ก

คานา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเลํมนี้
จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข๎อ 3 ระบุให๎สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให๎เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา แตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กําหนด พร๎อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว๎ จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํงรายงานผล
การประเมินตนเอง ให๎แกํหนํวยงานต๎น สังกัด หรือหนํวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี โรงเรียน
ได๎ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพ
ของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ คุณภาพของผู๎เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ พร๎อมสรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต๎องการชํวยเหลือของ
สถานศึกษา
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน นักเรียน
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยทุกคน ที่ให๎ความรํวมมือ และชํวยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎เป็นอยํางดี
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรี ย นสุ ว รรณรั ง สฤษฏ์วิ ท ยาลั ย รหั ส 1176100002 ตั้ ง อยูํ เ ลขที่ 196 ถนนดํ า เนิน เกษม
ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จั งหวัดเพชรบุรี รหั สไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐ สั งกัดศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการสํ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โทรศั พ ท์ 032-401771-2,
032-425015 โทรสาร 032-401771-2 032-425015 website : www.suwanrungsarit.ac.th
Email : suwanrungsarit.sr@gmail.com Facebook: โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย Fanpage : โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์ -วิทยาลัย ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวนนักเรียน 2,017 คน จํานวนบุคลากร ๑๑3 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
๒.๑ รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.๒ โรงเรียนสามารถดําเนินโครงการ กิจกรรม บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๖3 ทุกโครงการ กิจกรรม
๒.๓ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้ง 4 ด๎าน อยํางตํอเนื่อง 2 – 3 ปีการศึกษา จากการ
ประเมินแบบรายบุคคล และนําผลมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน
2.๔ โรงเรียนเป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาตํางโรงเรียน
2.๕ ครูได๎รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การจัดการศึกษาปฐมวัยที่
เป็นเลิศในโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตํอไปอยํางไรให๎ได๎ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวําเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให๎มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎านอยํางสมดุล
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
4) นวัตกรรม/แบบอยํางที่ดี
4.1 กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
4.2 การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) สูํวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ
4.4 การสํงเสริมพัฒนาการโดยใช๎กิจกรรมนิทาน
5) ความโดดเดํนของสถานศึกษา
5.1 โรงเรียนวิถีพุทธ
6) โรงเรียนได๎ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 จั ดประสบการณ์ การเรีย นรู๎ เน๎น การเรีย นปนเลํ น เรี ยนรู๎อ ยํา งมี ความสุ ข และสร๎ า ง
กิจกรรมเสริม โดยโรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมตําง ๆ อยํางหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน
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อยํางสมดุล นํานวัตกรรมทางการเรียนรู๎ มาใช๎ในการจัดประสบการณ์ให๎แกํเด็ก เชํน STEM, PROJECT APPROACH, EF เป็นต๎น
6.2 ดําเนินกิจกรรมคัดกรองและสํงเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย เพื่อค๎นหาเด็กกลุํมเสี่ยง
เพื่อดูแลชํวยเหลือ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 โรงเรียนสามารถดําเนินโครงการ กิจกรรม บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๖3 เป็นสํวนใหญํ
2.3 ผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด๎านภาษา มีพัฒนาการดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง 3 ปีการศึกษา
2.4 ผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการ
ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 3 ปีการศึกษา
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตํอไปอยํางไรให๎ได๎ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวําเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) นวัตกรรม/แบบอยํางที่ดี
กิจกรรมภาษาถิ่นนํารู๎
๕) ความโดดเดํนของสถานศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ
๖) โรงเรียนได๎ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 จัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทํา โดย ทํา MOU กับ
วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี เพื่อจัดการเรียนรู๎สายอาชีพ ให๎กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สาขาวิชาไฟฟูากําลัง และคอมพิวเตอร์
๖.๒ จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning , Stem , Coding
๖.๓ คัดกรองนักเรียน และจัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ

