1.8 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่อยูํ ถ.ราชดําเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
3.1.9 อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ที่อยูํ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

            ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.2.1  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพชรบุรี 
3.2.2  สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเพชรบุรี 
3.2.3  สํานักงานขนสํงจังหวัดเพชรบุรี 
3.2.4  บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 
3.2.5  สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
3.2.6  โรงพยาบาลพระจอมเกล๎าจังหวัดเพชรบุรี 
3.2.7  คํายทหารมณฑลทหารบกที่ 15 
3.2.8  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
3.2.9  เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
3.2.10 สถานีตํารวจเมืองเพชรบุรี 
3.2.11 วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
3.2.12 วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี 
 
 วิทยากรให้ความรู้ 
  - วิทยากร คํายแกํงกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 
  - นายนิวัฒน์   มั่นหมาย  ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพชรบุรี 
  - นายทวิโรจน์   กล่ํากลํอมจิตต์  ให๎ความรู๎เรื่อง รอบรู๎เรื่องเมืองเพชร 
  - นายกิตติพงษ์   พ่ึงแตง   ให๎ความรู๎เรื่อง การอนุรักษ์แมํน้ําเพชร 
  - นายเสกสรร โกสุม   ให๎ความรู๎เรื่อง นันทนาการลูกเสือ 
  - นายตฤณ คงอยูํสุข   วิทยาการ ลูกเสือ 
  - นายวีรกร จันทร์นาคจตุรพัฒนสกุล วิทยาการ ปัจฉิมนิเทศ 

  - คุณอารีย์   บุญทรัพย์  ให๎ความรู๎เรื่องการทําขนมหม๎อแกง 
  - พระมหาสมเกียรติ กิตติธิโร  ให๎ความรู๎เรื่องประวัติวัดมหาธาตุวรวิหาร 

  - ปูาเพลิง    ให๎ความรู๎เรื่อง การทําไรํมะนาว 
 - คุณธนาวุธ  เลาหประเสริฐสทิธิ์  ให๎ความรู๎เรื่องการแสดงโขน 
 - คุณดํารงศักดิ์  พรพระ   ให๎ความรู๎เรื่องงานปูนปั้น 
 - คุณอนันต์  น้ําเพชร   ให๎ความรู๎การตอกกระดาษ 
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 - ครูอชาตยา  สนิทนาน   ให๎ความรู๎เรื่อง งานจิตรกรรม 
  - หนํวยกู๎ภัยทางหลวงเพชรบุรี 
  - บริษัทเนสเลํ ประเทศไทย 
  - บริษัทซุปเปอร์จิ๋ว 
  - บริษัทฮอนด๎าชนะยนต์ เพชรบุรี 
  - บริษัทดัชมิลล์ คิดส์ 

 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

สอด 
คล้องกับ

ยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

พัฒนา
คุณภาพเด็ก 

1. โครงการสํงเสรมิสุขภาพ
เด็กด ี

264 คน 
(ร๎อยละ 

80)  

ดีเลิศ 83.73 ดีเลิศ 1 1  

2. โครงการสร๎างสรรค์
หรรษา สติปัญญาพาเพลิน 

264 

คน 

(ร๎อยละ 
80) 

ดีเลิศ 86.93 ดีเลิศ 1 1  

3. โครงการหนูน๎อยรักษ์
ธรรมชาติ 

264 

คน 

(ร๎อยละ 
85) 

ดีเลิศ 83.91 ดีเลิศ 1 1  

4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 264 

คน 

(ร๎อยละ 
85) 

ดีเลิศ 94.03 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

5. โครงการสมัพันธ์ชุมชน 264 

คน  
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 87.45 ดีเลิศ 1,2,3 1  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

พัฒนาระบบ
บริหารและ

การจัด
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

ร๎อยละ 
๘๐ 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม  

2 3,7  

2. โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

ร๎อยละ 

๘๐ 
ดีเลิศ 100 ยอด

เยี่ยม 
2 1,3,7  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

พัฒนา

1. โครงการพัฒนาบุคลากร ร๎อยละ 
๘๕ 

ดีเลิศ 96.40 ยอด
เยี่ยม 

2,3 1,3,4,
7 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

สอด 
คล้องกับ

ยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ผู๎บริหาร
และครู สูํ

ความเป็นมือ
อาชีพ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

พัฒนา
สภาพแวด 
ล๎อมท่ีเอื้อ
ตํอการ
เรียนรู ๎

1. โครงการพัฒนาอาคาร 
สถานท่ี 

ร๎อยละ 
80 

ดีเลิศ 93.88 ยอด
เยี่ยม 

2 3  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู๎เรยีน 

1.โครงการวันสําคัญ 1,735 
(ร๎อยละ 

95) 

ยอด
เยี่ยม 

95.56 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

2.โครงการจิตอาสา ทํา
ความดีด๎วยหัวใจ 

960 
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

1 1 ๑ 

3.โครงการลกูเสือ-เนตร
นาร ี

1,422 
(ร๎อยละ 

95) 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 1 ๑ 

4.โครงการโรงเรียนสีขาว 1,786 

(ร๎อยละ 
100) 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

5.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 
กลุํมสาระการเรียนรู ๎

1,733 
(ร๎อยละ  

๗0) 

ด ี 77.16 ด ี 1 1  

6.โครงการการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่มคีวาม
ต๎องการจําเป็นพิเศษ 

60 
(ร๎อยละ 

70) 

ด ี 100 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

7.โครงการสํงเสรมิการอําน 
 
 
 

1,319 
(ร๎อยละ 

85) 

ดีเลิศ 85.48 ดีเลิศ 1 1 ๙ 

8.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1,644 
(ร๎อยละ 80) 

ดีเลิศ 96.12 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

 9.โครงการพัฒนาทักษะ 
ICT  

1,416 
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 95.98 ยอด
เยี่ยม 

1,3 1 ๕ 

10.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทุก
ประเภท ทุกระดับ 

1,386 
(ร๎อยละ 

90) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

11.โครงการสํงเสริม
สุขภาพ 

1,786 
(ร๎อยละ 

85) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

12.โครงการอาหาร
กลางวัน 

2,055 
(ร๎อยละ 
100) 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 7  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

13.โครงการอาหารเสรมินม 996 
(ร๎อยละ 
100) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

1 7  

14.โครงการสํงเสริม
สุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป ์
 
 

1,386 
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 98.85 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

15.โครงการแนะแนว 352 
(ร๎อยละ 

85) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

1 1,3,4,5  

16.โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรยีน 

352 
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 87.79 ดีเลิศ 1 1,3,4,5  

17.โครงการทัศนศึกษา 1,473 
(ร๎อยละ 

85) 

ดีเลิศ 96 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

18.โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1,386 
(ร๎อยละ 

90) 

ดีเลิศ 98.83 ยอด
เยี่ยม 

1 1,5  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

พัฒนาระบบ
บริหารและ

การจัด
การศึกษา 

1.โครงการการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาและ
หลักสตูรท๎องถิ่น 
 

 ด ี 93.63 ยอด
เยี่ยม 

2 1,3,4 ๓,๖ 

2.โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ร๎อยละ 
๘๐ 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

๒ 7  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

พัฒนา
ผู๎บริหาร
และครู สูํ
ความเป็น
มืออาชีพ 

 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรโรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยาลัย 

92 
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 87.65 ดีเลิศ 3 1,3,4,7  

2.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็น
สําคัญ 

92 
(ร๎อยละ 

80) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

1 1,3,4,7 ๓ 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

พัฒนา
สภาพแวด 
ล๎อมท่ีเอื้อ
ตํอการ
เรียนรู ๎

1.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู ๎

127 
(ร๎อยละ 

85) 

ดีเลิศ 96.31 ยอด
เยี่ยม 

2 3,4  

 
***  ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยูํหน๎า 17 ข๎อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด๎านรํางกาย 321 277 86.29 44 13.71 - - 
2. ด๎านอารมณ์-จิตใจ 321 290 90.34 31 9.66 - - 
3. ด๎านสังคม 321 290 90.34 31 9.66 - - 
4. ด๎านสติปัญญา 321 280 87.22 41 12.78 - - 

 
 

 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  
(O-NET) ผลต่าง 

คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 180 160 32.90 30.18 30.67 26.81 -3.86 - 12.59 ไมํมีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 180 160 35.55 34.92 35.53 29.43 - 6.1 - 17.17 ไมํมีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 180 160 49.07 43.72 52.79 46.26 - 6.53 - 12.37 ไมํมีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 180 160 34.42 31.25 32.04 29.08 - 2.96 - 9.24 ไมํมีพัฒนาการ 

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให๎ใสํเครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให๎ใสํเครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
         มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึง 

ร๎อยละ 3”    
มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
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   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  
(O-NET) 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อยละ 
3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 154 135 26.73 20.84 23.63 21.04 - 2.59 - 10.96 ไมํมีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 154 135 30.07 27.62 30.89 28.24 - 2.65 - 8.58 ไมํมีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 154 135 55.14 40.66 47.60 49.70 2.1 4.41 มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 154 135 33.25 25.86 25.04 28.77 3.73 14.89 มีพัฒนาการ 

  

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให๎ใสํเครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให๎ใสํเครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
         มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึง 

ร๎อยละ 3” 
    มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 77 68 24.41 14.81 20.05 16.36 - 3.69 - 18.40 ไมํมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 77 65 29.20 23.39 24.47 24.02 - 0.45 - 1.84 ไมํมีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 77 65 42.21 39.40 37.57 33.27 - 4.3 - 11.45 ไมํมีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 77 68 29.20 19.39 23.06 21.10 - 1.96 - 8.50 ไมํมีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

77 67 35.70 30.57 32.15 29.87 - 2.28 - 7.09 ไมํมีพัฒนาการ 

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให๎ใสํเครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให๎ใสํเครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
         มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึง 

ร๎อยละ 3” 
    มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 136 98 72.06 143 88 61.54 166 93 56.02 
คณิตศาสตร ์ 136 77 56.62 143 86 60.14 166 93 56.02 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

136 80 58.82 143 93 65.03 166 94 56.63 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

136 89 65.44 143 88 61.54 166 125 75.30 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

136 136 100 143 138 69.50 166 163 98.19 

ศิลปะ 136 111 81.62 143 125 87.41 166 136 81.93 
การงานอาชีพ 136 131 96.32 143 137 95.80 166 160 96.39 
ภาษาตํางประเทศ 136 85 62.50 143 30 20.97 166 43 25.93 
 
จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 139 106 76.26 159 60 37.74 184 106 57.61 
คณิตศาสตร ์ 139 85 61.15 159 33 20.75 184 13 7.06 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

139 73 52.52 159 46 28.93 184 37 53.00 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

139 87 62.59 159 59 33.11 184 53 28.80 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

139 139 100 159 152 95.60 184 176 95.65 

ศิลปะ 139 125 89.93 159 83 52.20 184 153 83.15 
การงานอาชีพ 139 138 99.28 159 138 86.79 184 154 83.70 
ภาษาตํางประเทศ 139 13 6.35 159 7 4.40 184 63 34.23 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นัก 

เรียน 

จ านวน
นักเรียน 
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านว
นนัก 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 213 113 53.05 186 55 29.57 150 33 22.00 
คณิตศาสตร์ 213 34 15.96 186 41 22.04 150 46 30.67 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

213 42 19.72 186 59 31.72 150 49 32.67 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

213 163 76.53 186 55 29.57 150 34 22.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 213 195 91.55 186 164 88.17 150 141 94.00 
ศิลปะ 213 122 57.28 186 85 45.70 150 99 66.00 
การงานอาชีพ 213 181 84.98 186 140 75.27 150 143 95.33 
ภาษาตํางประเทศ 213 78 36.62 186 54 29.03 150 40 26.67 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวน
นัก 

เรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน 

นัก 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน

นัก 
เรียน 

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

ระดับ 3    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 95 20 21.05 74 16 21.62 73 38 52.05 
คณิตศาสตร์ 95 15 15.79 74 12 16.22 73 31 42.47 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

95 31 32.63 74 6 8.10 73 39 53.42 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

95 24 25.26 74 18 24.32 73 62 84.93 

สุขศึกษาและพลศึกษา 95 74 77.89 74 55 74.32 73 70 95.89 
ศิลปะ 95 40 42.15 74 9 12.16 73 72 98.63 
การงานอาชีพ 95 90 94.74 74 68 91.89 73 72 98.63 
ภาษาตํางประเทศ 95 19 20.00 74 14 18.92 73 21 28.77 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สมรรถนะ 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลต่าง 

คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด๎านภาษา
(Literacy) 

168 135 46.46 48.59 43.37 47.54 4.17 9.61 มีพัฒนาการ 

ด๎านคํานวณ 
(Numeracy) 

168 135 44.94 32.47 41.75 47.74 5.99 14.35 มีพัฒนาการ 

ด๎านเหตุผล 
(reasoning) 

168 - - 32.45 45.69 - 13.24 28.98 มีพัฒนาการ 

 **หมายเหตุ มีเด็กพิเศษ 6 คน และ walk in 1 คน 
 
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให๎ใสํเครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให๎ใสํเครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
         มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึง 

ร๎อยละ 3” 
    มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อย
ละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อํานรู๎เรื่อง 144 138 72.81 67.75 56.77 65.02 8.25 14.53 มีพัฒนาการ 
อํานออกเสียง 144 138 68.50 65.20 52.40 65.80 13.40 25.57 มีพัฒนาการ 

  
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให๎ใสํเครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให๎ใสํเครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแตํ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวํา  “มีพัฒนาการ” 
         มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวํา  “มีพัฒนาการแตํไมํถึง 

ร๎อยละ 3” 
    มีคําร๎อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวํา “ไมํมีพัฒนาการ” 
 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ด ี (Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นํามาใช๎ในการปฏิบัติ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือ
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อยํางสิ้นเชิงหรือเห็นได๎
ชัด เป็นการพัฒนาตํอยอด เพ่ิมมูลคํา มีเปูาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร๎างสรรค์   
(C – Creative), มีความใหมํในบริบทนั้น ๆ (N - New) มีคุณคํามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับ
ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอยํางที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทําให๎
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ หรือสูํความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มี
หลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจน
ความรู๎และประสบการณ์ มีรํองรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพรํให๎หนํวยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นําไปใช๎ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. กิจกรรมการสอนแบบโครงการ Project Approach มาตรฐานที่ 1 และ 3 ปฐมวัย 
๒. กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ มาตรฐานที่ ๑ และ ๓ ปฐมวัย 
๓. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มาตรฐานที่ ๑ ปฐมวัย 
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6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 
ที่ได้รับ
รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสูํสากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
5.  โรงเรียนคุณธรรม  (ระดับ สช. ระดับกระทรวง) - -  
6. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวช้ีวัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎องผํานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี      
ยุวกาชาด 

  

2. การจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมีงานทํา   
3. การจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมการคิดวิเคราะห์ด๎วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให๎มีความชํานาญในการจัดการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)  ***(มีเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์) 

  

6. การจัดการเรียนรู๎ด๎วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู๎ตามแนวทาง STEM Education 

 
 

 
 
 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช๎ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่สาม)   
9. การสํงเสริมทักษะการอําน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ภาษาอ่ืน   
10. การใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู๎หรือสร๎างอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและสํงเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแหํงประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย 

  สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหํงประเทศไทย 

  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหํงประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหํงประเทศไทย 
  กลุํมและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

  85 321 277 
 

86.29 ดีเลิศ 

1.1 ร๎อยละของเด็กมี
น้ําหนัก สํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

    227 70.72  

1.2 ร๎อยละของเด็ก
เคลื่อนไหวรํางกาย
คลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี 
ใช๎มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได๎ดี 

    295 91.90  

1.3 ร๎อยละของเด็ก
ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสํวนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    295 91.90  

1.4 ร๎อยละของเด็ก
ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตํอโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่ง 
แวดล๎อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
 
 
 

    292 90.96  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

2 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

  85 321 290 90.34 ยอด
เยี่ยม 

2.1 ร๎อยละของเด็กรํา
เริงแจํมใส แสดง
อารมณ์ ความรู๎สึกได๎
เหมาะสม 

    291 90.65  

2.2 ร๎อยละของเด็ก
รู๎จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย 

    294 91.60  

2.3 ร๎อยละของเด็ก
ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและ
ผู๎อื่น 

    289 90.03  

2.4 ร๎อยละของเด็กมี
จิตสํานึกและคํานิยม      
ที่ด ี

    292 90.96  

2.5 ร๎อยละของเด็กมี
ความมั่นใจ กล๎าพูด 
กล๎าแสดงออก 

    273 85.05  

2.6 ร๎อยละของเด็ก
ชํวยเหลือแบํงปัน 

    288 88.47  

2.7 ร๎อยละของเด็ก
เคารพสิทธิ รู๎หน๎าที่
รับผิดชอบ อดทนอด
กลั้น 

    292 90.96  

2.8 ร๎อยละของเด็ก
ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
 

    294 91.60  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 2.9 ร๎อยละของเด็กมี
ความสุขกับศิลปะดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

    293 91.27  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

  85 321 290 90.34 ยอด
เยี่ยม 

3.1 ร๎อยละของเด็ก
ชํวยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

    288 89.71  

3.2 ร๎อยละของเด็ก
ประหยัดและพอเพียง 

    293 91.27  

3.3 ร๎อยละของเด็กมี
สํวนรํวมดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในและนอก
ห๎องเรียน 

    290 90.34  

3.4 ร๎อยละของเด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เชํน การไหว๎ การ
ยิ้ม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ 
ฯลฯ 
 

    290 90.34  

3.5 ร๎อยละของเด็ก
ยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกตํางระหวําง
บุคคล เชํน ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็น
ต๎น 
 

    297 92.52  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 3.6 ร๎อยละของเด็กเลํน
และทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎งโดย
ปราศจาก 
การใช๎ความรุนแรง 

    284 88.47  

4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

  85 321 280 87.22 ดีเลิศ 

4.1 ร๎อยละของเด็ก
สนทนาโต๎ตอบและ 
เลําเรื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ 
 

    282 87.85  

4.2 ร๎อยละของเด็กตั้ง
คําถามในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค๎นหา
คําตอบ 
 

    278 86.60  

4.3 ร๎อยละของเด็ก
อํานนิทานและเลําเรื่อง 
ที่ตนเองอํานได๎
เหมาะสมกับวัย 
 

    280 87.22  

4.4 ร๎อยละของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การ
คิดแก๎ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจใน
เรื่อง 
งําย ๆ ได๎ 
 

    277 86.29  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 4.5 ร๎อยละของเด็ก
สร๎างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและ
จินตนาการ เชํน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหว
ทําทาง การเลํนอิสระ 
ฯลฯ 

    279 86.91  

4.6 ร๎อยละของเด็กใช๎
สื่อเทคโนโลยี เชํน แวํน
ขยาย แมํเหล็ก กล๎อง
ดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎
และแสวงหาความรู๎ได๎ 

    286 89.09  

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

88.90 ดีเลิศ 

 
 หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคํานวณ 

 ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จํานวนเด็กผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด  
                                                                    จาํนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ตามที่สถานศึกษากําหนด 
   1. ระดับ  กําลังพัฒนา ต่ํากวํา ร๎อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร๎อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร๎อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร๎อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   
๑. ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ 
 โรงเรียนได๎ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน 
ซึ่งกําหนดระดับคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

มาตรฐานคุณภาพ
ด้านเด็ก 

เป้าหมายของโรงเรียน ผลส าเร็จ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ จ านวนเด็ก 

ทั้งหมด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ จ านวนเด็ก 

ระดับดีขึ้น
ไป 

๑.ด๎านรํางกาย ๘0 ดีเลิศ ๓๒๑ 86.29 ดีเลิศ ๒๗7 
๒.ด๎านอารมณ์ จิตใจ ๘0 ดีเลิศ ๓๒๑ 90.34 ยอดเยี่ยม 290 
๓.ด๎านสังคม ๘0 ดีเลิศ ๓๒๑ 90.34 ยอดเยี่ยม 290 
๔.ด๎านสติปัญญา ๘0 ดีเลิศ ๓๒๑ 87.22 ดีเลิศ 280 
 
๒. กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน  
 กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย/ผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๒-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการประชุม
บุคลากรระดับปฐมวัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ภายใน สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกําหนดคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนด๎านคุณภาพของเด็ก จากนั้น
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ลงมติเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพของเด็ก มอบหมายผู๎รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข๎องดําเนินการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด๎านพัฒนาคุณภาพของเด็ก ประกอบด๎วย การสํงเสริมพัฒนาการ ด๎าน
รํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ พัฒนาการด๎านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได๎ พัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พัฒนาการด๎าน
สติปัญญา สื่อสารได๎มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ ดําเนินการเป็น ๒ รูปแบบ ได๎แกํ กิจวัตร
ประจําวันที่มีตารางกําหนดกิจกรรมที่ชัดเจน ในลักษณะกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ๖ กิจกรรม
หลัก ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และจัดโครงการ / กิจกรรม เพ่ือสํงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎านอยํางสมดุล 

๑. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือติดตามพัฒนาการของเด็กโดยการวางแผนประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริง ผู๎บริหารประชุมเพ่ือสร๎างความเข๎าใจกับครูทุกคน  และรํวมกันนําหลักสูตรสถานศึกษามาพิจารณา
ในสํวนของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ ๓ ระดับ ของทุกชั้นปี 
(รูบริค)  จัดทําปฏิทินการวางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กและวางแผนการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง   
 ๒. เตรียมการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ การจัดประสบการณ์ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยเพ่ือสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎  จัดทําแผนการจัดประสบการณ์  ตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์กํอนใช๎  ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา  และแนวทางการ
ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงที่กําหนดไว๎ตามปฏิทิน จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ์ -
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จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาตามแผนการจัดประสบการณ์  พร๎อมทั้งติดตามประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
ระหวํางการจัดประสบการณ์ตํอเนื่องภาคเรียนละ ๓ ครั้ง 

๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กเป็นรายด๎าน 
การสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง โดยการ

จัดทําปฏิทินการวางแผน เก็บข๎อมูลตําง ๆ  ได๎แกํ  การชั่งน้ําหนัก  การวัดสํวนสูงเป็นประจําทุกเดือนและ
บันทึกลงในโปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการเพ่ือมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน มีบันทึกการดื่มนมทุก
วัน การรับประทานอาหารกลางวันเป็นประจําทุกวัน/กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวันโดยมีการการตรวจ
สุขภาพของเด็กทุกวันจันทร์ มีการออกกําลังกายทุกเช๎า มีกิจกรรมแอโรบิคทุกเช๎าวันพุธและวันศุกร์ เด็ก ได๎รับ
การตรวจสุขภาพท่ัวไป จากเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล๎าจังหวัดเพชรบุรี พร๎อมบันทึกข๎อมูลเบื้องต๎นทุก
สัปดาห์ บันทึกสุขภาพเด็กแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  ดูแลให๎เด็กทํากิจวัตรประจําวัน  ให๎
เด็กปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ โรงเรียนจัดอาหารเสริม (นม)  จัดอาหารกลางวันให๎กับเด็ก ครบ ๕ หมูํ ในปริมาณที่
เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะที่ใสํอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และ
ปลอดภัย มีเมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณคําทางโภชนาการ จัดน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับเด็ก มีภาชนะบรรจุน้ําที่
สะอาด มีการทําความสะอาดทุกครั้งกํอนการเติมน้ําดื่ม และมีแก๎วน้ําสําหรับเด็กเป็นรายบุคคล มีการสํารวจ มี
การบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการกินอาหารของเด็ก เชํน เด็กที่แพ๎อาหาร แพ๎นมวัว จัดกิจกรรมสํงเสริมสุข
นิสัยการกินที่ดีให๎กับเด็ก เพื่อให๎เด็กมีเจตคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และดื่มน้ําสะอาดด๎วยตนเองในปริมาณที่เหมาะสม เด็กสามารถใช๎ช๎อนส๎อมรับประทานอาหารด๎วยตนเอง มี
มารยาทและสุขนิสัยที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษตํอรํางกาย มีการให๎คําแนะนําให๎ความรู๎ด๎านโภชนาการที่
สอดคล๎องกับการเจริญเติบโตของเด็กแกํเด็ก และพํอแมํผู๎ปกครอง ล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร หลังจากเข๎า
ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม นอนหลับพักผํอนเป็นเวลาทุกวัน จากการสํารวจพบวํา เด็กมีน้ําหนัก/สํวนสูงตามเกณฑ์ 
จํานวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗๐.๗๒ และเด็กที่มีน้ําหนัก/สํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์จํานวน ๙๔ คน คิด
เป็นร๎อยละ ๒๙.๒๘ โดยโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 การสํงเสริมการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล๎อมและ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  ได๎ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎เรื่องการปูองกันโรคไข๎เลือดออกให๎เด็กได๎ดูแลปูองกัน
ตนเองจากไข๎เลือดออก  ฉีดพํนควันกําจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข๎เลือดออก  โดยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขมาฉีด
พํนให๎เป็นประจํา จัดทําปูายนิเทศ แผํนพับเพ่ือให๎ความรู๎กับเด็กและผู๎ปกครอง เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออก  โรค
มือ เท๎า ปาก เปื่อย  ไข๎หวัดใหญํสายพันธุ์ใหมํ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ปูองกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก  จัดทําปูายนิเทศให๎ความรู๎กับเด็กเก่ียวกับการปูองกันและตํอต๎านยาเสพติด   

 การสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย ในรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่
แสดงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชัดเจน ได๎แกํ การจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านกล๎ามเนื้อมัดใหญํเป็น
ประจําและสม่ําเสมอ จากกิจกรรมกลางแจ๎งเพ่ือพัฒนาการเคลื่อนไหวรํางกายอยํางคลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี 
โดยโรงเรียนจัดพ้ืนที่สนามไว๎เพียงพอ เชํน ความสามารถในการเดินให๎คลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดีตามวัย 
ความสามารถในการกระโดดตามวัย ความสามารถในการวิ่งตามวัย และความสามารถในการรับลูกบอลตามวัย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายใน (กีฬาสี) เพ่ือให๎เด็กเกิดความรักในการออกกําลังกาย และมีความสุขสนุกสนาน 
โรงเรียนกําหนดให๎จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านกล๎ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหวํางมือกับ
ตาให๎เหมาะสมตามวัยเป็นประจําอยํางสม่ําเสมอ จากกิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ การเลํนเสรีตามมุม
ประสบการณ์ มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติได๎แกํ การใช๎กรรไกรตัดกระดาษ การเขียนรูปวงกลม สี่ เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม การร๎อยลูกปัด เป็นต๎น จัดให๎มีการหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยมีแผนการ
จัดประสบการณ์และปฏิบัติการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่วางไว๎ของแตํละชั้นปีที่ กําหนด
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วัตถุประสงค์และกระบวนการจัดกิจกรรม สื่อ การประเมินผลที่ชัดเจน ปรากฏในตารางกิจกรรมประจําวัน โดย
บันทึกการประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ นอกจากนี้ดําเนินโครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กดีมี
กิจกรรมดังตํอไปนี้ 1.กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) เพ่ือให๎เด็กได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน มีรํางกายที่
แข็งแรง รักการเลํนกีฬา และอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข จากการทํากิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน
โรงเรียน (กีฬาสี) พบวําเด็กมีรํางกายแข็งแรง รักการเลํนกีฬาร๎อยละ ๘๖.๐๔ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ
ร๎อยละ ๘๒.๕๐ 2.ทางระดับปฐมวัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาจตุรมิตร
ปฐมวัย โรงเรียนที่เข๎ารํวมการแขํงขัน มีทั้งหมด ๔ โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย โรงเรียน
เซนต์โยเชฟเพชรบุรี โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร และโรงเรียนอรุณประดิษฐ ซึ่งการแขํงขันที่ผํานมา โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได๎รับรางวัลชนะเลิศ และได๎รางวัลดาวซัลโว พบวําเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง รักในการ
เลํนกีฬา สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข ความสําเร็จร๎อยละ ๘๒.๘๓ และมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 
๘๓.๓๓ 3.กิจกรรมพิชิตเหาด๎วยสมุนไพรเพ่ือให๎เด็กรู๎จักรักษาความสะอาดของเส๎นผมด๎วยสมุนไพร สํงเสริม
และปลูกฝังให๎เด็กรู๎จักการดูแลเส๎นผมของตนเองให๎สะอาด คุณครูได๎ทําการหมักเหาให๎เด็กในทุกวันพุธและวัน
ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ จากการทํากิจกรรมพบวําเด็กมีเส๎นผมที่สะอาดปราศจากเหา ร๎อยละ ๘๐.๕๔ ผู๎เกี่ยวข๎อง
มีความพึงพอใจร๎อยละ ๘๑.๒๕ 4.กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ ครูสรุปและรวบรวมข๎อมูลจากการทําแบบ
ประเมินพัฒนาการ พบวําเด็กมีพัฒนาการสมวัยและพร๎อมขึ้นสูํระดับตํอไป ทั้งยังรู๎จักวิธีการออกกําลังกาย
อยํางงํายๆ ตามความเหมาะสมของพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขร๎อยละ ๘๒.๑๔  และมีความพึงพอใจของกิจกรรมร๎อยละ ๘๐.๔๑ 5.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน
เพ่ือให๎เด็กเรียนรู๎และสามารถปฏิบัติตนในการดูแล เล็บ ฟัน ผม ผิวหนัง เสื้อผ๎า ปูองกันและรักษาสุขภาพของ
ตนเองให๎ดีอยูํเสมอ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง พบวําเด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีร๎อยละ ๘๖.๗๙ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ ๘๔.๑๗ 6.กิจกรรมการฝึกกระโดดเชือก 
เด็กได๎รู๎จักกับการกระโดด มีการฝึกเริ่มต๎นด๎วยการวิ่ง กระโดดเท๎าคํู กระโดดขาเดียว การฝึกแกวํงมือไปมา เพ่ือ
เข๎ารํวมการแขํงขันกระโดดเชือกกับดัชมิลด์คิดส์ พบเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง รักการเลํนกีฬา รักการออกกําลัง
กาย และอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุขร๎อยละ ๘๔.๐๑ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ ๘๓.๗๕ 

การสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได๎ โรงเรียนจัดกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค์ การเลํนตามมุม กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ๎งทุกระดับชั้นอยํางสม่ําเสมอ 
เพ่ือพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมตามวัย การแสดงอารมณ์ความรู๎สึกได๎ตามสถานการณ์/
สอดคล๎องกับสถานการณ์ กล๎าพูดกล๎าแสดงออก แสดงความพอใจในผลงานของตนเองและผู๎อ่ืน มีความสนใจ
และมีความสุขผํานงานศิลปะ เสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวและจังหวะตามวัย การบอก/ขออนุญาต/รอ
คอย เมื่อต๎องการสิ่งของ การแสดงความรัก แบํงปัน การแสดงสีหน๎าหรือทําทาง และการทํางานที่ได๎รับ
มอบหมายจนสําเร็จ โดยมีแผนการจัดประสบการณ์ ปฏิบัติตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ได๎วางไว๎ของแตํละ
ชั้นปี กําหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดกิจกรรม สื่อและการประเมินผลที่ชัดเจน ปรากฏในตาราง
กิจกรรมประจําวัน โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ สอดคล๎อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมและสนับสนุนที่เกิดขึ้นระหวํางการจัด
ประสบการณ์ เชํน 1.กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน๎อย เด็กมีความกล๎าแสดงออก มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่
ได๎จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 เพ่ือเตรียมตัวเลื่อนขึ้นสูํชั้นตํอไปคิดเป็นร๎อยละ 88.9 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมี
ความพึงพอใจรอ๎ยละ 90.72  2.กิจกรรมนิทานยามเช๎า เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะการพูด การฟัง มีความกล๎า
แสดงออก มีสํวนรํวมและสามารถเลําเรื่องราวจากภาพ หรือจินตนาการ เด็กมีสํวนรํวมในการแสดงนิทาน จาก
การสังเกตความรํวมมือในการทํากิจกรรมพบวําเด็กมีความสุข สนุกสนาน รําเริง ร๎อยละ 84.81 มีความพึง
พอใจร๎อยละ 84.90  ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง สนุกสนานรําเริงได๎เรียนรู๎สถานที่
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สําคัญ ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงจากแหลํงการเรียนรู๎ภายนอก สามารถเลําประสบการณ์จากสิ่งที่เด็กได๎
พบเห็น  เชํน ระดับอนุบาล ๑ ทัศนศึกษาพระนครคีรีกับถ้ําเขาหลวง ระดับอนุบาล ๒ ทัศนศึกษาพระราชวัง
รามราชนิเวศน์  ระดับอนุบาล ๓ ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์วัดกําแพงแลงและวัดใหญํสุวรรณาราม อุทยาน
เฉลิมพระเกียรติ ร.๔ คิดเป็นร๎อยละ   86.48 ผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 85.63 
 การสํงเสริมพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โรงเรียนจัดกิจกรรม
ผํานกิจวัตรประจําวัน เชํน เด็กถอดรองเท๎าและถือไปเก็บไว๎ในชํองสัญลักษณ์ของตนเอง การนํากระเป๋าไปเก็บ
ไว๎ในชํองล็อคเกอร์ของตนเอง การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ได๎ตามกาลเทศะ การยิ้ม ทักทาย พูดคุยกับ
ผู๎ใหญํและบุคคลที่คุ๎นเคย ได๎เหมาะสมกับสถานการณ์  การยืนตรงและรํวมร๎องเพลงชาติไทย การรับประทาน
อาหารด๎วยตนเองโดยใช๎ ช๎อนส๎อม และตักน้ําดื่มได๎ด๎วยตนเอง ใช๎และทําความสะอาดหลังจากใช๎ห๎องน้ําห๎อง
ส๎วม การกลําวคําขอบคุณและขอโทษได๎อยํางเหมาะสมตามสถานการณ์ ทิ้งขยะได๎ถูกที่ ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมด๎วยตนเอง เด็กรับผิดชอบหน๎าที่  ที่ตนเองได๎รับมอบหมายทุกคน เด็กมีสํวนรํวมสร๎างข๎อตกลง
และปฏิบัติตามข๎อตกลง โดยการรํวมแสดงความคิดเห็น และรํวมโหวตข๎อตกลงในชั้นเรียน  ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต๎องการสิ่งของจากผู๎อ่ืน ชํวยเหลือและแบํงปันสิ่งของให๎แกํผู๎ อ่ืน เก็บของเลํนของใช๎เข๎าที่อยําง
เรียบร๎อย ใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางประหยัดและพอเพียง ทิ้งขยะได๎ถูกที่ เลํนและทํากิจกรรมรํวมกับเด็กที่
แตกตํางไปจากตน เลํนหรือทํางานรํวมกันกับเพ่ือนอยํางมีเปูาหมาย ประนีประนอมแก๎ไขปัญหาโดยปราศจาก
การใช๎ความรุนแรง เด็กสามารถเข๎าแถวตามลําดับกํอนหลังได๎ด๎วยตนเอง การปฏิบัติตนเป็นผู๎นําและผู๎ตามได๎
เหมาะสมตามสถานการณ์ เชํน เป็นผู๎นําเต๎นหน๎าแถว เป็นผู๎นําสวดมนต์แผํเมตตา เป็นผู๎นํากลุํมขณะเข๎ากลุํมทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีโครงการสํงเสริมและสนับสนุนที่เกิดขึ้นระหวํางการจัด
ประสบการณ์ เชํน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํงเสริมให๎เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทย และศาสนาที่ตนนับถือ แสดงความกตัญญูตํอผู๎มีพระคุณ และโครงการหนูน๎อยรักษ์ธรรมชาติ  มีกิจกรรม
ดังตํอไปนี้  1.กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม เด็กได๎เข๎ารํวมทํากิจกรรมทางศาสนา เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติตน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ พบวําเด็กสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได๎ ร๎อยละ 90.05 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องความมีพึงพอใจร๎อยละ 90.00  2.กิจกรรมวันพํอ เพ่ือ
สํงเสริมให๎เด็กได๎แสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เห็นความสําคัญของพํอ และแสดงความกตัญญู
ตํอพํอ พบวําเด็กระลึกถึงพระคุณของพํอ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีได๎ร๎อยละ 95.94  และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความ
พึงพอใจร๎อยละ 76.99  3.กิจกรรมวันแมํ เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กได๎แสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เห็นความสําคัญของวันแมํ พบวําเด็กระลึกถึงพระคุณของแมํ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีได๎ร๎อยละ 95.94 และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ 76.99  4.กิจกรรมสวดมนต์แผํเมตตา เพ่ือให๎เด็กสวดมนต์แผํเมตตา 
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ได๎ถูกต๎อง และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน พบวํา เด็กสามารถสวดมนต์แผํเมตตาได๎
อยํางถูกต๎องร๎อยละ 92.05 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ 82.24  5.กิจกรรมวันไหว๎ครู เพ่ือให๎เด็ก
ได๎แสดงความรัก ความกตัญญูตํอครู ปลูกฝังให๎เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เด็ก
ระลึกถึงพระคุณของครู ปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดี ร๎อยละ 95.95 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจของร๎อยละ 
91.24 6.กิจกรรมหลํอเทียน เวียนเทียน เข๎าพรรษา เพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎และเข๎ารํวมกิจกรรมทางศาสนา เด็ก
ได๎สร๎างความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให๎เด็กมีคุณธรรม พบวําเด็กสามารถปฏิบัติตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยได๎อยํางถูกต๎อง ร๎อยละ 94.53 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ 86.66  7.
กิจกรรมหนูน๎อยมารยาทงาม เพ่ือให๎เด็กมีมารยาทในการไหว๎ การเดิน การกราบพระ และนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน คิดเป็นร๎อยละ 94.51 ความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 86.24  8.กิจกรรมหนูน๎อยพอเพียง เพ่ือ
สํงเสริม ปลูกฝังการตักอาหารให๎เพียงพอตํอความต๎องการ รับประทานอาหาร และน้ําดื่มให๎หมด รู๎จักคุณคํา
และประโยชน์ของอาหาร รับประทานอาหารได๎อยํางหลากหลาย พบวําเด็กสามารถนําไปปฏิบัติใน
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ชีวิตประจําวันได๎ ร๎อยละ 86.95 ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ 85  9.กิจกรรมหนูน๎อยแยกขยะ
ลดมลพิษ เพ่ือให๎เด็กรู๎จักการแยกขยะที่ถูกวิธี เข๎าใจวําขยะทําให๎เกิดมลพิษ การคัดแยกขยะจะชํวยลดปัญหา
ภาวะโลกร๎อนได๎  พบวําเด็กรู๎จักรักความสะอาด สามารถคัดแยกขยะได๎อยํางถูกวิธี ร๎อยละ 88.87 ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ 85  10.กิจกรรมรํมรื่นด๎วยพันธุ์ไม๎ เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กได๎เรียนรู๎และเข๎าใจถึง
ประโยชน์ของต๎นไม๎ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให๎มีความรํมรื่น เด็กมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
ต๎นไม๎ภายในโรงเรียนได๎ ร๎อยละ 86.62 และจากการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 80 11.กิจกรรม
หนูน๎อยตาวิเศษ เพื่อให๎เด็กรู๎จักการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รู๎จักการทิ้งขยะให๎ถูกที่ และลดขยะภายใน
โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 86.42 และจากการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร๎อยละ 85.62 
 การสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู๎ได๎ โรงเรียน
จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญาเป็นประจําและสม่ําเสมอ จัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎ริเริ่ม วางแผน 
ตัดสินใจลงมือทํา และนําเสนอ โดยครูเป็นผู๎อํานวยความสะดวก และเรียนรู๎รํวมกับเด็กตามแนวคิด ไฮสโคป, 
Project Approach, Stem, และ EF เด็กได๎ลงมือกระทําด๎วยตนเอง ใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  ได๎เคลื่อนไหว 
สํารวจ เลํน สังเกต สืบค๎น ทดลอง และคิดแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง ในลักษณะกิจกรรมแบบบูรณาการจาก
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ มีจุดประสงค์การเรียนรู๎ชัดเจน และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมศิลปะ
สร๎างสรรค์และการเลํนตามมุม เชํน สร๎างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู๎สึกของตนเอง โดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหมํจากเดิม และมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น อํานภาพสัญลักษณ์ ด๎วยการชี้หรือกวาดตามอง 
จุดเริ่มต๎นและจุดจบของข๎อความ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข๎อความด๎วยวิธีที่คิด และสนใจ หยิบ
หนังสือมาอํานและเขียนสื่อความคิดด๎วยตนเองเป็นประจําอยํางตํอเนื่อง เด็กรํวมกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ เชํน เคลื่อนไหวทําทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู๎สึกของตนเองอยํางหลากหลายและแปลกใหมํ 
กระตือรือร๎นในการรํวมกิจกรรม ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กสามารถฟังผู๎อ่ืนพูดจนจบ และสนทนา
โต๎ตอบอยํางตํอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เลํนเป็นเรื่องราวตํอเนื่องได๎  บอกลักษณะสํวนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆ จากการสังเกตโดยใช๎ประสาทสัมผัส อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีสํวนรํวมในการลงความเห็นจากข๎อมูลอยํางมี
เหตุผล ตัดสินใจในเรื่องงําย และยอมรับผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาสร๎างทางเลือกและเลือกวิธีแก๎ปัญหา ค๎นหา
คําตอบของข๎อสงสัยตําง ๆ โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย และใช๎ประโยคคําถามในการค๎นหาคําตอบ เด็กสามารถ
จับคูํ เปรียบเทียบความแตกตํางและความเหมือนของสิ่งตําง ๆ จําแนก จัดกลุํมสิ่งตําง ๆ เรียงลําดับสิ่งของและ
เหตุการณ์ การดําเนินงานพัฒนาเด็กด๎านสติปัญญามีแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติการจัดประสบการณ์
ตามท่ีได๎วางแผนไว๎ของแตํละชั้นปี กําหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการจัดกิจกรรม สื่อและการประเมินผลที่
ชัดเจน ปรากฏในตารางกิจกรรมประจําวัน โดยบันทึกการประเมินหลังการจัดประสบการณ์ โรงเรียนเตรียม
ความพร๎อมของเด็กระดับชั้นอนุบาล ๓ เพ่ือศึกษาตํอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โดยครูได๎มีการจัดกิจกรรม
บูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ด๎วยการใช๎บัญชีคําพ้ืนฐาน บัตรคําให๎เด็กได๎ฝึก
อําน นอกเหนือจากครูแล๎ว ยังขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองชํวยเสริมและทบทวนให๎กับบุตรหลานของตนอีก
ด๎วย  นอกจากนี้โรงเรียนจัดโครงการสร๎างสรรค์หรรษาสติปัญญา พาเพลิน มีกิจกรรมดังตํอไปนี้ 1.กิจกรรม
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให๎เด็กได๎เรียนรู๎ มีประสบการณ์ในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ฝึ กการสังเกต 
รู๎จักคิดวิเคราะห์ ตั้งคําถาม และค๎นหาคําตอบด๎วยตนเอง ทํากิจกรรมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข โดยเด็กได๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทํากิจกรรม มีการทดลอง ประดิษฐ์ วาดภาพ เลําเรื่องราวตําง ๆ จากสิ่งที่เด็กได๎ทําการ
ทดลอง มีการสนทนาโต๎ตอบกับครู พบวําเด็กมีความสนุกสนาน ในการทํากิจกรรมทดลอง ประดิษฐ์สิ่งของ 
และเรียนรู๎ตามฐานการเรียนรู๎ร๎อยละ 83.19 มีความพึงพอใจร๎อยละ 85.63 2.กิจกรรมการสอนแบบ
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โครงการ (Project Approach) เพ่ือสํงเสริม เปิดโอกาสให๎เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ มีประสบการณ์เกี่ยวกับจังหวัด
เพชรบุรี เด็ก ๆ ได๎เรียนรู๎ความสําคัญของสถานที่ตําง ๆ อาชีพ  สถานที่ทํองเที่ยว  อาหาร   และขนมหวาน ใน
จังหวัดเพชรบุรี  เด็กสามารถเลําเรื่องราวสิ่งตําง ๆ ที่เคยพบเห็นในชีวิตประจําวันได๎ ได๎สํารวจสืบค๎น ณ แหลํง
เรียนรู๎นอกห๎องเรียน และได๎มีการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเด็กให๎ความสนใจ เด็กได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ สนทนาโต๎ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สํงเสริมทักษะการคิด  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กิจกรรมสร๎างสรรค์ตําง ๆ พบวําได๎รับประสบการณ์ตรงจากการทํากิจกรรมรํวมกัน ร๎อยละ 
90.86 และมีความพึงพอใจร๎อยละ 92.03  3.กิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือให๎เด็กรู๎จักสถานที่สําคัญในอําเภอ
เมืองเพชรบุรี เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอก ทัศนศึกษารอบตัวเมืองเพชรบุรี เชํน เขาวัง วัดสําคัญตําง ๆ สถานี
ตํารวจ โรงพยาบาล ที่ทําการไปรษณีย์ เด็กเลําประสบการณ์ตามที่ตนเองได๎พบเห็น จากการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาพบวําเด็กได๎รับประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎ภายนอกร๎อยละ 86.48 มีความพึงพอใจร๎อยละ 
85.63  4.กิจกรรมนิทานยามเช๎า เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะการพูด การฟัง มีความกล๎าแสดงออก มีสํวนรํวม
และสามารถเลําเรื่องราวจากภาพ หรือจินตนาการ เด็กมีสํวนรํวมในการแสดงนิทาน จากการใช๎แบบสังเกต
ความรํวมมือในการทํากิจกรรมพบวําเด็กมีความสุข สนุกสนาน รําเริง ร๎อยละ 84.81 มีความพึงพอใจร๎อยละ 
84.90 5.กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ สํงเสริมให๎เด็กกล๎าแสดงออก มีทักษะในการแขํงขันกิจกรรมตําง ๆ 
จากนั้นคัดเลือกเด็กโดยการปั้นดินน้ํามัน ฉีกปะกระดาษ วาดภาพ ระบายสีในระดับชั้นของตนเองเมื่อได๎
ตัวแทนในระดับของตนเอง แล๎วนําเด็กที่ชนะการประกวดไปเป็นตัวแทน ในการแขํงขันระดับเขตตํอไป พบวํา
เด็กมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมร๎อยละ 96.00 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจร๎อยละ 87.50 6.กิจกรรม
ลับสมองประลองปัญญา เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กคิดวิเคราะห์ วางแผน แก๎ปัญหา มีความกล๎าแสดงออก มีความสุข 
สนุกสนาน โดยจัดฐานการเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งหมด 10 ฐานกิจกรรม ให๎เด็กได๎ทํากิจกรรม ที่ชํวยสํงเสริมทักษะ
การคิด เด็กสามารถสนทนาโต๎ตอบ ได๎ประดิษฐ์ผลงานตําง ๆ มีจินตนาการ ได๎เลํนการละเลํนพ้ืนบ๎านไทย 
พบวําเด็กมีความสนุกสนาน ในการทํากิจกรรม ประดิษฐ์สิ่งของ และเรียนรู๎ตามฐานการเรียนรู๎ ร๎อยละ 90.17 
มีความพึงพอใจร๎อยละ 93.90 
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 ตารางสรุปร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 

ที ่ รายการตัวบ่งชี้ 

จ านวน/ร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินระดับ 3 จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 
สรุปภาพรวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด๎าน

รํางกายแข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได๎ 

๘๔ ๘๑.๕๕ ๙๔ ๘๖.๒๓  ๙๙ ๙๐.๘๒ ๒๗๗ ๘๖.๒๙ ๓๒๑ 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
อารมณ์  จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได๎ 

๙๖ ๙๓.๒๐ ๙๗ ๘๘.๙๙ 97 88.99 ๒๙0 ๙0.34 ๓๒๑ 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
สังคม  ชํวยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

93 ๙0.29 99 90.82 98 89.90 ๒๙0 ๙0.34 ๓๒๑ 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
สติปัญญา  สื่อสารได๎มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู๎ได๎ 

๙2 89.32 ๙6 ๘๘.07 ๙2 ๘4.40 ๒๘0 ๘7.22 ๓๒๑ 

 
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็ก  
โรงเรียนนําผลการดําเนินงานและข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตาม

โครงการ ในแผนพัฒนาการศึกษา (2562-2564) และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2563 กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  ด๎านรํางกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา โดยเพ่ิม  1.กิจกรรมการ
แก๎ปัญหาเด็กที่มีน้ําหนักสํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมและแก๎ปัญหา / ลด
จํานวนเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎า 3.สํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา โดยเข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์
น๎อย 
  

ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน    
  - แผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 - แผนปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๖๒ 

 - รายงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
 - การสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน จําแนกตามตัวบํงชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 
 - บันทึกน้ําหนักสํวนสูง 
 - บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 - บันทึกอาหารเสริม (นม) 
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 - บันทึกอาหารกลางวัน 
 - บัตรสุขภาพเด็ก 
 - บันทึกลูกรัก 
 - สมุดรายงานประจําตัวเด็ก 
 - แบบบันทึกการแปรงฟัน 
 - แบบประเมินพัฒนาการตามคูํมือเฝูาระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
 - แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 

๑. เด็กมีรํางกายแข็งแรง แคลํวคลํองวํองไว สามารถใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญํได๎ดี 
๒. เด็กมีกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถไหว๎และกราบได๎สวยถูกต๎อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาเด็กที่มีน้ําหนักสํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาสุขภาพรํางกายของเด็กให๎มีพัฒนาการ 
สูงขึ้น โดยการจัดทํากิจกรรมออกกําลัง เชํน แอโรบิคมวยไทย ให๎กับเด็กที่มีน้ําหนักสํวนสูงเกินเกณฑ์ 
และ จัดให๎เด็กที่มีน้ําหนักสํวนสูงต่ํากวําเกณฑ์ ได๎ดื่มนมเพ่ิมมากข้ึน เป็นต๎น 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให๎มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านอยํางสมดุล 
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุํน และ
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