ลงนาม....................................................(ผู๎อํานวยการโรงเรียน)
( นางสาวปิยวัน เครือนาค )
วัน ๒5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรี ย นสุ ว รรณรั งสฤษฏ์วิท ยาลั ย รหั ส 1176100002 ตั้ง อยูํเ ลขที่ 196 ถนนดํา เนิน เกษม
ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จั งหวัดเพชรบุรี รหั สไปรษณีย์ ๗๖๐๐๐ สั งกัดศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุ รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการสํ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โทรศั พ ท์ 032-401771-2,
032-425015 โทรสาร 032-401771-2 032-425015 website : www.suwanrungsarit.ac.th
Email : suwanrungsarit.sr@gmail.com Facebook: โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย Fanpage : โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์ -วิทยาลัย ได๎รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวนนักเรียน 2,017 คน จํานวนบุคลากร ๑๑3 คน
2. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ
ประเภท
อาคาร 1
- ห๎องเรียน
- ห๎องพยาบาล
- ห๎องพักครู
- ห๎องปฏิบัติการดนตรีไทย
- ห๎องสมุด
อาคาร 2
- ห๎องเรียน
- ห๎องสื่อการเรียนรู๎ระดับปฐมวัย
- ห๎องพักครู
- ห๎องปฏิบัติการดนตรีสากล
อาคาร 3
- ห๎องเรียน
- ห๎องปฏิบัติการครู
- ห๎องพักครู
- ห๎องนาฏศิลป์
- ห๎องสมุด
- ห๎องปฏิบัติการศิลปะ
- ห๎องคอมพิวเตอร์
อาคาร 4
- ห๎องเรียน
- ห๎องพยาบาล
- ห๎องพักครู
- ห๎องปฏิบัติการดนตรีไทย

จานวน
16
1
1
1
1
12
1
2
1
14
4
4
1
1
1
1
13
1
4
1
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ประเภท
- ห๎องโสตทัศนศึกษา
- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารประกอบ
- หอประชุม
- ศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง
- อาคารโรงครัว
- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห๎องฝุายปกครอง
- ห๎องส๎วม
สนามกีฬา
- สนามฟุตซอล
- สนามเซปักตะกร๎อ
- สนามวอลเลย์บอล
- สนามเด็กเลํน

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แตํเดิมเปิดทําการสอนในลักษณะชํวงสํงเสริมการศึกษาของ
ชาติแบบโรงเรียนวัดในสมัยกํอน โดยใช๎ชื่อวํา “โรงเรียนวัดมหาธาตุ” เปิดสอนตั้งแตํวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๕
อยูํในความอุป การะของพระสุวรรณมุนี ฯ ( ชิต ชิตรัตน์ ) เจ๎าคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และเจ๎าอาวาสวัด
มหาธาตุวรวิหาร เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคประถมบริบูรณ์
ตํอมาทางราชการสั่งยุบเลิกโรงเรียนวัด พระสุวรรณมุนีฯ (ชิต) จึงได๎ขอยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
กิจการเป็ นโรงเรีย นราษฎร์ ตามพระราชบั ญญัติโ รงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ชื่อโรงเรียนสุว รรณ
รั งสฤษฏ์ และได๎ รั บ อนุ ญาตให๎ เปิ ด ดําเนิ น การได๎ตั้ง แตํวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เปิด สอนถึงชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เก็บคําเลําเรียนและคําบํารุงปีละ ๙ บาท แตํยังไมํพอเป็นคํา ใช๎จําย ทํานเจ๎าคุณจึงใช๎เงิน
สํวนตัวของทํานอุปถัมภ์โรงเรียนอีกปีละประมาณ ๖๐๐ บาท กิจการตํอมาคํอยเจริญขึ้นพอดํารงกิจการอยูํได๎
พ.ศ. ๒๔๘๖ ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และตํอมาเปิดสอนถึงขั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ (ม.๖)
ในปีการศึกษา ๒๔๘๘ โรงเรียนสํงนักเรียนเข๎าสมทบสอบกับจังหวัดจํานวน ๒๘ คน
พ.ศ. ๒๔๙๑ ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดและได๎รับเงินอุดหนุนประเภท
โรงเรียนดี
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)
และเมื่อทางราชการได๎เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๐๓ แล๎วโรงเรียนจึงขอ
อนุญาตเปิดสอน แผนกวิทยาศาสตร์ อีกแผนกหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนขอเข๎าในโครงการทดลองโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อการกุศลและผํานการ
ทดลอง ในปีการศึกษา ๒๕๒๔
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พ.ศ. ๒๕๓๒ ได๎เข๎ารํวมกลุํมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได๎รับงบประมาณ
ชํวยเหลือเพิ่มขึ้นมีโครงการให๎ปฏิบัติเฉพาะกลุํมเป็นการทดลอง ปรากฏผลเป็นดี
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิ ดสอนหลั กสู ตร พุ ท ธศั กราช ๒๕๒๑ ฉบั บปรั บปรุ งพุ ทธศั กราช ๒๕๓๓
ในระดับประถมศึกษา และหลักสูตร ๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.๓) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เนื่องจากทางราชการได๎เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมํ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก๎ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึง
เจ๎าอาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู๎รับใบอนุญาตอยูํกํอน แก๎เป็น “วัดมหาธาตุวรวิหาร โดย
มีเจ๎าอาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู๎ลงนามแทนวัด ตั้งแตํวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๔
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได๎เปลี่ยนแปลงระเบียบโรงเรียน
ราษฎร์ ของวัด พุ ทธศักราช ๒๔๘๘ มาใช๎ระเบียบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพุทธศักราช
๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงระดับอนุบาล ๑ ตั้งแตํเดิมได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอน
ชั้นป.๑–ม.๖ ขอขยายใหมํเป็นเปิดสอนชั้นอนุบาล– ม.๖ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้น ป.๑, ป.๔,
ม.๑ และ ม.๔ และจะครบทุกระดับชั้นในปี ๒๕๔๘
พ.ศ.2547 ขออนุญาตเปลี่ ยนแปลงแก๎ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึง
เจ๎าอาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู๎รับใบอนุญาตอยูํกํอน แก๎เป็น “พระราชสุวรรณมุนี
แคล๎ว อุตฺตโม” เป็นผู๎ลงนามแทน ตั้งแตํวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2547 เนื่องจาก ผู๎รับใบอนุญาต (พระราชสุวรรณ
มุนี บุญรวม มีอารีย์) ได๎มรณภาพลง
พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พ.ศ.2564 ขออนุญาตเปลี่ ยนแปลงแก๎ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึง
เจ๎าอาวาส (พระเทพสุวรรณ โมลี แคล๎ว อุตฺตโม) เป็นผู๎รับใบอนุญาตอยูํกํอน แก๎เป็น “พระครูวาทีวรวัฒน์ กล๎า
วี ร รตฺ โ น” รั ก ษาการแทนเจ๎ า อาวาสเป็ น ผู๎ ล งนามแทน ตั้ ง แตํ วั น ที่ 12 มี น าคม พ.ศ.2564 เนื่ อ งจาก
ผู๎รับใบอนุญาต (พระเทพสุวรรณ โมลี แคล๎ว อุตฺตโม) ได๎มรณภาพลง
อักษรยํอ
สีประจําโรงเรียน
เครื่องหมายประจําโรงเรียน