    

1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร๎อม
และไมํเรํงรัดวิชาการ 

    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน๎นการเรียนรู๎
ผํานการเลํน และการลงมือปฏิบัติ (Active learn-
ing) 

    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต๎องการและความแตกตํางของเด็กปกติและ
กลุํมเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท๎องถิ่น 

    

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
2.2 จัดครูให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์ 

    

2.3 จัดครูไมํจบการศึกษาปฐมวัยแตํผํานการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผํานการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

3.2 สํงเสริมครูให๎มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 สํงเสริมครูใช๎ประสบการณ์สําคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.4 สํงเสริมให๎ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

    

3.5 สํงเสริมให๎ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช๎
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

 

   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

  
ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.1 จัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนที่คํานึงถึง
ความปลอดภัย 

    

4.2 จัดสภาพแวดล๎อมภายนอกห๎องเรียนที่คํานึงถึง
ความปลอดภัย 

    

4.3 สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่เป็นรายบุคคลและ
กลุํม เลํนแบบรํวมมือรํวมใจ 

    

4.4 จัดให๎มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู๎ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชํน ของเลํน 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด
ลอด ปีนปุาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู๎ 

 ** 
(ขาดสื่อ

สําหรับเด็ก
มุด ลอด 
ปีนปุาย) 

  

4.5 จัดห๎องประกอบที่เอ้ือตํอการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

5.1 อํานวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู๎ 

    

5.2 พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการผลิต
และใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์ 

    

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช๎สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

    

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใช๎สื่อมาใช๎
เป็นข๎อมูลในการพัฒนา 

    

5.5 สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํการพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตาม
แผน 

    

6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

    

6.4  มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด 

  
  

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายมีสํวนรํวม  

  
  

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมคําเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

*** คําเปูาหมาย  =   จํานวนข๎อการปฏิบัติในแตํละประเด็นพิจารณา 

 
 

 
 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได ้
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กําลังพัฒนา 
1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ  
โรงเรียนได๎ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ สํงเสริมกระบวนการบริหาร และการจัดการ 

ซึ่งได๎ผล ดังนี้ 
   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ 

๑.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน 
สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๒ จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๑.๓ สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๔ จัดสภาพแวดล๎อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยําง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๕ ให๎บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายมีสํวนรํวม 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลกระบวนการบริหาร และการจัดการ ในภาพรวมระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน   
 กระบวนการพัฒนาการบริหาร และการจัดการ โรงเรียนมีขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ดังนี้ 
 ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์
ที่สถานศึกษากําหนดโดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
 ๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด 
 ๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และนําผลการดําเนินงานใน
ปีที่ผํานมาประกอบการวางแผน มีโครงการสนับสนุน ดังนี้ 
  3.๑ โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบไปด๎วยกิจกรรมดังนี้ 
    - กิจกรรมนิเทศการจัดประสบการณ์ 
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
    - กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
    - กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
    - กิจกรรมประกวดสื่อ 
    - กิจกรรมประกวดการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 
    - กิจกรรมอบรมทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ 
  3.๒ โครงการสัมพันธ์ชุมชน  
    - กิจกรรมบันทึกลูกรัก 
    - กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง 
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    - กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
    - กิจกรรมเปิดบ๎านปฐมวัย 
    - กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน๎อย 
  ๓.3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
    - กิจกรรมบอร์ดความรู๎สูํบทเรียน 
    - กิจกรรมปรับปรุงตกแตํงภูมิทัศน์ 
    - กิจกรรมโมบายแสนสวย 
    - กิจกรรม Big Cleaning Day 
  3.๔ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    - กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม 
    - กิจกรรมหนูน๎อยมารยาทงาม 
    - กิจกรรมวันไหว๎ครู 
    - กิจกรรมหลํอเทียน เวียนเทียนเข๎าพรรษา 
    - กิจกรรมวันแมํ 
    - กิจกรรมวันพํอ 
    - กิจกรรมสวดมนต์แผํเมตตา 
  3.๕ โครงการสร๎างสรรค์  หรรษา  สติปัญญาพาเพลิน 
    - กิจกรรมนิทานยามเช๎า 
    - กิจกรรมทัศนศึกษา 
    - กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ 
    - กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา 
    - กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
  3.๖ โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กดี 
              - กิจกรรมพิชิตเหาด๎วยสมุนไพร 
              - กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
     - กิจกรรมแขํงขันกีฬาจตุรมิตร 
     - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน 
     - กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ 
     - กิจกรรมการแขํงขันกระโดดเชือก 
     - กิจกรรมอาหารกลางวัน 
        - กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
  3.๗ โครงการหนูน๎อยรักษ์ธรรมชาติ 
    - กิจกรรมหนูน๎อยพอเพียง 
    - กิจกรรมหนูน๎อยแยกขยะลดมลพิษ 
    - กิจกรรมรํมรื่นด๎วยพันธุ์ไม๎ 
    - กิจกรรมหนูน๎อยตาวิเศษ 
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3.๘ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์สถานศึกษา (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๒ 
    - กิจกรรมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    - กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน 
  3.9 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย 
    - กิจกรรมระบบทะเบียนเด็กปฐมวัย 
    - กิจกรรมระบบจัดการข๎อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย 
  ๔. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการได๎อยํางครบถ๎วนทุกขั้นตอน คือ ๑.
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๓.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
๔.การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๗.การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ๘.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
  ๕. จัดทําหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๑) และทําการปรับปรุงอีกครั้งในปี ๒๕๖๒ ซ่ึงสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด๎าน และสอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น มีการดําเนินงาน
อยํางเป็นระบบ  
  ๖. จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖0 และสอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น จัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 
พัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการ ๔ ด๎าน ได๎แกํ รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
  ๗. จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียนโดยจัดครู ๒ คนตํอ ๑ ห๎องเรียนอัตราสํวน ครู ๑ คนตํอ เด็ก 
๒๐ คน 
  ๘. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎  
     ๙. จัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียนที่ คํานึงถึงความปลอดภัย สํงเสริมให๎เกิดการ
เรียนรู๎เป็นรายบุคคลและกลุํม เลํนแบบรํวมมือรํวมใจ ภายในห๎องเรียนมีสื่อการเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัย
สําหรับเด็ก ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาให๎พ๎นมือเด็ก มีกล๎องวงจรปิดภายในและภายนอกห๎องเรียน มีการติดตั้งถัง
ดับเพลิงไว๎ตามอาคารเรียน  จัดสภาพแวดล๎อมภายนอกให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ สะอาด สวยงาม รํมรื่น จัดบอร์ด
เสริมความรู๎หน๎าชั้นเรียน จัดสนามเด็กเลํนให๎มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 
  ๑๐. อํานวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาครู   จัดห๎องปฏิบัติการ  เชํน  ห๎องคอมพิวเตอร์   ห๎องดนตรีไทย ห๎องดนตรี
สากล  และห๎องสื่อการเรียนรู๎ 
  ๑๑. สรุปผลรายงานโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๓. ปฏิบัติตามแผน/ผลการด าเนินงาน/น ากระบวนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
  โรงเรียนมีข้ันตอนการดําเนินงานกระบวนการบริหาร และการจัดการที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝุายมีสํวนรํวม ดังนี้ 
  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ 
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ดําเนินการตามกระบวนการโดยเริ่มต๎นที่การ
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดคําเปูาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย คําสั่งลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตํอมาประชุมปฏิบัติการจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมีการ
กําหนดคุณภาพมาตรฐาน โดยใช๎ข๎อมูลคําเฉลี่ยผลการประเมินมาตรฐานแตํละมาตรฐานย๎อนหลัง ๓ ปี และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ มาเป็นคําเปูาหมายความสําเร็จตามบริบทของสถานศึกษา
และสภาพจริง โดยมีการจัดทําประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แบบมีสํวนรํวมแสดงความ
คิดเห็นที่ประกอบด๎วย บุคลากรในโรงเรียน ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน ศึกษานิเทศก์ 
  โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 
มีแผนปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี มีกระบวนการดําเนินงานโดยแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะยาว ๓ ปี) 
ประชุมชี้แจงสร๎างความเข๎าใจกับครู  บุคลากร  และผู๎เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ระยะ
ยาว ๓ ปี) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์ จุดเดํน สภาพปัญหา และความต๎องการจําเป็นของ
โรงเรียนโดยใช๎ข๎อมูลตามสภาพจริง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายด๎านตําง ๆ โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม 
กําหนดกลยุทธ์  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีข๎อมูลอ๎างอิงที่มา และให๎ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือให๎บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว๎ กําหนดแผนการดําเนินงาน และแผนการกํากับติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ กําหนดแหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากภายนอก 
กําหนดบทบาทหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ และดําเนินงานตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ กําหนดบทบาทหน๎าที่การมี
สํวนรํวมของ พํอ แมํ และผู๎ปกครอง องค์กร หนํวยงาน ชุมชนและท๎องถิ่น กําหนดการใช๎งบประมาณ และ
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ กําหนดการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช๎ จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยาลัย มีวาระเพ่ือพิจารณาเรื่องแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความเห็นชอบครั้งนี้   โรงเรียนจัดทําโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติ
การประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนที่เป็นระบบ PDCA ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี เริ่มตั้งแตํ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดประชุมการกํากับ ติดตาม และประเมิน
แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต๎โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับปรุงดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ เป็นระยะตลอดปี
การศึกษาโดยการวางแผน ดําเนินการ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุง/พัฒนา  
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  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน โดยมี
การแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรํวมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด๎วย โดย
ดําเนินการจัดประชุมการเตรียมความพร๎อมของบุคลากรทุกคน เพ่ือสร๎างความตระหนัก พัฒนาความรู๎ และ
ทักษะด๎านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียด
ของมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาที่สถานศึกษากําหนดไว๎ ทําความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงาน
ผลการประเมินตนเอง และวิธีการประเมินผล จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานด๎านการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียน ดําเนินงานตลอดทั้งปีการศึกษาตามปฏิทิน จัดประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือนําผลการ
ประเมิน ติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช๎ในการวางแผน การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรี ยนโดย
ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มี
วาระเพ่ือพิจารณาเรื่องรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียน นําสํงรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของโรงเรียนตํอต๎นสังกัด โรงเรียนเผยแพรํผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนผํานเว็บไซต์ของโรงเรียน  และแฟนเพจของโรงเรียน 
  โรงเรียนจัดทําหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงปี  ๒๕๖๑) และทําการปรับปรุงอีกครั้งในปี ๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด๎าน และสอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น มีการ
ดําเนินงานอยํางเป็นระบบ เริ่มนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎พัฒนาเด็ก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ
จัดทําบันทึกการกํากับติดตาม การใช๎หลักสูตร โดยการนิเทศ กํากับ ติดตาม ซึ่ งครูเป็นผู๎นําหลักสูตรไป
ออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ แผนการจัดการเรียนรู๎/แผนการจัดประสบการณ์ ที่จัดให๎มีการนิเทศภายในอยํางมี
ระบบ โรงเรียนประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎พัฒนาเด็กกํอนใช๎ ระหวํางใช๎ และหลังใช๎ และนํา
ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษาตํอไป จัดทําคําสั่ง
แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร 
ตัวบํงชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู๎ (ประสบการณ์สําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู๎) ออกแบบหลักสูตรที่
แสดงการนํานวัตกรรมที่เป็นแนวคิด หรือวิธีการที่มีความทันสมัย เชํน STEM ศึกษา ,  Project Approach , 
Active Learning เป็นต๎น นอกจากนี้นําผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับ
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ปรับปรุงปี  ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมในสาระการเรียนรู๎เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล๎อมเด็ก ในเรื่องงานสกุลชําง ที่เป็นศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให๎เด็กสามารถศึกษาความรู๎
ภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ เก่ียวกับ อาชีพ วัฒนธรรม  ประเพณี ของทอ๎งถิ่นที่สําคัญและ
มีความหลากหลาย เชํนงานสกุลชําง ๑๐ หมูํ ซึ่งเป็นศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมงานสกุลชํางไมํให๎สูญหาย โดยเด็กได๎ศึกษางานศิลปะด๎าน งานตอกกระดาษ งานปูนปั้น 
งานเขียนลาย รวมถึงอาชีพของคนเมืองเพชร และสถานที่สําคัญเชํน  โครงการในพระราชดําริ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี ศูนย์การเรียนรู๎วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย
รํวมวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให๎หลักสูตรสถานศึกษามีความสมบูรณ์ ครบถ๎วน โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสร๎างความ
เข๎าใจในการนําหลักสูตรสถานศึกษาสํวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร ตัวบํงชี้ 
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สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู๎ (ประสบการณ์สําคัญและสาระที่ควรเรียนรู๎) มาใช๎ในการออกแบบหนํวย
การเรียนรู๎ และจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง คณะครูทุกชั้น
รํวมกันออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ และเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อ
สิ้นปีการศึกษาได๎สํงสมุดรายงานการประเมินพัฒนาการให๎ผู๎ปกครองได๎รับรู๎ ครูทุกคนมีปฏิสั มพันธ์ที่ดีกับเด็ก  
ผู๎ปกครอง และชุมชน โดยโรงเรียนจัดทําโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ และ
ความเข๎าใจอันดีกับพํอแมํ/ผู๎ปกครอง เชํน โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง  โดยผู๎บริหารได๎
พบปะ พูดคุยนําเสนอนโยบายของโรงเรียน การจัดกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ 
รวมทั้งได๎เชิญวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายเกี่ยวกับ โรคและภัย
สุขภาพในเด็กพบวํา ผู๎ปกครองให๎ความสนใจและความรํวมมือเป็นอยํางดี   กิจกรรมการเยี่ยมบ๎านเด็ก โดย
คุณครูทุกคนออกเยีย่มบ๎านเด็ก เพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาที่แท๎จริงของเด็กเป็นรายบุคคลและให๎ครูเห็นสภาพความ
เป็นอยูํของเด็ก นําปัญหามารํวมกันแก๎ไข   กิจกรรมบันทึกลูกรัก  ครูและผู๎ปกครองได๎มีการบันทึกแลกเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กระหวํางที่บ๎านกับโรงเรียนเพ่ือชํวยแก๎ปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล โรงเรียนจัดพ้ืนที่ชํองทาง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน และการให๎ความรู๎กับผู๎ปกครอง  เชํน ปูายนิเทศ 
ขําวสารของผู๎ปกครอง ไลน์กลุํมของห๎องเรียน  เว็ปไซต์/แฟนเพจระดับปฐมวัย และเอกสารแผํนพับของ
โรงเรียน สมุดบันทึกลูกรักกับผู๎ปกครอง  สื่อสารกับผู๎ปกครองเดือนละ ๒  ครั้ง   
  คณะครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์/หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ปรับปรุงปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒) และ
สอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่น จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาเด็กครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน ได๎แกํ 
รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โรงเรียนจัดกิจกรรมเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก เปิด
โอกาสให๎เด็กเลือกทําตามความสนใจ จัดกิจกรรมคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให๎
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมได๎เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ครูทุกคนประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ประจําวันโดยเขียนเป็นบันทึกหลังจัด
ประสบการณ์ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ของครู  ชํวยเหลือเด็กที่ยังไมํเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดทําเป็นวิจัยในชั้นเรียน 
  โรงเรียนจัดครูเหมาะสม กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ โดยการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
เป็นครูประจําชั้นหลัก และมีครูพ่ีเลี้ยงซึ่งผํานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูทุกคนผํานการ
อบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยไมํน๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมงตํอปี 
  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา โดยสํงครูทุกคนเข๎ารับการอบรมเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร 
และหัวหน๎าระดับจัดประชุมเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ สูํการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน แบบมีสํวนรํวม ครูอบรมเรื่องออกแบบหนํวย เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครูอบรมเรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูํการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ครูทุกคนผํานการอบรมเรื่อง 
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การจัดการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ครูทุกคน
ผํานการอบรมเชิงปฏิบัติการผํานระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎บูรณาการเทคโนโลยี
ในระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( ๓-๕ปี ) อยํางมีคุณภาพด๎วยการจัดประสบการณ์เรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผําน
การอบรมเรื่อง มาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหมํ ระดับปฐมวัย เมื่อ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต๎น ซ่ึงจากการทําโครงการพัฒนาบุคลากร พบวําครูได๎รับการพัฒนาได๎ผํานการ
อบรม ไมํน๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมงและสามารถนําความรู๎ที่ได๎มาจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
แตํยังขาดรูปแบบการดําเนินงานแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC 
  โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกห๎องเรียน ตั้งอยูํในบริเวณที่ปลอดภัย จัดเครื่องเลํน
สนามสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย  เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย มีความสะอาดใช๎งาน
ได๎ครบถ๎วนไมํชํารุด มีพ้ืนที่เลํน/สนามเด็กเลํน โดยจัดเป็นตารางการใช๎เครื่องเลํนสนาม และจัดทางเดินที่
ปลอดภัยมีสัญลักษณ์แสดง มีกิจกรรมให๎ความรู๎ สร๎างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการใช๎ทางเดินอยํางปลอดภัย จัด
สภาพแวดล๎อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช๎มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช๎งานและเพียงพอ 
จัดให๎มีพ้ืนที่ใช๎สอยเป็นสัดสํวนตามกิจกรรม และกิจวัตรประจําวันเพียงพอ และสํวนอ่ืน  ๆ ที่สะอาด  ได๎แกํ 
ห๎องเรียน ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม และพ้ืนที่ทําความสะอาดรํางกาย เชํน แปรงฟัน ล๎างมือ ล๎างหน๎า จัดห๎องพยาบาล
มีผู๎ดูแลรับผิดชอบ จัดอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับปฐมพยาบาล นอกจากนี้ จัดทํา
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีกิจกรรมบอร์ดความรู๎สูํบทเรียน  มีผู๎รับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงให๎ครู
ทราบ  ถึงกิจกรรมที่จะต๎องปฏิบัติ คือการจัดบอร์ด กิจกรรมปรับปรุงตกแตํงภูมิทัศน์ กิจกรรมโมบายแสนสวย   
กิจกรรม Big Cleaning  Day และสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยโดยมีผู๎รับผิดชอบทุกระดับชั้น และ
ปฏิบัติรํวมกัน ดําเนินการสํารวจความปลอดภัยเพ่ือหาแนวทางปูองกัน และแก๎ไขอยํ างตํอเนื่อง พบวํา ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไมํมีอุบัติเหตุจากการเลํนสนาม นอกจากนี้การจัดบรรยากาศด๎านจิตภาพ พบวํา เด็กมีวินัย
ในตนเอง และมีแนวปฏิบัติที่ดีทุกห๎องเรียนจัดพ้ืนที่ในห๎องเรียนเป็นมุมประสบการณ์การเรียนรู๎ไมํน๎อยกวํา ๕ 
มุม  เชํน มุมวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ เป็นต๎น และมีการ
ปรับเปลี่ยนมุมตามหนํวยการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ มีจํานวนเพียงพอ มีพ้ืนที่เก็บของสํวนตัวเด็ก ทุก
ห๎องเรียนมีปูายนิเทศตรงกับหนํวยการเรียนรู๎ จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กเพียงพอ และเก็บข๎อมูล/ประเมินการใช๎
พ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหลํงเรียนรู๎ของเด็ก ครูนําผลการประเมินไปปรับเปลี่ยน ซํอมแซมให๎พร๎อมใช๎งาน
อยูํเสมอ ในสํวนของอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม๎ ๒ ชั้น เป็นอาคารเกํา อายุมากกวํา ๕๐ ปี 
พบหลังคา ฝูา พ้ืน ผนังบางสํวนชํารุดทรุดโทรม และเนื่องจากเป็นอาคารเรียนไม๎ จึงควรมีการจัดกิจกรรม
ฝึกซ๎อมอัคคีภัยเป็นประจําอยํางตํอเนื่องทุกปี   
  โรงเรียนอํานวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎  และพัฒนาครู จัดกิจกรรมประกวดสื่อ มีวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ เพ่ือสร๎างการกระตุ๎นความสนใจ และสร๎างสื่อที่หลากหลายทําให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ และมี
ความสุข ทําให๎ครูสามารถออกแบบการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการพัฒนาครูให๎สามารถ
ออกแบบรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
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สามารถเป็นแบบอยํางที่ดี จนได๎รับการยอมรับ ดังนี้ เป็นที่ฝึกประสบการณ์ให๎แกํนักศึกษาสาขาปฐมวัย อีกทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให๎ความสนใจเข๎าศึกษาดูการจัดประสบการณ์ เชํน  นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนวัดไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร เป็นต๎น อํานวยความสะดวก จัดทํา
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับเด็ก เชํน ประวัติ
ประจําตัวเด็ก ข๎อมูลการประเมินพัฒนาการ ให๎ครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนภาระงานครู    
   สรุปผลรายงานโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินกระบวนการบริหาร และการจัดการ ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยมี โครงการ : สัมพันธ์ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  ได๎มีการจัดประชุม
ผู๎ปกครองโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให๎ผู๎ปกครองและครูมีการแลกเปลี่ยนความเข๎าใจในการพัฒนาคุณภาพเด็ก
รํวมกัน และสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครูกับผู๎ปกครอง จึงได๎จัดกิจกรรมประชุมผู๎ปกครองขึ้น  โดยมี
ผู๎อํานวยการชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให๎ผู๎ปกครองทราบและได๎รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอนุชา ปิ่นเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ มาบรรยายพิเศษเรื่องโรค
และภัยสุขภาพในเด็กเพ่ือให๎ผู๎ปกครองได๎รู๎จักวิธีการดูแลบุตรหลาน จากนั้นหัวหน๎าระดับอนุบาลมาชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ในระดับอนุบาล ผู๎ปกครองเข๎าห๎องพบครูประจําชั้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
พฤติกรรม และการเรียนรู๎ของบุตรหลาน  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ มีการจัดกิจกรรมเปิดบ๎านปฐมวัยโดย
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให๎เด็กรู๎จักการเป็นผู๎นํา ผู๎ตาม รู๎จักการสังเกตและจดจํา เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและนักเรียน
ระดับอ่ืนเข๎าชมนิทรรศการในแตํละฐาน ๑๐ ฐาน แตํละฐานให๎ความรู๎แกํผู๎ที่เข๎าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยให๎
ตัวแทนของห๎องมานําเสนอ  ครูและเด็กจัดเตรียมงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของตนเองให๎ผู๎ปกครอง
เข๎ารํวมทํากิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมสานฝันบัณฑิตน๎อยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎
ผู๎ปกครองได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครู ผู๎ปกครอง   โรงเรียนและ
ชุมชน  เด็กมีความกล๎าแสดงออก  จัดกิจกรรมภาคเช๎าและภาคค่ํา  ภาคเช๎าเป็นการมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับ
อนุบาล ๓ จํานวน ๑๐๙ คน ที่จบการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๒ โดยมีทํานศึกษาธิการจังหวัด นายสมภูมิ   
ธรรมายอดดี  ประธานในพิธีเป็นผู๎มอบวุฒิบัตรให๎กับเด็กที่จบอนุบาล ๓ มีการมอบวุฒิบัตรให๎กับเด็กที่สร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน ตัวแทนห๎องออกมากลําวแสดงความรู๎สึกและร๎องเพลง อนุบาลรําลึก กิจกรรมในชํวงเย็น
เป็นการแสดงความสามารถของเด็กตั้งแตํอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖  ในชํวงปิดภาคเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยม
บ๎านเด็กมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาที่แท๎จริงของเด็กแตํละคน และสามารถแก๎ไขได๎ตรงจุด  และเด็กที่
มีปัญหายากจน ขาดแคลน ได๎รับการชํวยเหลือ ครูและผู๎ปกครองได๎รํวมมือกันพัฒนาด๎านการจัดการศึกษา  
โดยการจัดประชุมคนรถ กําหนดวัน และเวลาออกเยี่ยมเด็กโดยการแบํงครู และคนรถในแตํละสายที่ตนได๎รับ
มอบหมายในการปฏิบัติหน๎าที่ แล๎วออกเยี่ยมบ๎าน และพบปะพูดคุยกับผู๎ปกครองรวมไปถึงพฤติกรรมเด็กที่
ผู๎ปกครองควรรู๎ เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให๎ไปในทางที่ดี กิจกรรมบันทึกลูกรักโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบ๎านกับโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางที่บ๎านกับ
โรงเรียน โดยให๎ครูเขียนบันทึกเก่ียวกับเด็กสํงให๎ผู๎ปกครองทราบทุกสัปดาห์เพ่ือสื่อสารระหวํางครูกับผู๎ปกครอง  
เพ่ือให๎ผู๎ปกครองและครูได๎แลกเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กในขณะอยูํที่บ๎านและที่โรงเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่ไมํ
พึงประสงค์ ครูและผู๎ปกครองชํวยกันแก๎ไข โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรมบอร์ดความรู๎สูํบทเรียน  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงให๎ครูทราบ ถึงกิจกรรมที่จะต๎องปฏิบัติ คือการจัดบอร์ด และแนะนําเด็ก



52 
 

 
 

เกี่ยวกับเนื้อหาในบอร์ด และความสําคัญของแตํละบอร์ด โดยการกําหนดหัวข๎อการจัดบอร์ด ให๎ครูทราบแตํละ
ภาคเรียน จัดบอร์ดการเรียนรู๎ตามหัวข๎อที่กําหนด และนําเด็กมาเรียนรู๎ตามบอร์ดตําง ๆ กิจกรรมปรับปรุง
ตกแตํงภูมิทัศน์ ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมชี้แจงการปรับปรุงตกแตํงภูมิทัศน์ให๎กับครู นักการภารโรง โดยมีการ
วางแผนถึงการจัดที่พักสําหรับผู๎ปกครองและเด็กระหวํางรอรับ-สํงเด็ก ให๎นักการภารโรงจัดต๎นไม๎ให๎มีความรํม
รื่น และตกแตํงอาคารสถานที่ให๎มีความสวยงาม และมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  กิจกรรมโมบายแสนสวย  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมประชุมครู เพ่ือแบํงพ้ืนที่รับผิดชอบการทําโมบายแขวนหน๎าห๎องเรียน ระเบียง หน๎าห๎อง
ของแตํละห๎อง โดยครูรํวมกับเด็กประดิษฐ์โมบาย เพ่ือเป็นผลงานของเด็ก ครูและเด็กจัดหาวัสดุที่เหลือใช๎ มา
ประดิษฐ์โมบายที่สวยงาม ทําให๎อาคารเรียนมีความสวยงาม มีผลงานเด็ก ได๎ชื่นชมเกิดความภาคภูมิใจ  
กิจกรรม Big Cleaning Day ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมแบํงหน๎าที่ให๎แกํครูและเด็กรํวมกันทําความสะอาดจุดตําง ๆ  
ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาด น้ํายาทําความสะอาดของเลํน ครูและเด็กปฐมวัยชํวยกันทํา
ความสะอาดในสํวนที่ตนเองได๎รับมอบหมาย โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมนิเทศการเรียนรู๎ แบํงการนิเทศ
ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครูทุกคนได๎รับการนิเทศ โดยเพ่ือนนิเทศเพ่ือน 1 ครั้ง วิชาการ
ระดับนิเทศ 1 ครั้ง หัวหน๎าระดับนิเทศ 1 ครั้ง และผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนิเทศ 1 ครั้ง  ครูผู๎สอนสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับเด็กได๎อยํางคลํองแคลํว ถูกต๎องและเหมาะสม โดยผํานเกณฑ์ในระดับดี ขึ้นไป
ทุกคน กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรได๎รับข๎อมูลขําวสาร สามารถพัฒนางานของ
โรงเรียนหรือพัฒนาด๎านการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ของตนเองได๎ ครูได๎รับการอบรมพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา ผู๎บริหาร ครู บุคลากร ได๎รับการอบรมพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษาไมํน๎อยกวํา 
20 ชั่วโมงตํอปีทุกคน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรได๎รับข๎อมูลขําวสารหรือนโยบาย
ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตําง ๆ อยํางสม่ําเสมอ  ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลวิธีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง  ผู๎บริหาร ครู บุคลากร เข๎ารํวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน  กิจกรรมอบรม
ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ ครูสามารถใช๎งานสื่อเทคโนโลยีทันสมัยอยํางเชํน line Facebook หรือ Email ได๎
คลํองแคลํว  ครูสามารถใช๎โปรแกรม Microsoft word และ Excel ได๎อยํางดี ครูสามารถสืบค๎นข๎อมูลจาก 
Internet ได๎ ครูทุกคนสามารถใช๎สื่อ Social Media ในการสํงข๎อความหรือไฟล์งานได๎ ครูสามารถใช๎งาน
โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได๎ ครูสามารถสืบค๎นข๎อมูลจาก Internet เพ่ือมา
ประกอบการทํางานได๎  กิจกรรมการจัดทําสื่อสําหรับเด็ก ครูทุกคนผลิตสื่อสามารถนําไปประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎เพื่อกระตุ๎น สร๎างแรงจูงใจให๎เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตามวัยและเป็นสื่อ
ที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ครูทุกคนเข๎ารํวมการอบรม 
ฝึกทักษะการชํวยเหลือเด็กในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การปั้มหัวใจ (CPR) การชํวยเหลือเด็กเมื่อพบ
สิ่งของติดในลําคอ หรือการชํวยเหลือเด็กเมื่อจมน้ํา กิจกรรมประกวดการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ครูนําวิธีการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่องประมงพ้ืนบ๎าน และกิจกรรมสนุกคิดกับ
วิทยาศาสตร์ เรื่องตะลุยอวกาศ ไปจัดแสดงและรํวมประกวดการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศระดับปฐมวัยกับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ได๎รับรางวัลทั้ง ๒ รายการ คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
และรางวัลชมเชย   
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4. การประเมินกระบวนการพัฒนาและการจัดการ   
  4.1 ผู๎บริหารเป็นผู๎ดูแลสนับสนุนครูให๎มีการพัฒนาคุณภาพตนเองสูํคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ที่

เน๎นความสําเร็จของเด็กเป็นสําคัญ ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับเด็กจากสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์จําลอง   รวมทั้งใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตําง ๆ มาประกอบการเรียนรู๎  ทําให๎เด็กได๎รับการ
พัฒนาความรู๎ความสามารถ  แตํยังขาดรูปแบบการดําเนินงานแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC 
  4.2 ในสํวนของอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม๎ ๒ ชั้น เป็นอาคารเกํา อายุ    
มากกวํา ๕๐ ปี พบหลังคา ฝูา พื้น ผนังบางสํวนชํารุดทรุดโทรม และเนื่องจากเป็นอาคารเรียนไม๎ จึงควรมีการ
จัดกิจกรรมฝึกซ๎อมอัคคีภัยเป็นประจําอยํางตํอเนื่องทุกปี 
 
  5.ปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมินกระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนนําผลการประเมินปีการศึกษาท่ีผํานมาวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และ
กําหนดสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 

5.1 พัฒนากระบวนการพัฒนาครูให๎สามารถนํากระบวนการ PLC มาใช๎เพ่ือพัฒนาแก๎ปัญหาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู๎หรือเพ่ือสร๎างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
และท๎องถิ่น ได๎ตลอดไปอยํางยั่งยืน 

5.2 อาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม๎ ๒ ชั้น เป็นอาคารเกํา อายุมากกวํา ๕๐ ปี  
พบหลังคา ฝูา พ้ืน ผนังบางสํวนชํารุดทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงซํอมแซม และเนื่องจากเป็นอาคารเรียนไม๎ 
จึงควรมีการจัดกิจกรรมฝึกซ๎อมอัคคีภัยเป็นประจําอยํางตํอเนื่องทุกปี 
 

๖. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ปี
การศึกษา (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
  - แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๒ 
  - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ปรับปรุงปี 2561 และ ๒๕๖๒)  
  - รายงานประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) 
  - ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เชํน ผลงานของโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน 
  - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  - คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษา 
  - คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 
  - คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  - คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
  - คําสั่งแตํงตั้งครูประจําชั้นเรียน  
  - แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  - สมุดบันทึกเยี่ยม 
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๗. จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 จุดเด่น 
 ๑. ผู๎บริหารมีความรู๎ความเข๎าใจทางด๎านการศึกษาปฐมวัยและดําเนินงานเป็นระบบ PDCA มีวิสัยทัศน์ 
เป็นผู๎นํา จึงสร๎างความเชื่อม่ัน จนเป็นที่ยอมรับของครู และบุคคลทั่วไป 
 ๒. ผู๎บริหารสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูทุกคน ได๎รับการอบรมพัฒนาด๎านการศึกษาปฐมวัยอยําง
ตํอเนื่อง 
 3. ได๎รับความรํวมมือ สนับสนุน จากผู๎ปกครอง หนํวยงานตําง ๆ ในการสํงเสริมพัฒนาการศึกษาเป็น
อยํางดี  
 ๔. บุคลากรในระดับปฐมวัยมีความสามัคคี รํวมแรงรํวมใจ ทํางานเป็นทีม มีความมํุงมั่น เสียสละ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. โรงเรียนปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ให๎เหมาะสมสําหรับเด็ก 
 ๒. โรงเรียนจัดหา เครื่องเลํนสนามให๎เหมาะสมกับวัยและเพียงพอสําหรับเด็ก 
 ๓. โรงเรียนดําเนินการซักซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัยอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี 
 ๔. โรงเรียนสํงเสริม พัฒนาให๎ครูสามารถนํากระบวนการ PLC มาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
จนเป็นแบบอยํางที่ดีหรือเพ่ือสร๎างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ โรงเรียน ได๎ตลอดไป
อยํางยั่งยืน  
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรดําเนินการจัดทําการประเมินหลังการใช๎หลักสูตรของสถานศึกษา และนํามาวิเคราะห์ 
เพ่ือปรับปรุงให๎ดีขึ้นตํอไป 

2. โรงเรียนควรให๎ครูจัดทํารํองรอยหลักฐาน ทําบันทึกผลการใช๎ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC)  
3. โรงเรียนควรระดมทุน หรือ จัดหางบประมาณในการจัดเครื่องเลํนสนามให๎มีจํานวนเพียงพอ 

สําหรับเด็ก 
4. โรงเรียนควรจัดทําแผนปูองกันอัคคีภัยตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
๒. พัฒนาอาคารสถานที่ ซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัย จัดเครื่องเลํนสนามให๎มีจํานวนเพียงพอ เหมาะสม

กับเด็ก 
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

  85 20 20 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

1.1 มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 

    20 100 
 

 

1.2 จัดทําแผนและใช๎แผนการ
จัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

    20 100 
 

 

1.3 จัดกิจกรรมที่สํงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด๎าน ทั้ง
ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา 
โดย ไมํมํุงเน๎นการพัฒนาด๎านใด
ด๎านหนึ่งเพียงด๎านเดียว 

    20 100 
 

 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  85 20 ๑๗ ๘๕ 
 

ดีเลิศ 
 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม 

    ๑๗ ๘๕ 
 

2.2  ให๎เด็กมีโอกาสเลือกทํา
กิจกรรมอยํางอิสระ ตามความ
ต๎องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองตํอ
วิธีการเรียนรู๎ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

    ๑๗ ๘๕ 

 

2.3  เด็กได๎เลือกเลํน เรียนรู๎ลง
มือ กระทํา และสร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง 

    ๑๗ ๘๕ 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

  85 20 ๒๐ 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนได๎
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถํายเทสะดวก 

    ๒๐ ๑๐๐ 
 

 

3.2  จัดให๎มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สําหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 

    20 100 
 

 

3.3  จัดให๎เด็กมีสํวนรํวมในการ
จัดภาพแวดล๎อมในห๎องเรียน 
เชํน ปูายนิเทศ การดูแลต๎นไม๎  
เป็นต๎น 

    20 100 
 

 

3.4  ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชํวงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู๎
ของเด็ก เชํน กล๎องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนรู๎ 
กลุํมยํอย สื่อของเลํนที่กระตุ๎นให๎
คิดและหาคําตอบ เป็นต๎น 

    20 100 
 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

  85 20 20 75 ดีเลิศ 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน
ด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

    20 100 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู๎ปกครอง
และผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม 

    20 100 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 4.3 นําผลการประเมินที่ได๎ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง 

    20 100 
 

4.4 นําผลการประเมิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยใช๎
กระบวนการชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ 

  
(มีการ

แลกเปลี่
ยนแบบ
ไมํเป็น

ทางการ) 

  0 0 

 

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 

89.64 ดีเลิศ 

 
 หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคํานวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จํานวนครูผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด  
                                                                    จาํนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
   1. ระดับ  กําลังพัฒนา ต่ํากวํา ร๎อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร๎อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร๎อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร๎อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ 
 โรงเรียนได๎ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ สํงเสริมกระบวนการ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งกําหนดระดับคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนเป็นเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดังนี้ 

              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
ประเด็นพิจารณา 

เป้าหมายโรงเรียน ผลส าเร็จ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

1.การจัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุล
เต็มศักยภาพ 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

2.การสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมี
ความสุข 

85 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

3.การจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

85 ดีเลิศ ๘๕ ดีเลิศ 

4.การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

85 ดีเลิศ 75 ดีเลิศ 

 
1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา 

1.1 การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
ความสําเร็จระดับ ดีเลิศ ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ และออกแบบ

กิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก และสอดคล๎องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผํานกิจกรรมหลัก 
6 กิจกรรมได๎แกํ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร๎างสรรค์ กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมกลางแจ๎ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยจัดแบบบูรณาการที่สอดคล๎องกับวิถีการเรียนรู๎ของเด็ก 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านรํางกาย การพัฒนากล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็ก ความ
คลํองแคลํวในการใช๎อวัยวะตําง ๆ ด๎านอารมณ์จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ กล๎า
แสดงออก มีวินัย สํงเสริมจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตนนับถือได๎ 
ด๎านสังคม พัฒนาให๎เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข ด๎านสติปัญญา พัฒนาทักษะการ
คิด การแก๎ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ ทักษะการใช๎
ภาษาในการฟัง พูด และการถํายทอดเรื่องราว  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการของเด็ก อยําง
สมดุลเหมาะสมกับวัยของเด็กทั้ง 4 ด๎าน  
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1.2 การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให๎เด็กได๎เลือกทํากิจกรรมอยําง
อิสระตามความสนใจ ความสามารถของตนเอง ผํานการลงมือปฏิบัติจริง ทําให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎เหมาะสมตาม
วัย เชํน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หนํวย ต๎นไม๎ที่รัก เด็ก ๆ ได๎รํวมกันปลูกต๎นไม๎ รดน้ํา สังเกตการ
เจริญเติบโต กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์โดยครูจัดเป็นฐานการเรียนรู๎ ได๎แกํ ฐานตะลุยอวกาศ เรียนรู๎
ระบบสุริยจักรวาล และประดิษฐ์ยานอวกาศ ฐานธรรมชาติสร๎างเสียง เด็กได๎เรียนรู๎การเกิดเสียง ทดลองการ
สั่นสะเทือนของเสียง ฐานสีสันคัลเลอร์ฟูล เรียนรู๎เกี่ยวกับประเภทของสี  ได๎ทดลองการผสมสี ฐานแมํเหล็ก
หรรษา เรียนรู๎แรงดึงดูดและแรงผลักดันของแมํเหล็กกับวัตถุประเภทตําง ๆ และฐานตาวิเศษเห็นชัด ได๎ทดลอง
การใช๎แวํนขยาย และการสํองกล๎องจุลทรรศน์ มีการเวียนฐานให๎เด็กเรียนรู๎อยํา งหลากหลาย กิจกรรมทัศน
ศึกษา เด็กได๎เรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพ่ือให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง ได๎ลงมือปฏิบัติ รํวมกิจกรรมอยํางมี
ความสุข โดยได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครองและชุมชนเป็นอยํางดี   กิจกรรมการสอนแบบโครงการ เปิด
โอกาสให๎เด็กได๎เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ เด็กเป็นผู๎นําเสนอ และเลือกประเด็นการเรียนรู๎ จัดแสดงองค์ความรู๎ที่
เกิดข้ึนโดยจัดทําปูายนิเทศ การแสดงบทบาทสมมติ ให๎ผู๎อื่นได๎ทราบด๎วยตนเอง 
 1.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ครูจัดบรรยากาศในห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีสื่อเสริมทักษะด๎านตําง ๆ เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎
เด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น ห๎องเรียนมีอากาศถํายเทได๎ดี มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก มีการจัดทําปูายนิเทศที่
ปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห์ ตามหนํวยการเรียนรู๎ ที่เด็กมีสํวนรํวมในการทํา เชํน หนํวยบ๎านแสนสุข เด็กรํวมจัดทํา
ปูายนิเทศ ตัดกระดาษเป็นรูปทรงตําง ๆ มาประกอบเป็นบ๎าน เป็นต๎น  ครูจัดทําบอร์ดความรู๎สูํบทเรียนบริเวณ
หน๎าอาคารเรียน ครูจัดทําบอร์ดขําวสาร ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีสื่อที่ชํวยในการสํงเสริม
พัฒนาการเด็ก ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสื่อที่เป็นของจริงและสื่อจากธรรมชาติ เชํน
ต๎นไม๎ ใบไม๎ เสื้อผ๎า นาฬิกา เป็นต๎น สื่อที่จําลองขึ้น เชํน ตุ๏กตาสัตว์ ดอกไม๎ เป็นต๎น สื่อประเภทภาพ เชํน 
หนังสือนิทาน ภาพพลิก ภาพโปสเตอร์ เป็นต๎น สื่อเทคโนโลยี เชํน โทรทัศน์ โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
แมํเหล็ก แวํนขยาย เป็นต๎น สื่อ แหลํงเรียนรู๎ เชํน วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี ร๎านค๎า เป็นต๎น จัดมุม
ประสบการณ์เรียนรู๎ เชํนมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
ยังมีห๎องประกอบ ได๎แกํ ห๎องคอมพิวเตอร์ เด็กได๎เรียนรู๎ทักษะพ้ืนฐานการใช๎คอมพิวเตอร์ เชํน การวาดรูป 
ระบายสี เป็นต๎น ห๎องสื่อ เด็กเรียนรู๎เรื่องราวตามหนํวยการเรียนจากการใช๎โปรเจกเตอร์ เป็นต๎น ห๎องดนตรี 
เด็กเรียนรู๎เครื่องดนตรีประเภทตําง ๆ การเลํนอังกะลุง เป็นต๎น เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู๎ 
สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง นอกจากนี้ครูได๎สอบถามและสํารวจเกี่ยวกับความสนใจ และความชอบในการเลํน
ตามมุม และการใช๎ห๎องประกอบตําง ๆ ของเด็ก เพ่ือนําไปใช๎ในการปรับเปลี่ยนตามความสนใจของเด็ก 
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1.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันด๎วยเครื่องมือที่หลากหลาย เชํน การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินจากผลงาน/ชิ้นงานเด็ก การปฏิบัติจริงเป็นต๎น เปิดโอกาสให๎เด็กมีสํวนรํวมใน
การประเมินผลงานของตนเอง มีกิจกรรมบันทึกลูกรักที่ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก ครูจัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน มีการแลกเปลี่ยน การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กภายในเลํม จัดทําแบบบันทึกหลังจัดประสบการณ์  แบบประเมินพัฒนาการตามสภาพที่พึง
ประสงค์ภาคการศึกษาละ 3 ครั้งตํอเนื่อง  นําผลการประเมินไปทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสํงเสริม/แก๎ปัญหา
พฤติกรรมของเด็ก และนําข๎อมูลไปพัฒนาการจัดประสบการณ์ตํอไป 
 
2. ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา/ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําปี (2562-2564) กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาผู๎บริหารและครูสูํความเป็นมืออาชีพ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2562 ประกอบด๎วยโครงการ
ตําง ๆ เพ่ือพัฒนาด๎านกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญตลอดปีโดยวางแผน 
ดําเนินการ กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ปรับปรุง/พัฒนา ได๎แกํ 
 แผนปฏิบัติงานประจําปี พ.ศ.2562 มีประเด็นสําคัญเพ่ือให๎ การดําเนินงานด๎านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด๎วย การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่
สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพการสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับ
ประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข การพัฒนาคุณภาพการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาคุณภาพการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนํา
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
 1. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพงานด๎านจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุล
เต็มศักยภาพ โดยมอบหมายให๎ครูปฐมวัยวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล รายละเอียดของงานเริ่มต๎นโดย
จัดทําแบบฟอร์มการเก็บข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคลในด๎านตําง ๆ เชํน บันทึกผลการตรวจสุขภาพตํอเนื่อง ความ
สะอาดรํางกาย สุขภาพชํองปาก ความสะอาดของเส๎นผม เล็บ ผิวหนัง ปัญหาสุขภาพของเด็ก/การเจ็บปุวย 
และการให๎ความชํวยเหลือดูแล บันทึกสุขนิสัยที่ดี บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล แบบบันทึก
อาหารเสริม(นม) แบบบันทึกอาหารกลางวัน บันทึกน้ําหนัก สํวนสูง บันทึกการสังเกตพฤติกรรม และ
พัฒนาการเด็ก 4 ด๎านเป็นรายบุคคลอยํางสม่ําเสมอ การสํงตํอข๎อมูลจากครูคนเดิมและคนใหมํ คณะครูจัดทํา
คูํมือการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ที่แสดงแนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็ก 
การสร๎างเครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล รวบรวมข๎อมูลทุก ๆ ด๎าน ได๎แกํ ข๎อมูลที่เก็บกํอนเปิด
เรียน (แฟูมประวัติเด็ก) เพ่ือรู๎จักเด็ก ข๎อมูลสําหรับการติดตามเป็นระยะ ข๎อมูลเก็บระหวํางเรียน วิเคราะห์
ข๎อมูลเด็กเพ่ือแยกแยะความแตกตํางระหวํางบุคคลในเรื่องตําง ๆ ประมวลผล จัดทําแบบสรุปผลการวิเคราะห์
ข๎อมูลเด็ก เป็นภาพรวมและข๎อควรปรับปรุงแก๎ไขได๎ชัดเจนครบทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์ จิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา ไมํมุํงเน๎นการพัฒนาด๎านใดด๎านหนึ่งเพียงด๎านเดียว มีกระบวนการดําเนินงาน 
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โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมให๎เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ด๎านการสํงเสริมสุขนิสัยที่ดีในชีวิตประจําวัน ด๎าน
การกิน การใช๎ช๎อน- ส๎อม การล๎างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน การแปรงฟัน ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี การเลํน 
การดูแลรักษาความสะอาดรํางกาย การเคลื่อนไหวรํางกายและออกกําลังกาย การนอน การรักษาความสะอาด 
ตามตารางกิจกรรมประจําวัน จัดทําการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และสาระการเรียนรู๎ในหลักสูตรสถานศึกษา(ประสบการณ์สําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู๎ 4 สาระ) 
ประชุมรํวมกันทุกระดับชั้นออกแบบหนํวยการเรียนรู๎แตํละหนํวยฯแสดงมาตรฐาน ตัวบํงชี้และสภาพที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู๎ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด๎าน และกําหนด
สาระที่ควรเรียนรู๎ของหนํวยการเรียนรู๎ตลอดทั้งปี ครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู๎  4 สาระตามหลักสูตร
สถานศึกษา นําหนํวยการเรียนรู๎ไปจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ตามหนํวยการเรียนรู๎ แตํละวันแสดงชื่อ
กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู๎สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ สํงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 
ด๎าน ได๎แกํ รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร มีกิจกรรมดังนี้ 1 .การเคลื่อนไหว และ
จังหวะ 2.เสริมประสบการณ์ 3.ศิลปะสร๎างสรรค์ 4.การเลํนตามมุม 5.กลางแจ๎ง 6.เกมการศึกษา จัดให๎มี
คณะกรรมการตรวจแผนการจัดประสบการณ์แสดงความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การเรียนรู๎ ประสบการณ์
สําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู๎ กระบวนการจัดการเรียนรู๎สื่อ/แหลํงเรียนรู๎และการประเมินผล ครูทุกคนประเมินผล
หลังการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ประจําวันโดยเขียนเป็นบันทึกหลังจัดประสบการณ์  
 2. การพัฒนาคุณภาพด๎านสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
การดําเนินงานมีกระบวนการดังนี้ ครูทุกคนจัดกิจกรรมอยํางหลากหลายให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติ
จริง เรียนรู๎ลงมือกระทํา ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน สร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง เชํน กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เด็กได๎เรียนรู๎จากการสาธิต การทดลอง การประกอบอาหารหรือการศึกษานอกสถานที่ กิจกรรม
การเลํนตามมุม  เด็กได๎เลือกเลํนอิสระตามมุมเลํน รํวมกิจกรรมอยํางมีความสุข จัดกิจกรรมให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู๎ใหญํและเด็กอ่ืน ๆ ในบรรยากาศท่ีอบอุํน มีความสุข  จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและสร๎างทักษะการใช๎ชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนจัดประสบการณ์
ชัดเจนใน 6 กิจกรรมหลัก สนับสนุนให๎เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และแสดงผลงาน/
นําเสนอความคิดและความรู๎สึก โดยครูเรียนรู๎รํวมกับเด็ก จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให๎เด็กเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู๎ใหมํตามความต๎องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตํอวิธีการเรียนรู๎
ของเด็กหลากหลายรูปแบบจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เด็กได๎เรียนรู๎ลงมือกระทํา โดยสํารวจ สังเกต สืบค๎น 
ทดลองและคิดแก๎ปัญหาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง โดยครูเรียนรู๎รํวมกับเด็ก โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุน เชํน โครงการสร๎างสรรค์หรรษาสติปัญญาพาเพลิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเด็กให๎มีความสามารถ
ในการแก๎ปัญหาและคิดวิเคราะห์  สร๎างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและมีความกล๎าแสดงออก ได๎รับ
ประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประกอบด๎วยกิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาส
ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต รู๎จักคิดวิเคราะห์ ตั้งคําถาม และค๎นหาคําตอบด๎วยตนเอง ทํา
กิจกรรมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุข โดยครูจัดฐานการเรียนรู๎ให๎เด็กได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทํากิจกรรม มีการทดลอง
ประดิษฐ์ วาดภาพ เลําเรื่องตําง ๆ จากสิ่งที่เด็กได๎ทํา กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) 
เพ่ือสํงเสริมและเปิดโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู๎เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีผํานการเรียนรู๎ 
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5 ระยะคือ การระดมความคิด เสนอความคิดเห็นของเด็ก การนําเสนอประสบการณ์เดิม เด็กสามารถเลํา
เรื่องราวตําง ๆ ที่เคยพบเห็นในชีวิตประจําวัน การสืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ตในห๎องคอมพิวเตอร์ หนังสือ
ภาพตําง ๆ ขั้นทัศนศึกษา ได๎สํารวจสืบค๎น และเรียนรู๎นอกห๎องเรียน และขั้นจัดนิทรรศการ มีการจัดทําปูาย
นิเทศเพ่ือให๎เห็นขั้นตอนการจัดกิจกรรม กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา เด็กได๎คิดวิเคราะห์วางแผนแก๎ปัญหา 
โดยครูแตํละห๎องจัดฐานการเรียนรู๎ เด็กได๎ทํากิจกรรมได๎ประดิษฐ์ผลงานตําง ๆ การเลํนเกม การละเลํนพ้ืนบ๎าน
ไทย กิจกรรมนิทานยามเช๎า เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะการพูด ฟัง อําน มีความกล๎าแสดงออก จากการแสดง
บทบาทสมมุติในนิทานแตํละเรื่อง โดยครูแตํละห๎องจะเตรียมทานและรํวมแสดงกับเด็ก มีความสุขสนุกกับการ
แสดงนิทานรํวมกัน โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กดี ประกอบด๎วยกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
เพ่ือให๎เด็กได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา ทํากิจกรรมรํวมกัน รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย โดยแบํงเป็น 4 สี ให๎เด็กเลือกรํวม
กิจกรรมในสิ่งที่เด็กสนใจและถนัด โดยเป็นนักกีฬา เป็นกองเชียร์ รํวมขบวนพาเหรด หรือเป็นเชียร์ลีดเดอร์ 
เป็นต๎น จากการจัดกิจกรรมตําง ๆ เด็กได๎รับความรู๎จากประสบการณ์ตรงของตนเอง เลํนและเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข  นอกจากนี้โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว๎ลํวงหน๎า และแผนที่ปรับ
ไปเมื่อเกิดสภาพจริงที่ไมํได๎คาดการณ์ไว๎ เชํน เรียนรู๎เรื่องการเกิดเงา แตํฝนตก ครูปรับเปลี่ยนโดยการใช๎ไฟฉาย
แทนดวงอาทิตย์  
 3. ครูปฐมวัยทุกคน จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยครู
ทุกระดับชั้นดูแลห๎องเรียนให๎สะอาด มีอากาศถํายเทที่ดี คํานึงถึงทิศทางลม มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสวําง
พอเพียง ไมํมีแสงแดดสํองรบกวนสายตาเด็ก มีความสงบที่จะทํากิจกรรมอยํางสบายและมีสมาธิ ทุกห๎องเรียนมี
ความเป็นระเบียบ ปลอดภัยจากสัตว์ แมลง และสารเคมีที่มีพิษ ครุภัณฑ์ โต๏ะ เก๎าอ้ี ไมํเป็นมุมแหลมที่เป็น
อันตราย ทุกห๎องเรียนจัดพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวที่เด็กสามารถจะทํางานได๎ด๎วยตนเอง ทํากิจกรรม
รํวมกันเป็นกลุํมเล็ก และกลุํมใหญํ มีที่วํางสําหรับเด็กเคลื่อนที่อยํางอิสระจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไมํรบกวนผู๎อ่ืน 
ทุกห๎องเรียนมีพ้ืนที่มุมเลํน/มุมประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 5 มุม เพื่อเลํนอยํางเสรี   มีของเลํน วัสดุอุปกรณ์ในมุม
เพียงพอตํอการเรียนรู๎ของเด็ก สํงเสริมให๎เด็กมีประสบการณ์จากทุกมุม  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก เชํนภาพวาด 
งานเขียน ปั้น งานประดิษฐ์  มีที่เก็บแฟูมผลงานที่เด็กจัดเก็บด๎วยตนเองและทําบันทึกพฤติกรรมขณะทํา
กิจกรรมในมุมตําง ๆ นอกจากนี้ จัดสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู๎
ของเด็ก เชํน คอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนรู๎กลุํมยํอย สื่อของเลํนที่กระตุ๎นให๎คิด และหาคําตอบเป็นต๎น 
ดําเนินการโดยครูทุกห๎องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เชํน ดิน ทราย หิน ต๎นไม๎ใบไม๎
ฯลฯ สื่อจําลองท่ีครูผลิต หรือจัดหามา มีของเลํนที่เหมาะสมกับชํวงวัยระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู๎ของ
เด็ก เหมาะสมกับข้ันตอนการจัดประสบการณ์ ให๎เด็กได๎สังเกต หยิบจับ ลงมือทําโดยใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง  
5. เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ ตามความสนใจทั้งในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน  เด็กมีโอกาสได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกับครู กับเพ่ือน ทุกกิจกรรมจัดให๎เด็กได๎ใช๎สื่อ , อุปกรณ์ , เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํา
กิจกรรมและมีสภาพพร๎อมใช๎งาน มีปริมาณเพียงพอ และปลอดภัยสําหรับเด็ก ทุกห๎องเรียนจัดสภาพแวดล๎อม
ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน  เป็นประโยชน์ตํอการเรียนรู๎ของเด็ก ตลอดจนได๎รับความรํวมมือจาก
ผู๎ปกครองและชุมชน มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เชํน เป็นวิทยากรให๎ความรู๎การทําขนมหม๎อแกง 
อีกท้ังในชุมชนยังเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นประโยชน์ เชํนสวนตาล วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นต๎น  
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4. การประเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานโดยเริ่มที่ผู๎บริหารและคณะครูประชุมวางแผน
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบํงชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
สถานศกึษา และกําหนดวิธีการประเมินพัฒนาการที่เกิดจากปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู๎ตามแผนฯ 

2. กําหนดวิธีการ และเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินได๎แกํ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผล
งาน/ชิ้นงาน การพูดคุยหรือสัมภาษณ์เด็ก การบันทึกการเจริญเติบโต ครูสามารถใช๎ได๎หลากหลายวิธี 

3. จดัทําเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพของชํวงอายุ 3-6 ปี เป็นรูปแบบรูบริค 3 ระดับ 
4. กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
5. กําหนดแนวทางการสรุปผลการประเมิน 
6. กําหนดปฏิทินการดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
7. กําหนดประเด็นการประเมินวําจะประเมินสภาพที่พึงประสงค์ใดบ๎างในแตํละหนํวยการเรียนรู๎

แล๎วนํามาจัดทําเป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ของหนํวยฯ ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด๎าน นําจุดประสงค์การเรียนรู๎
ไปจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ของหนํวยฯ 

8. สภาพที่พึงประสงค์บางรายการเก็บข๎อมูลในกิจวัตรประจําวัน และบางรายเก็บข๎อมูลใน 
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตามแผนการจัดประสบการณ์ 
 ตํอมาประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปฐมวัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเพ่ือให๎ความ
เห็นชอบเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพของชํวงอายุ 3-6 ปี และดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยจัด
กิจวัตรประจําวัน และจัดประสบการณ์ตามหนํวยการเรียนรู๎ และตามปฏิทินกําหนดชํวงวันที่เก็บรวบรวมข๎อมูล
ด๎วยวิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลายตามที่วางแผนไว๎ไมํใช๎แบบทดสอบ รวบรวมบันทึกผลการเจริญเติบโต
บันทึกผลการประเมินตามหนํวยการเรียนรู๎ จากผลงาน จากสารนิทัศน์  จากแบบบันทึกตําง ๆ มาวิเคราะห์
สะท๎อนพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก ครูทุกคนดําเนินการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล 
สรุปเป็นรายตัวบํงชี้ รายมาตรฐานในภาพรวมภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แนวทางสรุปสภาพที่พึงประสงค์แตํละ
ตัวบํงชี้ใช๎ฐานนิยม (Mode) จัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการให๎พํอ แมํ ผู๎ปกครอง หรือผู๎เกี่ยวข๎องรํวม
พิจารณา และรับทราบวําเด็กมีความสามารถ และรํวมกันปรับปรุงแก๎ไข หรือสํงเสริม ผู๎บริหารประชุม
มอบหมายครูประจําชั้นนําข๎อมูลเด็กแตํละคนไปวางแผนพัฒนาสํงเสริม ปรับปรุงแก๎ไขพฤติกรรมของเด็ก และ
นําข๎อมูลไปปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนาการจัดประสบการณ์ตํอไป 

3. การประเมินกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูยังขาดการนําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง 

วิชาชีพ 
 
 
4. ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการ 

๑. โรงเรียนนําผลที่ได๎ในการประเมินมาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูให๎สามารถสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในปีการศึกษา 2563 
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5. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
  - แผนการจัดประสบการณ์ 
  - บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ 
  - รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
  - แบบประเมินพัฒนาการเด็กด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์ จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา 
   - แบบบันทึกการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
   - แบบสรุปการอบรม 
  - แฟูมสะสมผลงานครู 
  - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
   - ภาพถํายการจัดกิจกรรม และบรรยากาศในห๎องเรียน 
  - โลํ รางวัล เกียรติบัตร 
 
6. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 จุดเด่น 

 ๑. ครูมีความมํุงมั่น ตั้งใจ เสียสละ ทํางานเป็นทีม กล๎าแสดงออก  
๒. ครูมีความรัก ความเมตตากับเด็กอยํางเสมอภาค มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู๎ปกครอง 

สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
๓. ครูมีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ สามารถ

ออกแบบการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ สํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านอยํางสมดุล เสริมกิจกรรมและทักษะที่
จําเป็นได๎เหมาะสมตามวัย จนสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู๎บริหาร และ
ครูโรงเรียนตําง ๆ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาครูให๎สามารถนํากระบวนการ PLC  มาใช๎เพ่ือพัฒนา แก๎ปัญหาการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู๎ หรือสร๎างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และ
ท๎องถิ่นได๎ตลอดไปอยํางยั่งยืน 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรจัดอบรมให๎ความรู๎ และควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครุใกระบวนการ PLC  
ในการแก๎ปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎  
 
 
 
 
 



65 
 

 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  ๑. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

  60 1,716 1,039 60.56 ดี 

 1.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีทักษะ
ในการอํานในแตํละระดบัช้ัน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

    1,150 67.01  

 1.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีทักษะ
ในการเขียนในแตํละระดับช้ัน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

    1,049 61.10  

 1.3 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีทักษะ
ในการสื่อสารในแตํละระดับช้ัน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

    1,094 63.76  

 1.4 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีทักษะ
ในการคิดคํานวณในแตํละดับช้ัน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

    864 50.35  

2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
แกป้ัญหา 

  70 1,716 1,364 79.48 ดี 

 2.1 ร๎อยละของผูเ๎รียนมี
ความสามารถในการคิดจําแนก
แยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรอง
อยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

    1,326 77.27  

 2.2 ร๎อยละของผูเ๎รียนมีการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

    1,394 81.23  

 2.3 ร๎อยละของผูเ๎รียนมีการ
แก๎ปัญหาอยาํงมีเหตุผล 

    1,372 79.95  

3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

  60 1,716 1,030 60.03 ดี 

 3.1 ร๎อยละของผูเ๎รียนมี
ความสามารถในการรวบรวม
ความร๎ูได๎ทั้งตวัเองและการ
ทํางานเป็นทีม 

    922 53.73  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไมํปฏิบตั ิ

 3.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู๎และ
ประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรคส์ิ่งใหมํ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

    1,138 66.33  

4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

  65 ๑,๗๑๖ 1,134 66.09 ดี 

 4.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนมี
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    1,224 71.33  

 4.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนมี
ความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด๎านการเรยีนรู๎การ
สื่อสาร การทํางานอยําง
สร๎างสรรค์ และมคีุณธรรม 

    1,134 60.84  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

  50 1,716 946 55.13 ปานกลาง 

 5.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนบรรลุ
การเรยีนรู๎ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    960 55.94  

 5.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนมี
ความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ตาม
หลักสตูรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิม 

    635 37.01  

 5.3 ร๎อยละของผู๎เรยีนมี
ความก๎าวหน๎าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ 

    387 ๒๒.๖๐  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  75 1,716 1,379 80.36 ดีเลิศ 

 6.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีความรู๎ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีใน
การศึกษาตํอ  

    1,206 70.28  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

 6.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีความรู๎ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีใน
การจัดการ การทํางานหรืองาน
อาชีพ 

    1,552 90.44  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
1 การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่

ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  80 1,716 1,704 99.30 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนมี
พฤติกรรมเป็นผู๎ที่มคีุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    1,704 99.30  

 1.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีคํานิยม
และจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยไมํขดักับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    1,704 99.30  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

  80 1,716 1,424 83.03 ยอดเยี่ยม 

 
 

2.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีความ
ภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย  

    1,400 81.58  

 2.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

    1,450 84.49  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

  80 1,716 1,440 83.92 ยอดเยี่ยม 

 - ร๎อยละของผู๎เรียนยอมรับและ
อยูํรํวมกันบนความแตกตําง
ระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณ ี

    1,440 83.92  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

  80 1716 1,603 93.47 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร๎อยละของผู๎เรยีนมีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจติ 
อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัย  

    1,593 92.89  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

 4.2 ร๎อยละของผู๎เรยีนสามารถ
อยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข 
เข๎าใจผู๎อื่น ไมมํีความขัดแย๎งกับ
ผู๎อื่น 

    1,614 
 

94.06  

             สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                              จํานวนประเด็นพิจารณา 

71.51 ดี 

 
หมายเหตุ   กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคํานวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จํานวนผู๎เรียนผํานเกณฑท์ี่โรงเรียนกําหนด 
                                                                      จํานวนผู๎เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
   1. ระดับ  กําลังพัฒนา ต่ํากวํา ร๎อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร๎อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร๎อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร๎อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการอํานตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนดในแตํละระดับชั้น โดยแตํละกลุํมสาระได๎จัดทําโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ซึ่งในระดับประถมศึกษาในชั่วโมงเรียนที่ 1 ทุกวัน จันทร์ - วันพฤหัสบดี วิชาภาษาไทยได๎
จัดการอํานเนื้อเรื่องแล๎วตอบคําถาม โดยครูให๎นักเรียนอํานเนื้อเรื่องที่ครูเตรียมทําไว๎ให๎   ให๎นักเรียนอํานแล๎ว
ตอบคําถาม ให๎นักเรียนอํานคําพ้ืนฐานโดยอํานพร๎อมกันทั้งชั้นเรียนและอํานทีละคน จากนั้นมีการทดสอบการ
อํานโดยครูประจําชั้น อีกท้ังให๎นักเรียนอํานนิทานจากหนังสือนิทานที่ครูจัดทําไว๎ให๎ ให๎นักเรียนนํามาอํานให๎ครู
ฟัง แล๎วตอบคําถามวําใคร ทําอะไร ที่ไหน อยํางไร จากนั้นนําไปบันทึกลงในสมุดบันทึกรักการอําน  และมีการ
ทดสอบการอําน RT ของเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับ ป.1 ทดสอบการอํานโดยแบบทดสอบการอํานของ สพฐ. 
ในระดับ ป.2 - ป.6 โดยโรงเรียนจัดตั้งกรรมการขึ้นมาเพ่ือทดสอบการอํานของนักเรียนแตํละระดับ และยังมี
การจัดกิจกรรมขึ้นมาสนับสนุนอีกหลายกิจกรรม เชํน ตะกร๎าความรู๎  นําหนังสือในห๎องสมุดใสํตะกร๎าไปวางไว๎
บนอาคารเรียนแตํละชั้นให๎นักเรียนอํานชํวงเวลาพักกลางวัน เพ่ือให๎นักเรียนนําความรู๎ที่ได๎อํานไปบันทึกรักการ
อําน  กิจกรรมรักการอํานและบันทึกรักการอําน โดยทางกลุํมสาระภาษาไทยได๎แจกสมุดบันทึกรักการอํานให๎
นักเรียนทุกคนตั้งแตํระดับ ป.1 - ม.6 ให๎นักเรียนอํานเรื่องที่นักเรียนสนใจแล๎วนํามาบันทึกลงสมุด โดยการ
บันทึกนั้น ต๎องอํานหนังสืออยํางหลากหลาย และบันทึกได๎ใจความสมบูรณ์ ลายมือเรียบร๎อย สวยงาม สํงสมุด
ผู๎สอนสิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 ซึ่งผลจากการทดสอบการอํานภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัด ของ
ผู๎เรียนชั้นป.1 -ม.6 ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร๎อยละ 63.68 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาผู๎ เรียนให๎มีทักษะการเขียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนดในแตํละระดับชั้นโดยแตํละกลุํมสาระได๎จัดทําโครงการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ซึ่งในระดับประถมชั้น ป.1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี วิชาภาษาไทยมีการเขียนตามคําบอกตามคํา
พ้ืนฐาน โดยครูเป็นคนบอกให๎นักเรียนเขียนตาม และเขียนเรื่องจากภาพในระดับ ป.4  ครูเป็นคนหาภาพมาให๎
นักเรียนแล๎วให๎นักเรียนแตํงเรื่องจากภาพที่เห็นให๎เป็นเรื่องราว สํวนในระดับ ป.1 - ป.4 ในชั่วโมงที่ 1 วันศุกร์
ของทุกสัปดาห์ จัดกิจกรรมสร๎างโจทย์จากโบรชัวร์สินค๎า หรือจากผลิตภัณฑ์ของสินค๎าที่นักเรียนหามา เชํน 
นักเรียนหาซองเลย์มาให๎นักเรียนสร๎างโจทย์ปัญหา เชํน  ซื้อเลย์มาจํานวน 5 ซอง  ซองละ 20 บาท ต๎อง
จํายเงินทั้งหมดกี่บาท  ในกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ ได๎จัดให๎นักเรียนเขียนคําศัพท์  และเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษโดยครูเป็นผู๎บอกคําหรือประโยคแล๎วให๎นักเรียนเขียนลงสมุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสํงเสริม
คําศัพท์ทํองจํานําไปใช๎ระดับ ป.1 - ป.6 โดยครูผู๎สอนให๎นักเรียนเขียนบันทึกคําศัพท์โดยให๎นักเรียนหาคําศัพท์
ที่นักเรียนสนใจมาบันทึกสํงครูจากนั้นครูผู๎สอนคัดคํามาทําแบบทดสอบ ทดสอบนักเรียนในระดับที่ตนเองสอน 
ซึ่งผลการทดสอบการเขียนตามตัวชี้วัดของวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผลการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์ เขียน ในระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียนในระดับชั้นป.1 - ม.6 คิดเป็นร๎อยละ 59.32 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนในการสื่อสารในแตํละระดับชั้นด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยโรงเรียนมีครู ชาวตํางชาติมา
สอนในระดับชั้นป.๕ - ม.6 ในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเน๎นให๎ผู๎เรียนสื่อสารกับชาวตํางชาติได๎ สํวน
ระดับประถม ป.1 - ป.4 ฝึกให๎นักเรียนสะกดคําศัพท์ ฝึกการออกเสียงคําศัพท์ ครูนําคําศัพท์โดยใช๎บัตรคํา 
แสดงให๎นักเรียนดูแล๎วสะกดพร๎อมกัน ฝึกสนทนาพร๎อมกันทั้งชั้นเรียน ร๎องเพลงและเต๎น เพลงภาษาอังกฤษใน
เรื่องตําง ๆ  ตามที่เรียน และฝึกสนทนาเกี่ยวกับเรื่องตําง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ได๎จัดกิจกรรม
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ขึ้นมาสนับสนุนดังนี้ กิจกรรมภาษานํารู๎สูํอาเซียนโดยมีกิจกรรมดังนี้ หาตัวแทนนักเรียนมานําเสนอภาษา
อาเซียนตอนเช๎าวันพุธจากนั้นให๎นักเรียนบันทึกคํา เมื่อเมื่อจบภาคเรียนครูมีแบบทดสอบ สอบวัดความรู๎
นักเรียน  กิจกรรมภาษาถิ่นนํารู๎ จัดการนําเสนอหน๎าแถวตอนเช๎าวันศุกร์ เมื่อจบภาคเรียน มีการแขํงขันตอบ
คําถามภาษาถิ่น และเสริมแรงโดยการแจกรางวัลนักเรียน  ซึ่งผลการทดสอบการสื่อสารตามตัวชี้วัดของวิชา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับดีข้ึนไป ของผู๎เรียนชั้น ป.1 - ม.6 คิดเป็นร๎อยละ 62.27 

 โรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการคิดคํานวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนดในแตํละระดับชั้น โดยกลุํมสาระได๎จัดทําโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ซึ่งในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในชั่วโมงเรียนที่ 1 วันศุกร์กลุํมสาระคณิตศาสตร์ได๎จัดให๎มี
การทํองสูตรคูณจาก VDO และจัดกิจกรรมสนับสนุนการคิดคํานวณ เชํน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  โดยครูสอน
เทคนิคการคิดให๎นักเรียน จากนั้นให๎นักเรียนคิดเอง และทดสอบวัดความรู๎  กิจกรรมสูตรคูณคลํองมีการทํอง
สูตรคูณในชั่วโมงโฮมรูม และชั่วโมงสอนปกติกํอนเรียนทุกชั่วโมง และมีการทดสอบวัดความรู๎และความรวดเร็ว
ในการทํอง ซึ่งผลการทดสอบการคิดคํานวณคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 -ม.1 ที่อยูํ
ในระดับดรี๎อยละ 69.47 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู๎ ให๎เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่
เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรํวมมือกัน
เรียนรู๎  แบบโครงงาน  ซึ่งใช๎กระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหาเป็นหลักในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  เชํน 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  ใน มาตรฐาน ว 8.2  เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงคํานวณในการแก๎ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎  การทํางาน  
และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  รู๎เทําทัน  และมีจริยธรรม   ในสาระการเรี ยนรู๎คณิตศาสตร์  
มาตรฐาน ค 1.2 เข๎าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน  ลําดับและอนุกรม และนําไปใช๎  
มาตรฐาน ค 1.3  ใช๎นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือชํวยแก๎ปัญหาที่กําหนดให๎ ในกลุํม
สาระการเรียนรูภาษาไทยเน๎นเรื่องการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนเป็นเรื่องสําคัญที่สุด โดยมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียน
ทุกคนอํานออกและเขียนได๎ โดยได๎จัดทําบันทึกรักการอําน และแบบฝึกการอํานคิดวิเคราะห์ สื่อความ  เสริม
พัฒนาการในด๎านการอํานให๎กับทุกระดับชั้น เป็นต๎น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังได๎นํารูปแบบ
กระบวนการของ Active Learning ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎ในแตํละระดับชั้น และมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่สอดคล๎องกับสมรรถนะสําคัญของ
ผู๎เรียนข๎อที่ 2 และข๎อที่ 3  คือ ความสามารถในการคิด และ ความสามารถในการแก๎ปัญหา  นอกจากนี้
โรงเรียนได๎มีการจัดโครงการ กิจกรรม เชํน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  ได๎ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
คํานวณมาใช๎ทดสอบนักเรียนตั้งแตํระดับชั้น ป.1 – ม.6 ซึ่งมีเครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง ผําน
เกณฑ์คิดเป็นร๎อยละ 85.41 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ได๎จัดกิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช๎ ประกวดโครงงานนักเรียน การจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์ จาก 4 
กิจกรรมผํานเกณฑ์คิดเป็นร๎อยละ 94.84 กิจกรรมสํงเสริมการอํานมีการให๎นักเรียนทําแบบสรุปการอํานผําน
เกณฑ์คิดเป็นร๎อยละ 78.35 กิจกรรมแขํงขันสุดยอด ICT ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากผลการ
ประเมินการแขํงขันผํานเกณฑ์คิดเป็นร๎อยละ 97.24 กิจกรรม English four skills ได๎จัดทําแบบทดสอบการ
สะกดคํา  แบบทดสอบการอําน  แบบทดสอบการเขียนบรรยายจากรูปภาพ มาใช๎ในการทดสอบนักเรียนตั้งแตํ
ระดับชั้นป.1 – ม.6 ผํานเกณฑ์คิดเป็นร๎อยละ 82.95 กิจกรรมวันลอยกระทง มีการประกวดประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติจากความคิดสร๎างสรรค์  มีการตัดสินและมอบรางวัลแกํผู๎ชนะ นอกจากนี้นักเรียนแตํละห๎อง
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นํากระทงมาสํงพร๎อมกับนํามาจําหนํายให๎กับผู๎ที่มารํวมงาน ผลจากการทํากิจกรรมผํานเกณฑ์คิดเป็น ร๎อยละ 
99.36 กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม  มีการเปิดรับสมัครให๎นักเรียนที่มีความสนใจเข๎ารํวมการแขํงขันตอบ
ปัญหาและมีการมอบรางวัลให๎กับนักเรียนที่ชนะการแขํงขัน ผลจากการทํากิจกรรมผํานเกณฑ์คิดเป็น ร๎อยละ 
88.00 กิจกรรมกีฬาสีภายในจัดขึ้นเพ่ือให๎นักเรียนตั้งแตํระดับชั้น ป.1 – ม.6 ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
รู๎จักความสามัคคี การให๎อภัย และรู๎จักการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ผลจากการทํากิจกรรมผํานเกณฑ์คิดเป็น
ร๎อยละ 89.66  และกิจกรรมแนะนําเว็บไซต์ให๎ความรู๎ ได๎มีการแขํงขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู๎เกี่ยวกับ
เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ และไปศึกษาเว็บไซต์ที่นักเรียนชอบมานําเสนอหน๎าเสาธง มีการตั้งคําถามและตอบ
คําถามจากเรื่องที่ได๎นําเสนอ ผลจากการทํากิจกรรมผํานเกณฑ์คิดเป็นร๎อยละ  90.11  นอกจากนี้ยังได๎มีการ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักนําเสนอความคิดในด๎านตําง ๆ เชํน การประกวดแขํงขันทักษะวิชาการ การใช๎โปรแกรม
สร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันโปรแกรม Microsoft Power Point ได๎รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดจัดปูายนิเทศวาดภาพวันอาสาฬหบูชา  ได๎รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาด
ภาพระบายสีหัวข๎อท๎องถิ่นของเรา กลุํมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข๎อสิ่งแวดล๎อมไทยในอนาคต ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพ
ระบายสีหัวข๎อ คลองสวยน้ําใส งานการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัดเพชรบุรี ได๎รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6 
การประกวดกลําวสุนทรพจน์ระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ จากกิจกรรมตําง ๆ สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและเป็นแรงผลักดันในการคิด
สร๎างสรรค์ผลงาน ทําให๎มีความสามารถในการแก๎ปัญหาแลนําไปประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ตําง  ๆ ได๎ สามารถ
อธิบายที่มาของความคิดและนําเสนอผลงานของตนเองได๎อยํางเหมาะสม โดยมีผลการประเมินดังนี้  ผู๎เรียนมี 
ความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรองอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
ผลการประเมินคิดเป็นร๎อยละ 82.28  ผู๎เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการประเมินคิดเป็น
ร๎อยละ 86.16 ผู๎เรียนมีการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ผลการประเมินคิดเป็นร๎อยละ 84.71 

ผู๎เรียนมีทักษะในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งด๎วยตนเองและการทํางานเป็นทีม โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีการทํางานเป็นทีม โดนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เชํน 
กิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งมีการประดิษฐ์กระทง เน๎นการให๎นักเรียนรู๎จักใช๎ความคิด เชํน ทํากระทงจากวัสดุอ่ืน
ที่นอกเหนือจากงานใบตอง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีการทํางานเป็นทีม เกิดความคิดสร๎างสรรค์
อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 83.03 ผู๎เรียนมีทักษะการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ อาจเป็นแนวคิด โครงการ 
ชิ้นงาน โรงเรียนได๎สํงเสริมได๎มีการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ เชํน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยให๎ผู๎เรียนแตํละ
ชั้น ตั้งแตํ ม.1 - ม.6 ได๎มีการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล ซึ่งนําวัสดุที่เหลือใช๎มาสร๎างสรรค์ให๎เกิดเป็นชิ้นงานและเป็น
การให๎ผู๎เรียนได๎นําประสบการณ์ที่เคยพบเห็นมาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ผู๎เรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานตําง ๆ เชํน เครื่องดูดฝุุนจิ๋ว แอร์จิ๋ว เครื่องกรองน้ําขนาดเล็ก โคมไฟจาก
กะลามะพร๎าว วัสดุที่ใช๎เป็นวัสดุเหลือใช๎ ซึ่งฝึกฝนให๎ผู๎เรียนใช๎ความรู๎และประสบการณ์มาเลือกทําโครงงาน ทํา
ให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก๎ปัญหาตําง ๆ ทําให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ ซี่งผู๎เรียนมีทักษะในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ อยูํในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ  49.95   

โรงเรียนได๎สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา
ตนเอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายในแตํละระดับชั้นที่เหมาะสมกับวัย ความรู๎ ความสามารถ 
และความสนใจของผู๎เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ครูผู๎สอนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการเรียนรู๎ เชํน การ
เรียนรู๎ในเรื่องของอัลกอริทึมสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได๎รับการฝึกทักษะการแก๎ปัญหา
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และการเขียนโปรแกรมผํานเว็บไซต์ Code.org เรียนรู๎การใช๎คําสั่งอยํางงํายในการควบคุมการเดินของตัวละคร 
พัฒนาทักษะการคิดอยํางเป็นขั้นเป็นตอน ผํานการจัดลําดับขั้นตอนการแก๎ปัญหาจากสถานการณ์ตําง ๆ ที่มี
ความแตกตํางกันและมีระดับความยาก – งําย หรือการมีเงื่อนไขในแตํละสถานการณ์ที่แตกตํางกัน อีกทั้งยังมี
ครูที่ชํานาญการในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถํายทอดความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนในแตํละ
ชํวงชั้นตามความเหมาะสม ได๎แกํ การจัดอบรมการซํอมบํารุงดูแลรักษาผํานทางกิจกรรมหมอคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมการแขํงขันสุดยอด ICT ที่จัดให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข๎ารํวมกิจกรรม เรียนรู๎ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช๎งานอุปกรณ์เทคโนโลยีตําง ๆ ให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจใหมํ ๆ กับนักเรียน 
เพ่ือให๎เป็นแนวทางในการเลือกใช๎ หรือตัดสินใจในการประกอบอาชีพในอนาคต ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีในการศึกษาตํอ และดําเนินชีวิตประจําวันในศตวรรษที่ 21 ให๎ดีขึ้นไป เมื่อจัดกิจกรรมดังที่ได๎
กลําวข๎างต๎นตลอดปีการศึกษาที่ผํานมาพบวําผลการประเมินสมรรถนะผู๎เรียนในด๎านการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศจากนักเรียนทั้งหมด 1,716 คน มีนักเรียนที่ผํานเกณฑ์คุณภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 
71.33  โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านการเรียนรู๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทํางาน
อยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม ในแตํละระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  เพ่ือให๎ตรงกับ
ความต๎องการของผู๎เรียน เชํน ครูผู๎สอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาการเขียนเกมอยํางงํายด๎วยโปรแกรม Scratch จากอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนได๎นําความรู๎การเขียนเกมอยํางงํายด๎วยโปรแกรม Scratch มาทดลองเขียนด๎วยตนเอง แก๎ไข
ข๎อบกพรํองให๎มีความถูกต๎อง และพัฒนาตํอยอดองค์ความรู๎ในการเขียนเกมด๎วยโปรแกรม Scratch สร๎างสรรค์
ชิ้นงานให๎เกิดความสมบูรณ์ ความนําสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมความรู๎ความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การทํางานอยํางสร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมแนะนํา
เว็บไซต์ให๎ความรู๎ มีตัวแทนนักเรียนนําเสนอเว็บไซต์ที่นําสนใจและนําเรียนรู๎ทุกวันจันทร์ตอนเช๎าหน๎าเสาธง  
เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์  นําไปใช๎ในการค๎นหาข๎อมูลนําไปใช๎ในการพัฒนา
ด๎านการเรียน  กิจกรรมบอร์ดความรู๎อัจฉริยะที่รํวมมือกันรวบรวมข๎อมูล จัดทําบอร์ดสําหรับให๎นักเรียนได๎
ศึกษาบอร์ดความรู๎ในโรงเรียน และรวบรวมข๎อมูล นําข๎อมูลมาค๎นหาใน  Google  มาทํา  Google  Slide  
และนําข๎อมูลของ  Google  Slide  มาทํา QR CODE มาจัดทําบอร์ด เมื่อจัดกิจกรรมดังที่ได๎กลําวข๎างต๎น
ตลอดปีการศึกษาที่ผํานมา พบวําผลการเรียนรู๎ในกลุํมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากนักเรียนทั้งหมด 1,716 
คน มีนักเรียนที่ผํานเกณฑ์คุณภาพในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ  60.84 

โรงเรียนได๎จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 กลุํมสาระการเรียน เชํน 
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ และพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน โดยการสํงเสริมให๎นักเรียนรักการอําน เพราะ
พ้ืนฐานของการอํานจะทําให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถนําความรู๎มาใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ ไมํวําในระดับจังหวัด หรือในกลุํมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่ง
นักเรียนสามารถนําความรู๎ไปใช๎ และได๎รับเหรียญรางวัลมาอยูํเสมอ ทางโรงเรียนได๎จัดทําโครงการติวเข๎มทาง
วิชาการในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให๎นักเรียนมีการเตรียม
ความพร๎อมในการสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับประเทศ โดยการเชิญบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู๎
ความสามารถ มาติวให๎นักเรียน ทําให๎นักเรียนที่มีความตั้งใจ ได๎มีความรู๎และประสบการณ์มากขึ้น 

โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตํอในระดับชั้นที่สูง
เหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํน เชิญวิทยากรจาก
หนํวยงานภายนอกสถานศึกษามาให๎ความรู๎ในด๎านการศึกษาตํอให๎กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีการ
จัดกิจกรรมแนะแนวที่มุํงเน๎นการศึกษาตํอในชั้นเรียนทุกระดับชั้น มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาตํอ 
และการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เชํน การให๎คําปรึกษาในการศึกษาตํอ สื่อออนไลน์ เป็นต๎น มีการสํารวจ
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ข๎อมูลความต๎องการการศึกษาตํอและประกอบอาชีพในอนาคต การเลือกเรียนตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นตามความ
ถนัด และความสนใจตามศักยภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนค๎นหาอาชีพในอนาคตที่ตนเองต๎องการ 
ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตํอ อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 91.78
โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการทํางานหรืออาชีพที่เหมาะสม
กับวัย โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํน กิจกรรมชุมนุมอาหาร 4 
ภาค ชุมนุมการงาน ชุมนุมซํอมเครื่องไฟฟูา เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกประสบการณ์ การประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง มีการฝึกการวางแผน การทํางานเป็นกลุํม เชํน กิจกรรมลอยกระทง กลุํม
สาระการงานอาชีพจัดให๎มีการประกวดกระทงเป็นการฝึกฝนให๎ผู๎เรียนรู๎จักการวางแผน การทํางานรํวมกัน ฝึก
ภาวะผู๎นํา ผู๎ตามที่ดี การยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน กิจกรรมการสานตะกร๎าจากเส๎นพลาสติก เพ่ือใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ ชุมนุมตัดกระดาษโดยทางโรงเรียนได๎นําผู๎ เรียนรํวม
กิจกรรมกับหนํวยงานภายนอกในการตัดกระดาษเป็นพวงมโหตร ตกแตํงโอํงสวยด๎วยผ๎าไทย มีการสํงเสริม
นักเรียนเพ่ือฝึกประสบการณ์ตรงอยํางตํอเนื่อง เชํน นําผู๎เรียนไปรํวมกิจกรรมที่หน๎ากระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับลายรดน้ํา วันการศึกษาเอกชนที่โรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดสมุทรปราการในกิจกรรมการแทงหยวก เป็น
การสร๎างประสบการณ์ตรงให๎กับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีใน
การจัดการทํางานหรืองานอาชีพ คิดเป็นร๎อยละ 91.55 นอกจากนี้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให๎กับผู๎เรียนมี
ทางเลือกที่หลากหลายขึ้น โดยโรงเรียนทําข๎อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี เพ่ือ
เปิดการเรียนการสอนในสายอาชีพในระดับประกาศวิชาชีพ (ปวส.) ให๎กับผู๎เรียนในระดับชั้น ม.ปลาย เป็นการ
เรียนควบคูํกันของสายสามัญและสายอาชีพ เปิดสอนในสาขาชํางไฟฟูากําลัง สาขาคอมพิวเตอร์ การเรียนสาย
อาชีพทําให๎มีทักษะในการลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกงานกับหนํวยงานภายนอกเพ่ือสร๎างประสบการณ์ตรง เมื่อ
จบการศึกษาผู๎เรียนได๎รับวุฒิการศึกษาในระดับชั้นม.6 และควบคูํกับวุฒิการศึกษาระดับปวช. ควบคูํกัน ในปี
การศึกษา 2562 ทางโรงเรียนมีนักเรียนที่จบการศึกษาตามข๎อตกลงทางวิชาการ (MOU) เป็นรุํนแรก ผู๎เรียน
สามารถทําวุฒิการศึกษาที่ได๎รับไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถนําไปประกอบอาชีพได๎ตามความถนัด
และศักยภาพของผู๎เรียน 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํง มีศีลธรรม เพ่ือมุํงหวังพัฒนาจิตใจของนักเรียนให๎
เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม อยูํรํวมกันอยํางมีความสุขภายใต๎การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพคูํคุณธรรม  พร๎อมทั้ง
เพ่ือที่เด็กเหลํานี้จะได๎เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพคูํคุณธรรมและเป็นคนดีของสังคมในอนาคตโดยโรงเรียน
ได๎จัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน ได๎เน๎นให๎นักเรียนเกิดจิตสํานึกและมีจิต
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ มีจิตอาสาและมีสํวนชํวยในการพัฒนาสังคมให๎เจริญควบคูํทั้งด๎านวัตถุและจิตใจในรูปแบบที่
หลากหลาย ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา โรงเรียนได๎มีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สํงเสริมให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมของผู๎เรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม โดยจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือสํงเสริมและปลูกฝังคํานิยม
ทางด๎านคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต๎องให๎กับนักเรียน โดยจัดให๎มีกิจกรรมสํงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ได๎แกํ  
กิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมฝึกมารยาทไทยและสวดมนต์หมูํทํานองสรภัญญะ กิจกรรม
เข๎าคํายปฏิบัติธรรม โครงการจิตอาสาทําความดีด๎วยหัวใจ เพ่ือฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ทํางานเพ่ือสังคมโดยมุํงเน๎น
ประโยชน์ตํอสํวนรวมเป็นหลัก ได๎แกํ กิจกรรมอนุรักษ์แมํน้ํา เพชรบุรี โครงการโรงเรียนสีขาว เพ่ือมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและสิ่งที่ทําให๎เกิดความมึนเมา ได๎แกํ กิจกรรมเทเหล๎าเผาบุหรี่ กิจกรรม
ตรวจสารเสพติด  กิจกรรมรณรงค์ปูองกันตํอต๎านยาเสพติด โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือเป็น
การสํงเสริมการเรียนรู๎ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสํงเสริมการเข๎าใจอันดีตํอ
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กระบวนการประชาธิปไตยได๎แกํ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน (99.30) ร๎อยละ 98.84 

ผู๎เรียนมีคํานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม โรงเรียนได๎ดําเนินการโดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
คํานิยม จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด ไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือสํงเสริมและปลูกฝัง
สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด๎วยวิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและโครงการตําง  ๆ เชํน   
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัดให๎มีกิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมฝึก
มารยาทไทยและสวดมนต์หมูํทํานองสรภัญญะ กิจกรรมเข๎าคํายปฏิบัติธรรม โครงการจิตอาสาทําความดีด๎วย
หัวใจ เพ่ือฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ทํางานเพ่ือสังคมโดยมุํงเน๎นประโยชน์ตํอสํวนรวมเป็นหลัก ได๎แกํ กิจกรรมอนุรักษ์
แมํน้ําเพชรบุรี โครงการโรงเรียนสีขาว เพ่ือมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและสิ่งที่ทําให๎เกิด
ความมึนเมา ได๎แกํ กิจกรรมเทเหล๎าเผาบุหรี่ กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมรณรงค์ปูองกันตํอต๎านยาเสพ
ติด โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสํงเสริมการเข๎าใจอันดีตํอกระบวนการประชาธิปไตย ได๎แกํ กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดภูมิทัศน์
ทั้งในห๎องเรียนและบริเวณสถานที่ให๎เกิดบรรยากาศสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมได๎แกํ  
กิจกรรมห๎องเรียนอาคารเรียน 5 ส. กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัน
สําคัญ โดยจัดให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสําคัญในวันนั้น ๆ เพ่ือเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
ได๎แกํ กิจกรรมวันไหว๎ครู กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ กิจกรรมวันลอยกระทง การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู๎เรียน เป็นต๎น ร๎อยละ 98.01 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับบทเรียนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง  บทเรียนที่ต๎อง
เรียนภูมิปัญญาไทย ซึ่งในหนังสือเรียนได๎สอดแทรกภูมิปัญญาไทยไว๎มาก เป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนมีจิตสํานึก 
ภูมิใจในความเป็นไทย สํานึกรักบ๎านเกิด เห็นคุณคําแผํนดินเกิด และหวงแหนในแผนดินของเรา กระตุ๎ นให๎
สํานึกรักในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชํน ประเพณีการลอยกระทง โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
โดยให๎นักเรียนแตํละระดับชั้น ประกวดการประดิษฐ์กระทงด๎วยวัสดุจากธรรมชาติ ที่ยํอยสลายได๎งําย ไมํเป็น
การทําลายสิ่งแวดล๎อม เป็นการสืบสานประเพณีแบบอนุรักษ์ธรรมชาติไว๎กับเยาวชนรุํนหลัง นอกจากนี้ใน 1 
สัปดาห์ มีการนําเสนอภาษาถิ่น หน๎าเสาธง 1 วัน โดยมีคําภาษาถิ่น คนอํานภาษาถิ่น คนแปล และการนํา
ภาษาถ่ินไปใช๎ในชีวิตประจําวัน เพ่ือไมํให๎นักเรียนลืมภาษารากเหง๎าของความเป็นไทยไปอยํางนําเสียดาย และ
เมื่อสิ้นปีจะมีการประเมินผลโดยการตอบคําถามเกี่ยวกับภาษาถิ่น และให๎รางวัลเป็นกําลังใจให๎กับนักเรียน ทํา
ให๎นักเรียนมีความพร๎อมที่จะรํวมกิจกรรม  จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีศิลปะโดดเดํนในงานชํางสิบหมูํ มี
ชื่อเสียงมากระดับประเทศ ทางโรงเรียนเห็นวําเป็นวิชาชีพที่นําภาคภูมิใจ และสมควรอนุรักษ์ไว๎ให๎ลูกหลาน 
เชํน ลายรดน้ํา แกะสลัก ปิดทองลงรัก ชํางปั้น แทงหยวก ฯลฯ ในจังหวัดเพชรบุรี มีชํางสิบหมูํที่เป็นสายเลือด
ของชํางเหลํานี้มากมาย ทางโรงเรียนมองเห็นวําวิชาชีพเหลํานี้ เป็นอาชีพชั้นสูงที่ควรอนุรักษ์ไว๎ให๎ลูกหลานสืบ
ทอดตํอกันไป เพราะสอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย จึงได๎เชิญชํางสิบหมูํเหลํานี้มาสอนให๎
นักเรียนที่มีความสนใจ ในชั่วโมงกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให๎ ทําให๎นักเรียนเหลํานั้นได๎รับความรู๎ และนําความรู๎ที่
ได๎ไปตํอยอดในการประกอบอาชีพได๎ นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได๎โดยการปฏิบัติจริง และมีความภาคภูมิใจ
ในท๎องถิ่น เห็นคุณคําความเป็นไทยได๎ร๎อยละ 94.63 โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาไทย ในด๎านดนตรีไทย นาฏศิลป์ การรํายรําแบบไทย การละเลํนของเด็กไทย เชํน ม๎าก๎านกล๎วย เลํน
ซํอนหา มอญซํอนผ๎า ซึ่งนับวันจะหมดสิ้นไปทุกวัน เพราะเด็กยุคใหมํเกํงเทคโนโลยี จะเลํนเกมในโทรศัพท์มาก 
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จนเป็นเด็กติดเกม ในชั่วโมงพลศึกษา ครูผู๎สอนได๎สอดแทรกการเลํนแบบไทยโบราณไว๎ให๎เด็ก ๆ เพ่ือดึงเด็กให๎
กลับมามีสังคมแบบไทย เรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โรงเรียนได๎จัดให๎มีห๎องนาฏศิลป์ และห๎องดนตรีไทย โดย
มีครูผู๎ชํานาญการในด๎านนั้น ๆ โดยเฉพาะ และจัดการเรียนการสอนไว๎ในตารางสอน นักเรียนทุกคนได๎เรียนใน
เรื่องนาฏศิลป์ และดนตรีไทยทุกคน จนเป็นที่นําภาคภูมิใจที่ นักเรียนของโรงเรียนได๎โอกาสไปประกวดและ
แสดงจนได๎รับรางวัลมาอยํางมากมาย 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดในแตํละ
ระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาผู๎เรียนอยํางหลากหลาย  เชํน โครงการลูกเสือ – เนตรนารี โดยการจัดการ
สอนทุกวันพุธ และมีการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นต๎น โครงการวิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมวันพระ 
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง กิจกรรมเข๎าคํายปฏิบัติธรรม เป็นต๎น โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพมีการ
แขํงขันกีฬาภายใน การแขํงขันกีฬาภายนอกเป็นต๎น โครงการทัศนศึกษา เชํน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1  
ทัศนศึกษาเที่ยววัดชมวังเพชรบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ทัศนศึกษาที่อุทยานรัชกาลที่ 4 พระนครคีรี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่สถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 6 เป็นต๎น โครงการกิจกรรมห๎องเรียน
อาคารเรียน 5 ส. เชํน ทํา Big Cleaning Day ประกวดความสะอาดห๎องเรียน โครงการปีใหมํ จัดกิจกรรมการ
แสดงของนักเรียน จับของขวัญ เป็นต๎น โครงการไหว๎ครู โดยการจัดการแขํงขันประกวดจัดพานไหว๎ครู ทําพิธี
ไหว๎ครู โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เชํนกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมศึกษาดูงานสภา
นักเรียน เป็นต๎น โครงการจิตอาสา ทําความดีด๎วยหัวใจ เชํน กิจกรรมอนุรักษ์เพชรบุรี การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู๎เรียนร๎อยละ 91.78 จํานวนนักเรียน 1,575 คน สรุปผลการประเมินร๎อยละ 96.16  

โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอยําง
เหมาะสมในแตํละชํวงวัย โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํน 
โรงเรียนจัดให๎มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น ให๎นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง จัดกิจกรรมออกกําลังกายแอโรบิกยามเช๎าในทุกวันศุกร์ สํงเสริมให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนีโ้รงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย ดนตรีสากล และ
ชุมนุมนาฏศิลป์ เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู๎ เรียน ให๎กล๎าแสดงออกอยําง
หลากหลาย ทั้งวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุํง วงสตริง วงดนตรีไทย ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์และสังคม แสดงออกอยํางเหมาะสมแตํละชํวงวัยอยูํในระดับ ยอดเยี่ยม รอ๎ยละ 92.89  

โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืนอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่นไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืน
โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํน กิจกรรมชุมนุมตําง ๆ กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี โครงการจิตอาสา กิจกรรมแนะแนวทางการแก๎ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เป็นต๎น เพ่ือลด
ปัญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ของนักเรียนให๎ลดน๎อยลง นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
เสริมสร๎างให๎นักเรียนมีวินัยในตนเอง ให๎นักเรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอ่ืน
อยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อ่ืนไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อ่ืนอยูํในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร๎อยละ 89.98 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
๔. การก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
๕. รายงานโครงการ กิจกรรม 
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๖. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ 
๗. รายงานผลการสอบอ่าน RT 
๘. รายงานผลการสอบ NT 
๙. รายงานผลการสอบ O-NET  
๑๐. โครงงานนักเรียน 
๑๑. รายงานสมรรถภาพนักเรียน 
๑๒. รายงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม 
๑๓. เกียรติบัตร โล่ รางวัล  
๑๔. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
 จุดเด่น 

๑. ผู๎เรียนมีน้ําใจ ชอบชํวยเหลือ มีจิตอาสา 
๒. ผู๎เรียนรําเริงแจํมใส ยิ้มงําย ไหว๎สวย 

   
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกวิชา 
๒. พัฒนาผลการสอบอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๓. พัฒนาผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

ให้สูงขึ้น 
๔. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
  
 ข๎อเสนอแนะ 

๑. โรงเรียนควรสร๎างความตระหนักให๎กับเด็ก เพ่ือให๎เห็นความสําคัญในการสอบ  
๒. พัฒนาให๎ครูมีเทคนิคการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาผลการสอบ  

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
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    มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 
 

ด ี ยอดเยี่ยม 

 1.1 กําหนดเปูาหมายที่สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต๎นสังกัด 

  

 

 

 1.2 กําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล๎อง 
เชื่อมโยง กับเปูาหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต๎นสังกัด 

  

 

 

 1.3 กําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  
 

 

 1.4 นําเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผําน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  
 

 

 1.5 นําเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพรํ ตํอสาธารณชน 

  
 

 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ด ี ดีเลิศ 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอยํางเป็นระบบ  
 

  
 

 2.2  มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง 

  
(ยังขาดความ

ต่อเนื่อง) 
 

 

 2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลชวํยเหลือนกัเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน 

 
  

 

 2.4 สถานศึกษามีการนําข๎อมูลมาใช๎ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

 
  

 

 2.5 สถานศึกษาให๎บุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุก
ฝุายมีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 

 
  

 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ด ี ดี 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของผู๎เรียน 
ทีส่อดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท๎องถิ่น 

 

  

 

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง  

 
  

 

 3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุํมเปูาหมาย  

 
  

 

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
  

 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 
 

ด ี ปานกลาง 

 4.1 สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให๎มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 
  

 

 4.2  จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ     
 4.3 นําชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพเข๎ามาใช๎ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
 

  
 

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของ
ครู บุคลากร ที่มีผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 
  

 

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการ
ที่เป็นแบบอยํางที่ดีที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 
  

 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

ด ี ดีเลิศ 

 5.1 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายใน
ห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย 

 
  

 

 5.2 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายนอก
ห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย 

 
  

 

 5.3  จัดสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎เป็นรายบุคคล และเป็นกลุํม 

 
  

 

 5.4  จัดสภาพแวดล๎อมทางสังคม ที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย 

  
 

 

 5.5 จัดให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล๎อมตามศักยภาพของผู๎เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

ด ี ดี 

 6.1 ได๎ศึกษาความต๎องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
  

 

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 
  

 

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

  
 

 

 6.4 ให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 
  

 

 6.5 ติดตามผลการใช๎บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช๎ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 

  

 

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได๎     
 7.1-7.5     
สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

ด ี ดี 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

  คําเปูาหมาย =   จํานวนข๎อการปฏิบัติในแตํละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข๎อ    ได๎ระดับคณุภาพ  กําลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข๎อ    ได๎ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข๎อ    ได๎ระดับคณุภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข๎อ    ได๎ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข๎อ    ได๎ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กําลังพัฒนา 

1.50 – 2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการพัฒนาการบริหาร และการจัดการ โรงเรียนมีขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการบริหาร

และการจัดการ ดังนี้ 
 ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนดโดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
 ๒. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด 
 ๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และนําผลการดําเนินงานใน
ปีที่ผํานมาประกอบการวางแผน มีโครงการสนับสนุน ดังนี้   

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   - กิจกรรมวันสุนทรภูํ  
   - กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ  
   - กิจกรรมบูรณาการคริสต์มาส  
   - กิจกรรมภาษานํารู๎สูํอาเซียน  
   - กิจกรรมคําศัพท์จดจํานําไปใช๎  
   - กิจกรรม English four skills  
   - กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  
   - กิจกรรมสูตรคูณคลํอง  
   - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และแขํงขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
   - กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการกับหนํวยงานภายนอกและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
สพฐ. และเอกชน  
   - กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางกลุํมวิชาการกลุํมโรงเรียนการกุศลของวัดใน           
พระพุทธศาสนา  
   - กิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาธรรมทางก๎าวหน๎า  
   - กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาและความรู๎ทั่วไป ม.4-ม.6  
   - กิจกรรมคํายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทุกประเภททุกระดับ  
   - ประชุมเตรียมความพร๎อมครูผู๎สอน ป.3, ป.6 , ม.3 และ ม.6  
   - กิจกรรมคํายซํอมเสริมคาบเรียนที่ 1 ทุกวัน  
   - กิจกรรมคํายพัฒนาทักษะการสอบ O – Net   
 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  
   - พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ หลักสูตรรายวิชา 
เพ่ิมเติม หลักสูตรท๎องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
4. โครงการพัฒนาครูด้านวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ 
วิทยาลัย  
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
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   - กิจกรรมสํงครูเข๎าอบรม/สัมมนา รํวมกับหนํวยงานภายนอก  
   - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูเรื่องติดอาวุธครู 4.0  ด๎วยเทคโนโลยี Google Application 

โดยใช๎เทคนิค Active  Learning สําหรับการเรียนการสอน  
   - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเรื่องการวัดผลการทดสอบและการ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียน  
   - กิจกรรมนิเทศภายใน  
 5. โครงการส่งเสริมการอ่าน  
   - กิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหาสารานุกรม  
   - กิจกรรมแนะนําหนังสือใหมํ  
   - กิจกรรมจัดปูายนิเทศความรู๎ในห๎องสมุด  
   - กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด  
   - กิจกรรมตะกร๎าความรู๎  
   - กิจกรรมภาษาถ่ิน  
   - กิจกรรมรักการอํานและบันทึกการอําน  
   - กิจกรรมแนะนําเว็บไซต์ให๎ความรู๎  
 6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
   - กิจกรรมวันพระ  
   - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  
   - กิจกรรมฝึกมารยาทไทยและสวดมนต์หมูํทํานองสรภัญญะ  
   - กิจกรรมของหายได๎คืน  
   - กิจกรรมเข๎าคํายปฏิบัติธรรมฯ (อาสาฬหบูชา)  
 7. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
   - กิจกรรมศิลปินน๎อย  
   - กิจกรรมเสริมทักษะงานศิลปะ  
   - กิจกรรมสํงเสริมการเลํนดนตรีไทยในโรงเรียน  
   - กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการทางดนตรีสากล  
   - กิจกรรมอยากโชว์  
   - กิจกรรมประกวดร๎องเพลงชาติในโรงเรียน  
   - กิจกรรมเมืองนํากิน นําอยูํ นําเที่ยว  
   - กิจกรรมสํงเสริมสืบสานงานสกุลชํางเมืองเพชร  
 8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
   - กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายใน  
   - กิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายนอก  
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 9.โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
   - กิจกรรมแขํงขันสุดยอด ICT  
   - กิจกรรมหมอคอมพิวเตอร์  
   - กิจกรรมบอร์ดความรู๎อัจฉริยะ  
 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1. โครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ  
   - กิจกรรมอนุรักษ์แมํน้ําเพชรบุรี  
   - กิจกรรมคํายปรองดอง สมานฉันท์  
   - กิจกรรมลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์  
 2. โครงการทัศนศึกษาชั้น ป.1 – ม.6  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาเที่ยววัดชมวังเพชรบุรี  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานรัชกาลที่ 4 , พระนครคีรี  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 6  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการทุํงนาปุาตาล  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานสิ่งแวดล๎อมนานาชาติสิรินธร  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมแหลมผักเบี้ย  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอยําง  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู๎โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

บ๎านน้ําทรัพย์ (ม.4 – ม.5)  
   - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานแหํงชาติแกํงกระจาน  
 3. โครงการ ลูกเสือ – เนตรนารี  
   - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสํารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสํารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
   - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสํารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
   - กิจกรรมเดินทางไกล อยูํคํายพักแรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
   - กิจกรรมเดินทางไกล อยูํคํายพักแรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   - กิจกรรมเดินทางไกล อยูํคํายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
   - กิจกรรมเดินทางไกล อยูํคํายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
   - กิจกรรมเดินทางไกล อยูํคํายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 4. โครงการวันส าคัญ  
   - กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ  



83 
 

 
 

   - กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ  
   - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
   - กิจกรรมวันไหว๎ครู  
   - กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ  
   - กิจกรรมวันลอยกระทง  
 5. โครงการแนะแนว  
   - กิจกรรมแนะแนวศึกษาตํอ  
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 ฝ่ายธุรการ  
 1. โครงการอาหารกลางวัน  
 2. โครงการอาหารเสริมนม  
 ฝ่ายปกครอง  
 1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   - กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน  
   - กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง  
   - กิจกรรมเครือขํายผู๎ปกครอง  
   - กิจกรรมแนะแนวทางแก๎ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  
 2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
   - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  
   - กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน  
 3. โครงการโรงเรียนสีขาว  
   - กิจกรรมเทเหล๎า-เผาบุหรี่  
   - กิจกรรมตรวจสารเสพติด  
   - กิจกรรมรณรงค์ ปูองกัน ตํอต๎านยาเสพติด  
ฝ่ายบริการ  
 1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
   - กิจกรรมซํอมแซมบํารุง ปรับปรุงให๎ดี  
   - กิจกรรมห๎องเรียน-อาคารเรียน 5 ส.  
   - กิจกรรมอัคคีภัยใกล๎ตัว  
   - กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม  
   - กิจกรม Big Cleaning Day  
 2. โครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
   - กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ  
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 ฝ่ายนโยบายและแผน  
 1. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา  
   - กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 2562-2564  
   - กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2563  
   - กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน  
 2. โครงการการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
   - กิจกรรมระบบทะเบียนเด็กปฐมวัย  
   - กิจกรรมระบบจัดการข๎อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย 

 ในสํวนของการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยมีการจัดท าหลักสูตรโดยวิเคราะห์
สภาพต่าง ๆ ที่เป็น จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  มาก าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบนพ้ืนฐานหลักสูตรแกนกลาง และ
เพ่ิมสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
กรรมการบริหารจัดการหลักสูตร กรรมการวิชาการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการ
จัดท า โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแต่ละระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมรายวิชา และสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้รายภาค/รายปี จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ที่ ชัดเจน ครูผู้สอนน าโครงสร้างเวลา
เรียน ค าอธิบายรายวิชา ไปจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดสื่อ/
แหล่งเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้  ก ากับติดตามการใช้หลักสูตร สรุปการน าหลักสูตรไปใช้ ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร 

การบริหารจัดการครูผู้สอน ในการจัดครูเข้าสอนตามรายวิชา พิจารณาจากครูที่จบสาขาที่ตรงกับวิชา
ที่สอนเป็นหลัก เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กรณีไม่มีครูที่จบสาขาตรงกับวิชาที่
สอน พิจารณาจากประสบการณ์ในการสอน โรงเรียนมีการพัฒนาครูทุกคนโดยการจัดอบรมโดยโรงเรียนเอง ใน
เรื่องท่ีตรงตามความต้องการของครูผู้สอน มีการส่งครูเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัด  
ส่งครูเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรมออนไลน์ 
ในเรื่องที่ครูสนใจ และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยครูมีการอบรมไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง/ปี 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ โดย
การจัดบรรยากาศภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ จัดทําแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน ปูาย
นิเทศหน๎าชั้นเรียน หน๎าอาคารเรียน ติดปูายสุภาษิต คําบาลี ตามอาคารเรียน ติดตั้งจอโปรเจกเตอร์ โทรทัศน์ 
ทุกห๎องเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู  จัดตกแตํงห๎องประกอบการเรียนการสอนตําง ๆ 
เชํนห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องดนตรีไทย ห๎องดนตรีสากล ห๎องศิลปะ ห๎องการงานอาชีพ ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎อง
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นาฏศิลป์ ห๎องสมุดเป็นต๎น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว๎ทุกอาคารเรียน ทุกชั้นเรียน ติดกล๎องวงจรปิด ทั้งในและ
นอกห๎องเรียน เรียน มีการสํารวจตรวจสอบอุปกรณ์ ในการอํานวยความสะดวกตําง ๆ ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎
งาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎  โดยได๎
ทําการสํารวจความต๎องการของบุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน ถึงความต๎องการ การใช๎บริการด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้น ได๎จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบให๎มี
สภาพพร๎อมใช๎งาน โดยโรงเรียนได๎ดําเนินการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดยการติดตั้งสายไฟเบอร์
ออฟติกท่ัวทั้งบริเวณของโรงเรียน เพ่ือให๎ครู บุคลากรรวมถึงนักเรียน ได๎สามารถเข๎าใช๎งานอินเตอร์เน็ตได๎อยําง
ทั่วถึง รวดเร็ว ทั้งนี้โรงเรียนยังพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข๎อมูลตําง ๆ เชํน โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน 
โปรแกรมรถรับสํงนักเรียน โปรแกรมวัดผลนักเรียน เป็นต๎น เพ่ือสนับสนุนและอํานวยประโยชน์ให๎กับครูได๎
สามารถนําไปใช๎งานได๎อยํางสะดวก ทันทํวงที 
  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๓. รายงานการประเมินตนเอง 
๔. การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
๕. รายงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
๖. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน 
๗. แบบนิเทศการสอนครู 
๘. รายงานการอบรมพัฒนาครู 
๙. ค าสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงานต่าง ๆ 
๑๐. บันทึกการประชุม 
๑๑. สมุดตรวจเยี่ยม สมุดเยี่ยม 

จุดเด่น 
๑. ผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นผู้น าใน

ระบอบประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของบุคลากร มีการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัด และความสามารถของบุคลากรแต่ละ
คน มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการด าเนินงาน
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 ๒. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน มีความแจ่มใส และสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. โรงเรียนควรมีการประเมินผลหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรให้ 

ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้มากยิ่งข้ึน 
๒. โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะรายบุคคลส าหรับนักเรียนที่มี 

ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๓. โรงเรียนควรส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้ครู สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพ่ือ 

น ามาใช้ในโรงเรียนได ้
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. โรงเรียนควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล ทั้งเรื่องงานโครงการ และงานด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. โรงเรียนควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และส่งเสริม 
ให้ครูมีความรู้ และสามารถจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลได้ 

๓. โรงเรียนจัดตารางชั่วโมง ตามระดับชั้น หรือ ตามกลุ่มสาระให้กับครูในการน าชุมชนทางวิชาชีพมา 
ใช้ (PLC ) 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑. พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน 
๒. พัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล 
๓. พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศให๎สะดวกตํอการนําไปใช๎งาน 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  70 76 54 71.05 ดี 

 1.1 จดักิจกรรมการเรยีนรู๎ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน๎นให๎
ผู๎เรยีนไดเ๎รียนรู๎ โดยผําน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

    70 92.10  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สามารถนําไปจดักิจกรรมได๎จริง 

    70 92.10  

 1.3  มรีูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ๎ฉพาะสําหรับผู๎ที่มีความ
จําเป็น และต๎องการความ
ชํวยเหลือพิเศษ  

    0 0  

 1.4  ฝึกทักษะใหผ๎ู๎เรียนได๎
แสดงออก แสดงความคดิเห็น 
สรุปองค์ความรู๎ และนาํเสนอ
ผลงาน 

    66 86.84  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ใหผ๎ู๎เรียนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 

    64 84.21  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

  70 76 56 73.69 ดี 

 2.1 ใช๎สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการจัดการเรียนรู ๎

    53 69.74  

 2.2 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู ๎

    55 72.37  

 2.3 สร๎างโอกาสให๎ผูเ๎รียนได๎
แสวงหาความรูด๎๎วยตนเองจาก
สื่อท่ีหลากหลาย 

    60 78.95  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

  70 76 60 78.95 ดี 

 3.1 ผู๎สอนมีการบรหิารจดัการ
ช้ันเรียน โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    62 81.58  

 3.2 ผู๎สอนมีการบรหิารจดัการ
ช้ันเรียน ให๎เด็กรักครู ครรูักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู๎ สามารถเรยีนรูร๎ํวมกัน
อยํางมีความสุข 

    58 76.32  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  70 76 55 72.37 ดี 

 4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจดัการ
เรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 

    70 92.10  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวดัและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู ๎

    64 84.21  

 4.3 เปิดโอกาสให๎ผูเ๎รียนและผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
วัดและประเมินผล 

    38 50.00  

 4.4 ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
ผู๎เรยีนเพื่อนําไปใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนรู ๎

    48 63.15  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

  70 76 54 71.05 ดี 

 5.1 และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
รํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู ๎

    54 71.05  

 5.2 นําข๎อมลูปูอนกลับไปใช๎ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ของตนเอง 

    54 71.05  

             สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                              จ านวนประเด็นพิจารณา 

73.42 ดี 

 



89 
 

 
 

วิธีคํานวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร๎อยละ)    =      100 x จํานวนครูผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด  
                                                                    จาํนวนครูทั้งหมด  

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎ 
   1. ระดับ  กําลังพัฒนา ต่ํากวํา ร๎อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร๎อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร๎อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร๎อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยมีการดําเนินการ

ดังนี้ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ 
โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถไปจัดกิจกรรมได๎จริง มีการวาง
แผนการสอนหรือเตรียมการสอน จะเป็น การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช๎สื่ออุปกรณ์ 
การวัดผล ประเมินผลให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์ ดังนั้นจึงได๎จัดทําแผนการสอน โดย การศึกษาค๎นคว๎าจาก
เอกสารทางวิชาการ นําความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับมา เป็นแนวทางในการจัดทําและพัฒนาแผนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ได๎ดําเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือให๎ทราบถึงหลักการ 
จุดหมาย ของหลักสูตร ศึกษากรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับหลักการและจุดหมาย
ของหลักสูตรรายวิชา ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรในแนวลึก เพ่ือให๎ทราบถึงเปูาหมายและโครงสร๎างหลักสูตร 
และวิเคราะห์ถึงจุดเน๎นในคําอธิบายรายวิชาที่ หลักสูตรกําหนด เพ่ือให๎ทราบกิจกรรม พฤติกรรมและขอบขําย
เนื้อหา จุดประสงค์รายวิชาหรือพฤติกรรมที่คาดหวังที่หลักสูตรต๎องการเมื่อเรียนจบใน  รายวิชานั้น ๆ มีการ
เขียนสาระสําคัญโดยสะท๎อนให๎เห็นถึงเนื้อหาและผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
(จุดประสงค์ปลายทาง) เพ่ือให๎สอดคล๎อง กับสาระสําคัญและเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดไว๎  นําจุดประสงค์
ปลายทางมาวิเคราะห์เป็นจุดประสงค์นําทาง โดยศึกษา วิเคราะห์จากกระบวนการที่จะนํามาใช๎ในการเรียนการ
สอน โดยพิจารณาให๎ สอดคล๎องกับเนื้อหา จัดทําโครงสร๎างรายวิชาตลอดภาคเรียน กําหนดแผนการสอนราย
คาบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู๎ เวลาเรียน การวัดผลประเมินผล ระหวํางภาค : ปลายภาค 
มีการจัดการเรียนการสอน โดยเน๎น Active Learning  เน๎นนักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน โดย
การเรียนรู๎ผํานการปฏิบั ติ หรือการลงมือทํา “ความรู๎” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู๎ที่ได๎จากประสบการณ์ 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู๎ที่ผู๎เรียนต๎องได๎มีโอกาสลงมือกระทํามากกวําการฟังเพียงอยํางเดียว 
มีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยการอําน การเขียน การโต๎ตอบ และการแก๎ปัญหา อีกทั้งให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎
กระบวนการคิดขึ้นสูง ได๎แกํ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินคํา เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความหมาย โดยการรํวมมือระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน ในการนี้ ครูได๎ลดบทบาทในการสอน 
และการให๎ข๎อความรู๎แกํผู๎เรียนโดยตรง แตํไปเพ่ิมกระบวนการ และ กิจกรรมที่จะทําให๎ผู๎เรียนเกิดความ
กระตือรือร๎นในการจะทํากิจกรรมตําง  ๆ มากขึ้น และอยํางหลากหลาย ไมํวําจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพ่ือนๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม พัฒนาผู๎เรียนและ
กิจกรรมซํอมเสริมโดยจัดในชั่วโมงท่ี 1 ของทุกชั้นเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - และประถมศึกษาปีที่ 
๒ เน๎นเรื่องการอํานเขียนโดยการให๎ทําแบบฝึกหัดทักษะตําง ๆ เกี่ยวกับการอํานและการเขียน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จัดให๎มีการติว NT  ระดับชั้นประถมปีที่ ๔-๖ ให๎ติวโอเน็ตตามตารางที่โรงเรียนกําหนดให๎  
ระดับมัธยมศึกษาให๎สอนเสริมตามตารางตามรายวิชาที่โรงเรียนกําหนด ยกเว๎นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดให๎มีการติวโอเน็ตตามตารางที่ฝุายวิชาการกําหนด  มีการฝึกทักษะให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู๎ และนําเสนอผลงาน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ เชํนกิจกรรมวันลอยกระทง จัดให๎มีการประดิษฐ์กระทงจากความคิดสร๎างสรรค์
ของนักเรียน  และนํากระทงมาจําหนํายให๎กับชุมชน เพ่ือนํารายได๎กลับสูํโรงเรียน กิจกรรมแนะนําเว็บไซต์ให๎
ความรู๎ เป็นการให๎นักเรียนมาแนะนําเว็บไซต์หน๎าเสาธงเกี่ยวกับเรื่องราวดี  ๆ ใหมํ ๆ ที่กําลังเป็นที่สนใจใน
สังคม และเห็นวํามีประโยชน์ตํอนักเรียนและสังคมโดยรวมมานําเสนอเพ่ือฝึกให๎นักเรียนกล๎าแสดงออกและ
สามารถนําความรู๎ที่นําเสนอนั้นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  กิจกรรมสํงเสริมการเลํนดนตรีไทยใน
โรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรักและสืบสานงานดนตรีไทยอีกทั้งนักเรียนสามารถนําไปตํอยอดในการไปหา
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รายได๎พิเศษและประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง กิจกรรมสืบสานงานสกุลชํางเมืองเพชร จัดให๎มีการ
สอนรายวิชางานแทงหยวกเป็นงานฝีมือที่สร๎างสรรค์โดยครูผู๎ผู๎ชํานาญ โดยนักเรียนต๎องรู๎ลายและจดจําลายไทย
ให๎ได๎อยํางแมํนยําพร๎อมที่จะแทงลวดลายบนหยวก (กาบกล๎วย) ได๎โดยมิต๎องเขียนลวดลายหรือลอกลายใสํลงไป
บนหยวก ฉะนั้นจึงถือได๎วําเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเดํนซึ่งไมํมีใครหรือจังหวัดใดทํา ได๎เชํนนี้ และลวดลายที่ใช๎ใน
การแทงหยวกจะมีการดัดแปลง และประยุกต์นําลายไทยมาใช๎ โดยใช๎การเลียนแบบธรรมชาติ มาสร๎างสรรค์
ลายบนหยวกให๎เกิดความสวยงาม และเป็นแบบเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์ของชํางแทงหยวกเมืองเพชรบุรี  โดย
โรงเรียนจัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ในรายวิชาเพ่ิมเติม  

ครูมีการใช๎สื่อเทคโนโลยี ในกระบวนการสอนเป็นสํวนใหญํเนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํอการใช๎เทคโนโลยีของครู โดยโรงเรียนมีการติดตั้งโปรเจคเตอร์และ Smart TV ทุกห๎องเรียน ติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร๎สาย ซึ่งเป็นห๎องเรียนที่อํานวยความสะดวกในการใช๎สื่อเทคโนโลยีของครูทําให๎ครูเกิดการ
จัดรูปแบบการสอนได๎หลากหลาย โดยครูสามารถใช๎อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายสูงสุดทาง
การศึกษา สามารถชํวยทําให๎ผู๎สอนและนักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล โดยใช๎อินเทอร์เน็ตเป็นแหลํงข๎อมูลขนาด
ใหญํที่เชื่อมโยงกันและติดตํอกับห๎องสมุดท่ัวโลก ทําให๎การค๎นหาข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ทําได๎อยํางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สามารถค๎นหาและได๎มาซึ่งข๎อมูลโดยใช๎เวลาอันสั้น และชํวยให๎ครูมีข๎อมูลที่จะนํามาใช๎ในการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น จะเห็นได๎วําครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎รวมทั้ งภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎โดยสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองเพ่ิมมากขึ้น โดยมีกิจกรรม
สําคัญ เชํน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมเที่ยววัดชมวัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมทัศน
ศึกษาอุทยาน ร.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมทัศนศึกษาสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ ๖ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมทัศนาศึกษาทุํงนาปุาตาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมทัศน
ศึกษาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานนานาชาติสิริธร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการแหลมผักเบี้ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรม
ทัศนศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอยําง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมทัศนศึกษาพระรามราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการบ๎านน้ําทรัพย์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๕  กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการบ๎านน้ําทรัพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมทัศนศึกษาและอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมโรงเรียน ตชด.บ๎านโปุงลึก-บางกลอย  
 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนให๎
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข  มีการจัด
บรรยากาศที่สํงเสริมการเรียนรู๎ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู๎เรียน ดําเนินการตามระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวม ข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลเพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน มีการ
อบรมบํมนิสัยให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และคํานิยมที่ดีงาม มีการจัด
สภาพแวดล๎อมในชั้นเรียนให๎สะอาดเรียบร๎อย นําอยูํ นําเรียน มีอากาศถํายเทได๎ดี แสงสวํางเพียงพอ มีหน๎าตําง
เพียงพอ มีประตูเข๎าออกสะดวก ไมํมีเสียงรบกวน มีบริเวณที่เหลาดินสอ มีถังขยะที่มีฝาปิดวางหลังห๎อง โดยมี
การจํากัดบริเวณ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการที่จะสํงเสริมให๎การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น เชํน โทรทัศน์ 
สมาร์ททีวี จอโปรเจคเตอร์ และสื่อการสอนตําง ๆ ในแตํละวิชา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู๎และการ
เรียนการสอนของผู๎สอน เพ่ือสํงเสริมวินัยในตนเองและวินัยในสังคมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทุกด๎าน มีการใช๎
ประโยชน์ชั้นเรียนอยํางคุ๎มคํา โดยในบางครั้งครูอาจดัดแปลงห๎องเรียนเป็นห๎องฉายภาพยนตร์ให๎นักเรียนได๎ดู
เรื่องราวตําง ๆ เพ่ือผํอนคลายบ๎าง ในคาบวํางที่ไมํมีการเรียนการสอน มีการจัดปูายนิเทศทั้งในห๎องเรียนและ
นอกห๎องเรียน มีการจัดตกแตํงออกแบบให๎สวยงาม นําดู เพ่ือสร๎างความสนใจแกํนักเรียน และจัดใหมํให๎
สอดคล๎องกับเหตุการณ์สําคัญหรือวันสําคัญตําง ๆ ทั้งนี้เพ่ือเสริมความรู๎ให๎แกํนักเรียน มีการจัดติดผลงานของ
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นักเรียนเพ่ือแสดงความก๎าวหน๎าของนักเรียนและเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจทําชิ้นงาน และเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จและมีกําลังใจในการเรียนตํอไป อีกทั้งยังสามารถแก๎ไขพัฒนาผลงานของนักเรียนให๎ดีขึ้นโดย
ลําดับอีกด๎วย มีการจัดบรรยากาศทางสังคมโดยเน๎นย้ําเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่อยูํรํวมกันในชั้น
เรียนอยํางมีความสุข ซึ่งจะทําให๎ผู๎เรียนรู๎สึกรักที่จะเรียนรู๎ได๎โดยงําย และบางครั้งมีการจัดกิจกรรมให๎เกิด
ปฏิสัมพันธ์กับกลุํม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎เลํนและทํางาน และเรียนรู๎จากกลุํมเพ่ือน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ทําสิ่งตําง ๆ 
ในบรรยากาศรํวมมือรํวมใจกัน ทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันทั้งด๎านความคิดและการกระทําอัน
สํงผลตํอการเรียนรู๎ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนในการที่จะนําไปใช๎ในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ตํอไป ทั้งนี้สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเอ้ืออํานวย และเป็นแหลํงเรียนของนักเรียนนอกจากห๎องสมุดของโรงเรียน
แล๎ว ยังมีวัดมหาธาตุวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พระรารมราชนิเวศน์ (วังบ๎านปืน) ซึ่งเป็นแหลํงเรียนรู๎
ใกล๎เคียงที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากในห๎องเรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎  เชํน การสังเกตพฤติกรรม (มีแบบ
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล รายกลุํม) แบบทดสอบ แบบฝึกหัด การปฏิบัติงานกลุํม การนําเสนอผลงานกลุํม 
การแสดงความคิดเห็น การสะท๎อนผลงาน ครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผล ที่มุํงเน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญ ครูรู๎จักผู๎เรียนด๎านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผํานกิจกรรมการเยี่ยมบ๎าน กิจกรรมตามแบบ
ประเมิน SDQ ทําให๎ทราบข๎อเดํน ข๎อด๎อยของผู๎เรียน และใช๎วิธีการวัดและประเมินผลอยํางหลากหลาย เพ่ือ
รู๎จักผู๎เรียนด๎านการเรียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู๎เรียนเป็นรายบุคคลทําให๎ทราบความแตกตําง และ
ข๎อจํากัดของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ครูได๎จัดทําโครงสร๎างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู๎ ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
และนําผลการประเมินมาจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และแก๎ปัญหาผู๎เรียน เชํน การ
สร๎างชุดแบบฝึกพัฒนาการอํานสะกดคําระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช๎แบบฝึกหัดเรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ การ
พัฒนาทักษะการคูณ ด๎วยชุดแบบฝึกการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 เป็นต๎น  ทําให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ และเข๎าใจ เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ ซึ่งจะสํงผลให๎นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ โดยใช๎แบบทดสอบกํอนเรียน
เพ่ือประเมินความรู๎ของนักเรียนกํอนเข๎าสูํบทเรียน และหลักจากเรียนจบจากบทเรียน ครูประเมินความรู๎ของ
นักเรียนอีกครั้ง โดยการใช๎แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินความรู๎ของนักเรียน โดยให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดของแตํละดับชั้น ครูมีการอบรมพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน อยูํเสมอไมํน๎อยกวําคนละ 20 ชั่วโมงตํอปี เชํน การอบรม STEM ศึกษาในแตํละชํวงชั้น การ
อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การอบรมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เป็นต๎น 

ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาการปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ โดยการ
ประชุมรํวมกับฝุายวิชาการและการประชุมกลุํมสาระเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎นําข๎อมูลปูอนกลับไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาการจั ดการเรียนรู๎ของ
ตนเอง มีการประชุมผู๎ปกครองเพ่ือแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน เพ่ือแก๎ไขปัญหานักเรียน
เป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ๎านนักเรียน เพ่ือรับทราบข๎อมูล แลกเปลี่ยนระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง เพ่ือนํา
จุดบกพรํองมาแก๎ไข และพัฒนาเด็กให๎มีพฤติกรรมหรือการเรียนที่ดีขึ้น   
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
๑. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
๒. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
๓. แบบบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๔. แบบบันทึกการสํงวิจัยในชั้นเรียน 
๕. สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (ปพ.5) 
๖. สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
๗. สมุดบันทึกอาหารกลางวัน บันทึกการแปรงฟัน บันทึกอาหารเสริมนม 
๘. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
๙. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
๑๐. วิจัยชั้นเรียน 

 
จุดเด่น 

๑. ครูมีความรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจใสํนักเรียนอยํางดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู๎ปกครอง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครคูวรพัฒนาเทคนิคการสอนผู๎เรียนใหมํ ๆ 
๒. ครคูวรพัฒนาทักษะในการใช๎เทคโนโลยี 
๓. ครคูวรพัฒนาตนเองให๎มีความมั่นใจ กล๎าแสดงความคิดเห็น  
๔. ครคูวรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การแก๎ปัญหาตําง ๆ ของเด็ก รํวมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ครูควรมีการประเมินผล วิเคราะห์ นักเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย รํวมในการประเมินผล  
เชํน การใช๎แฟูมสะสมผลงานรายบุคคล ไมํใชํวัดผลจากการสอบอยํางเดียว  

๒. ครูควรสร๎างโอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองจากสื่อ เชํน การทํองโลกในห๎องสมุด ห๎อง 
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให๎สูงขึ้น 

๑. พัฒนาบุคลากรให๎มีทักษะด๎านตําง ๆ เพ่ิมสูงขึ้น 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ดีเลิศ 
1. มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได๎ 

ดีเลิศ  

2. มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู๎ได๎ 

ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทขอ
ท๎องถิ่น 

ดีเลิศ  

2. จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ  
4. จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ดีเลิศ  

5. ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม  

2. สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมี
ความสุข 

ดีเลิศ  

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

ยอดเยี่ยม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี  1 ให๎ใช๎ฐานนิยม (Mode)  ให๎ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2 หากไมํมีฐานนิยม (Mode)  เชํน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให๎ใช๎ คํากลาง ของระดับคุณภาพ      
ในที่นี ้คือ ดีเลิศ  

ดีเลิศ 
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       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน  ดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดี  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

ดี  

3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ดี  
4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง  
6. มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ดีเลิศ  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม  
3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม  
4. สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ*  ดี 
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  
3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย 

ดี  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปานกลาง  
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู๎ 

ดี  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

ดี  

2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ดี  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี  
4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรยีนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน ดี  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ดี  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี  1 ให๎ใช๎ฐานนิยม (Mode)  ให๎ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี  2 หากไมํมีฐานนิยม (Mode)  เชํน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให๎ใช๎ คํากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้
คือ ดีเลิศ 

ดี 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีรํางกายแข็งแรง แคลํวคลํองวํองไว สามารถใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญํได๎อยํางดี 
2. เด็กมีกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถไหว๎และกราบได๎สวยถูกต๎อง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู๎บริหารมีความรู๎ความเข๎าใจทางด๎านการศึกษาปฐมวัย และดําเนินงานเป็นระบบ PDCA มีวิสัยทัศน์ เป็น

ผู๎นํา จึงสร๎างความเชื่อม่ัน จนเป็นที่ยอมรับของครูและบุคคลทั่วไป 
2. ผู๎บริหารสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูทุกคน ได๎รับการอบรม พัฒนาด๎านการศึกษาปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง 
3. สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือ สนับสนุนจากผู๎ปกครอง หนํวยงานตําง ๆ ในการสํงเสริมพัฒนาการศึกษา

เป็นอยํางดี 
4. บุคลากรในระดับปฐมวัยมีความสามัคคี รํวมแรงรํวมใจ ทํางานเป็นทีม มีความมํุงมั่น เสียสละ 

การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ 
1. ครูมีความมุํงม่ัน ตั้งใจ เสียสละ ทํางานเป็นทีม กล๎าแสดงออก 
2. ครูมีความรัก ความเมตตากับเด็กอยํางเสมอภาค มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู๎ปกครอง 
3. ครูมีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ สามารถออกแบบการ

เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ สํงเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านอยํางสมดุล เสริมกิจกรรมและทักษะที่จําเป็นได๎
เหมาะสมตามวัย จนสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู๎บริหารและครู
โรงเรียนตําง ๆ 

 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
คุณภาพของผู๎เรียน 

1. ผู๎เรียนมีน้ําใจ ชอบชํวยเหลือ มีจิตอาสา 
2. ผู๎เรียนรําเริงแจํมใส ยิ้มงําย ไหว๎สวย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นผู้น า

ในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  รับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร มีการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัด และความสามารถ
ของบุคลากรแต่ละคน มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย มีการด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงทาสีอาคาร
เรียน มีความแจ่มใส และสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการ
สอนต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
1. ครูมีความรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจใสํนักเรียนอยํางดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู๎ปกครอง 
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4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาเด็กท่ีมีน้ําหนักสํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาควรปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ให๎เหมาะสมสําหรับเด็ก 
2. สถานศึกษาควรจัดหาเครื่องเลํนสนามให๎เพียงพอและเหมาะสมกับวัยเด็ก 
3. สถานศึกษาควรดําเนินการซักซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัยอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี 
4. สถานศึกษาควรสํงเสริม พัฒนาให๎ครูสามารถนํากระบวนการ PLC มาใช๎เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ 

จนสามารถเป็นแบบอยํางที่ดี หรือเพ่ือสร๎างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาได๎ตลอดไป อยํางยั่งยืน 

การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ 
1. พัฒนาครูให๎สามารถนํากระบวนการ PLC มาใช๎เพ่ือพัฒนา แก๎ปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 

หรือสร๎างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และท๎องถิ่นได๎ตลอดไป
อยํางยั่งยืน 

 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู๎เรียน 

1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นทุกวิชา 
2. พัฒนาผลการสอบอํานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให๎สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
3. พัฒนาผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

ให๎สูงขึ้น 
4. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลหลังการใช๎หลักสูตร เพ่ือนําข๎อมูลที่ได๎ไปพัฒนาหลักสูตรให๎ 
ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนได๎มากยิ่งข้ึน 

2. โรงเรียนควรมีการสํงเสริมให๎ครูจัดทําแผนการสอนเฉพาะรายบุคคลสําหรับนักเรียนที่มี 
ความต๎องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎ทุกกลุํมเปูาหมาย 

3. โรงเรียนควรสํงเสริม สร๎างความเข๎าใจให๎ครู สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพ่ือ 
นํามาใช๎ในสถานศึกษาได๎ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
1. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนผู๎เรียนใหมํ ๆ 
2. ครูควรพัฒนาทักษะในการใช๎เทคโนโลยี 
3. ครูควรพัฒนาตนเองให๎มีความม่ันใจ กล๎าแสดงความคิดเห็น 
4. ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การแก๎ปัญหาตําง ๆ ของเด็ก รํวมกัน 
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5. แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพด๎านเด็ก/ผู๎เรียน 
๒. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อม ให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
๓. พัฒนาบุคลากร 

 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

หนํวยงานต๎นสังกัด เข๎ามาพัฒนาบุคลากรให๎มีเทคนิค แนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือให๎สามารถนําไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กให๎สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 - 
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ภาคผนวก 
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให๎การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัยจึงได๎กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562 
ไว๎ดังรายละเอียดที่แนบท๎ายประกาศ ตํอไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ ระดับ ดีเลิศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 
 

      ลงชื่อ............................................. 
       (พระเทพสุวรรณโมลี) 

       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได๎ 
    1) เด็กร๎อยละ 70 มีน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๒) เด็กร๎อยละ 85 เคลื่อนไหวรํางกายคลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี ใช๎มือและตาประสานสัมพันธ์ได๎ดี 
    3) เด็กร๎อยละ 85 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสํวนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
    4) เด็กร๎อยละ 85 ปฏิบัติตนตามข๎อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลียงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค 
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล๎อมและสถานการณ์เสี่ยงอันตรา 

ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ 
    1) เด็กร๎อยละ 85 รําเริงแจํมใส แสดงอารมณ์ความรู๎สึกได๎เหมาะสม รู๎จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู๎อ่ืน 
    2) เด็กร๎อยละ 85 มีจิตสํานึกและคํานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล๎าพูด กล๎าแสดงออก 
    3) เด็กร๎อยละ 85 ชํวยเหลือ แงปัน เคารพสิทธิ์ รู๎หน๎าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื้อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 
    4) เด็กร๎อยละ 85 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

    1) เด็กร๎อยละ 85 ชํวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีสํวนรํวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในและนอกห๎องเรียน 

    2) เด็กร๎อยละ 85 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และมีสัมมาคารวะกับผู๎ใหญํ 
    3) เด็กร๎อยละ 85 ยอมรับหรือเคารพความแตกตํางระหวํางบุคคล  
    4) เด็กร๎อยละ 85 เลํนและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎ง โดยปราศจากการใช๎ความรุนแรง 

ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู๎ได๎ 
    1) เด็กร๎อยละ 85 สนทนาโต๎ตอบและเลําเรื่องให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค๎นหาคําตอบ 

    2) เด็กร๎อยละ 85 อํานนิทานและเลําเรื่องที่ตนเองอํานได๎เหมาะสมกับวัย 

    3) เด็กร๎อยละ 85 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก๎ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงํายๆได๎ 
    4) เด็กร๎อยละ 85 สร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 

    5) เด็กร๎อยละ 85 ใช๎สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ได๎ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุํนและสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร๎อมโดยทุกฝุายมีสํวนรํวม และผําน
เกณฑ์การประเมินกํอนและหลังการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎ สามารถตรวจสอบได๎ 
    2) สถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นกระบวนการเรียนผํานการเลํนและการลงมือ 
ปฏิบัติด๎วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายเชํนการสอนแบบ Project Approach STEM ศึกษา Ac-
tive Learning ตอบสนองความต๎องการและความแตกตํางของเด็กปกติและกลุํมเปูาหมายเฉพาะ 
และสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท๎องถิ่น  

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษาจัดครูให๎เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชาหรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผํานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยํางพอเพียงกับชั้นเรียน 

ดีเลิศ 

2.3 สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัด ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็ก ใช๎
ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม 
    2) ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  
    3) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
    1) ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก ห๎องเรียนที่
คํานึงถึงความปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการเรียนรู๎อยํางพอเพียง สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล
และกลุํม 

ดีเลิศ 

2.5 ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดบั
ดีเลิศ 
    1) สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและให๎บริการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ให๎เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได๎รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได๎ 
    2) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการอยําง
น๎อยปีละ 2 ครั้ง 
    3) สถานศึกษาจัดทํารายงานผลประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาโดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมและจัดสํงรายงานผล
การประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดเีลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มศักยภาพ 
    1) ครูร๎อยละ 85 วิเคราะห์ ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สํงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์ จิตใจ ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา 

ดีเลิศ 

3.2 ครูสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข 
    1) ครูร๎อยละ 85 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง กับประสบการณ์เดิมให๎ เด็กมีโอกาสเลือกทํา 
กิจกรรมอยํางอิสระ ตามความต๎องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตํอวิธีการเรียนรู๎ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เด็กได๎เลือกเลํนเรียนรู๎ ลงมือ
กระทํา และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 

ดีเลิศ 

3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
    1) ครูร๎อยละ 85 จัดห๎องเรียนให๎สะอาด อากาศถํายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนทีส่ําหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมีสํวนรํวมในการจัดสภาพแวดล๎อมใน
ห๎องเรียน 
    2) ครูร๎อยละ 85 ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับชํวงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการ
เรียนรู๎ของเด็ก  

ดีเลิศ 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
    1) ครูร๎อยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันด๎วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย                        
    2) ครูร๎อยละ 85 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวน
รํวม และนําผลการประเมินที่ได๎ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ดีเลิศ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพ 
 
   1. ระดับ  ก าลังพัฒนา ต่ํากวํา ร๎อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร๎อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร๎อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร๎อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให๎การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จึงได๎กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 ไว๎ดังรายละเอียดที่แนบท๎ายประกาศ ตํอไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ระดับดี 
 

ประกาศ ณ วันที่  16 พฤษภาคม  2562 

 
       ลงชื่อ............................................. 

                      ( พระเทพสุวรรณโมลี ) 
                                                       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ร๎อยละ 60 
   2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
       และแก๎ปัญหา 

ร๎อยละ 70 

   3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ร๎อยละ 60 
   4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร๎อยละ 70 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร๎อยละ 50 
   6) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ร๎อยละ 75 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ร๎อยละ 80 
   2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ร๎อยละ 80 
   3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ร๎อยละ 80 
   4) สุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคม ร๎อยละ 80 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1 การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ร๎อยละ 80 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร๎อยละ 75 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
      กลุํมเปูาหมาย 

ร๎อยละ 75 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร๎อยละ 75 
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ร๎อยละ 80 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ร๎อยละ 75 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ร๎อยละ 70 
3.2 ใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ร๎อยละ 70 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร๎อยละ 70 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน ร๎อยละ 70 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ร๎อยละ 70 
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ก าหนดระดับคุณภาพ 
 
   1. ระดับ  ก าลังพัฒนา ต่ํากวํา ร๎อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร๎อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร๎อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร๎อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร๎อยละ 90 ขึ้นไป  
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คําสั่งโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
ที่ 37  /๒๕63 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
**************** 

เพ่ือให๎การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทําการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน และรวบรวมผลการประเมินเพ่ือนําไปจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ขอให๎ผู๎
ที่มีรายชื่อข๎างลํางนี้ ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความเต็มใจ เตม็ความสามารถ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาตํอไป ประกอบด๎วย 
 คณะกรรมการอํานวยการ 
  1.พระเทพสุวรรณ โมลี   ผู๎รับใบอนุญาต  ที่ปรึกษา 
  2.นายกิตติพงษ ์  เทพพานิช ผู๎จัดการและผู๎อํานวยการ ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประกอบด๎วย 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  1.นายเขมณัฏฐ์  จันทร์วงศ ์  ประธาน (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.ศน.ประศาสนี  เชยชิต   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  3.ศน.ชุติมา  กอวชิรพันธ์  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  4.นางชนากานต์  อุไรวาท   กรรมการ 
  5.นางนฤมล  ประทีป   กรรมการ 
  6.นางอัจฉรา  เสือสุวรรณ  กรรมการ 
  7.นางสาวปริศนา สัชนะกูล  กรรมการ 
  8.นางสาวปิยวัน   เครือนาค  กรรมการและเลขานุการ 
  9.นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1.นายเขมณัฏฐ์  จันทร์วงศ ์  ประธาน (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.ศน.สุภัคญาณี  สุขสําราญ  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  3.ศน.ณิชรญา  ใจเด็ด   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  4.นางนิรชา  ปูานศรี   กรรมการ 
  5.นายชัย  ปักษา   กรรมการ 
  6.นายนคร  เทพพานิช  กรรมการ 
  7.นายไพฑูรย์  ฤทธิ์อํอน  กรรมการ 
  8.นางภาสินี  อยูํเย็น   กรรมการ 
  9.นายนครินทร์  บัวหลวง   กรรมการ 

10.นางนภัสถ์  รัศม ี   กรรมการ 
11.นางสาวปิยวัน เครือนาค  กรรมการและเลขานุการ 
12.นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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ขอให๎ครูผู๎ที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความเต็มใจ  ถูกต๎องครบถ๎วน  เพื่อให๎การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ตํอไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  30  มกราคม  2563 
 
 

      ลงชื่อ 
            (  นายกิตติพงษ์   เทพพานิช  ) 
             ผู๎อํานวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2562 เรื่อง ให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พร๎อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํงรายงานผล
การประเมินตนเอง ให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี เพ่ือให๎การ
ดําเนินการดังกลําว เป็นไปกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2562 กําหนด  ทางโรงเรียนจึงได๎
แตํงตั้งให๎มีคณะกรรมการดําเนินการ ประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา แล๎วนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกลําว ได๎ดําเนินการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได๎พิจารณาแล๎ว เห็นวํามีความ
สมบูรณ์จึงเห็นสมควรแกํการดําเนินงานตํอไปได๎ 

 

        (พระเทพสุวรรณโมลี) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
          โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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เอกสารประกอบเพิ่มเติม (QR Code) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม สามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าดูรายละเอียดได้ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
1. คําสั่งโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

- คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
     - คําสั่งขอยกเลิกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (ชุดเดิม)  
       และแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (ชุดใหมํ) 
     - คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
3. สรุปร๎อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
5. ผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2562 
6. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2562 
7. แผนพัฒนาการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับปฐมวัย 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
2. หลักสูตรระดับปฐมวัย และโครงสร๎างหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
3. ตารางการเข๎ารับการอบรมครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
4. พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 และพัฒนาการเด็กปฐมวัยย๎อนหลัง 3 ปี 
5. ตารางกิจวัตรประจําวัน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
6. ภาพกิจกรรม 

- การสอนแบบโครงการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
- ผลงานเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
- การอบรม ประชุม สัมมนา ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560-2562 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎อังกฤษ ปีการศึกษา 2560-2562 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560-2562 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560-2562 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยศิลปะ ปีการศึกษา 2560-2562 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560-2562     
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2560-2562 
    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 
2. หลักสูตร / โครงสร๎างหลักสูตร ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
3. ผลคิดวิเคราะห์อํานเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ย๎อนหลังปีการศึกษา 2560-2561  
    และปีการศึกษา 2562 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาะการเรียนรู๎ RT, NT, O-net ย๎อนหลังปีการศึกษา 2560-2561  
    และปีการศึกษา 2562 
5. ประมวลภาพกิจกรรม และผลงานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  1. พระเทพสุวรรณ  โมลี  ผู๎รับใบอนุญาต  
  2. นายกิตติพงษ ์ เทพพานิช ผู๎อํานวยการ 
 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
  1. นางสาวปิยวัน  เครือนาค ประธานกรรมการ 
  2. นางนิรชา  ปูานศรี  กรรมการ 
  3. นางภาสินี  อยูํเย็น  กรรมการ 
  4. นายนคร  เทพพานิช กรรมการ 
  5. นายชัย  ปักษา  กรรมการ 
  6. นางนภัสถ์  รัศม ี  กรรมการ 
  7. นางชนากานต์  อุรวาท  กรรมการ 
  8. นางอัจฉรา  เสือสุวรรณ กรรมการ 
  9. นางชวิศา  จิ๋วใหญํ  กรรมการ 
  10. นางนรกมล  โค๎วไล๎  กรรมการ 
  11. นางสาวนุชนารถ รุณสา  กรรมการ 
  12. นายสันทนา  มุนิปภา  กรรมการ 
  13. นางกลมรัตน์ สุวรรณ์  กรรมการ 
  14. นางดวงแข  เรืองรัตนสมุทร กรรมการ 
  15. พระสิทธินนท์ ดาทอง  กรรมการ 
  16. นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ เลขานุการ 
  17. นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน  เลขานุการ 
 

คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 
  1. นางสาวปิยวัน  เครือนาค ประธาน 
  2. นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ เลขานุการ 
  3. นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน  เลขานุการ 

 
 
 
 