คือ ส.ร.
มํวง – เหลือง
พระปรางค์ ๕ ยอด

ตราประจาโรงเรียน

6

แผนที่
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย วัดมหาธาตุวรวิหารฯ

สี่แยกไฟแดงคงคาราม

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

ตลาดเพชรไพบูลย์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เพชรบุรี
ถนนเพชรเกษม ลงภาคใต๎
ถนนเพชรเกษม ขึ้นกทม.
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ผู๎รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู๎อํานวยการ

ผู๎จัดการ

รองผู๎อํานวยการ
ฝุายวิชาการ

รองผู๎อํานวยการ
ฝุายธุรการ

หัวหน้ าระดับปฐมวัย

รองผู๎อํานวยการ
ฝุายปกครอง

รองผู๎อํานวยการ
ฝุายกิจกรรมนักเรียน

หัวหน้ าระดับประถมศึกษา

รองผู๎อํานวยการ
ฝุายบริการ

รองผู๎อํานวยการ
ฝุายนโยบายและ
แผน

หัวหน้ าระดับมัธยมศึกษา

หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรียนรู๎ 8 กลุํม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูประจาชัน้ / ครูพิเศษ / บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 6 ฝุาย ได๎แกํ ฝุายวิชาการ
ฝุายธุรการ ฝุายปกครอง ฝุายบริการ ฝุายกิจกรรมนักเรียน และฝุายนโยบายและแผน
ผู๎บริหารยึดหลักการบริหารงานแบบ PDCA, หลักทศพิธราชธรรม
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ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถัมภ์
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคูํสามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)
 English Program ได๎รับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.2 จานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน
จานวนผู้เรียน
ปกติ

จานวนห้องเรียน

ระดับที่เปิดสอน

ห้องเรียนปกติ
ระดับก่อนประถมศึกษา
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ รวมจานวน
พิเศษ
ผู้เรียน
ชาย
หญิง

ห้องเรียน EP

ชาย

หญิง

3
3
4
10

-

35
52
61
148

35
52
48
135

4
4
1
9

4
6
11
21

78
114
121
313

4
4
4
4
4
4
24

-

65
69
61
82
82
83
442

29
61
60
62
46
66
324

3
4
5
3
1
16

12
11
12
15
15
10
75

106
144
137
164
146
160
857

5
4
4
13

-

129
116
84
329

92
90
91
273

1
1
2

-

222
207
175
604

2
2
2
6
53

-

37
44
24
105
1,024

43
49
45
135
869

1
1
28

96

81
91
69
243
2,017
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1.3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง
รวม
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู๎รับใบอนุญาต
1
1
- ผู๎จัดการ
1
1
- ผู๎อํานวยการ
1
1
- รองผู๎อํานวยการ
5
5
รวม
6
1
1
8
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
2
15
17
- ครูอัตรจ๎าง
2
1
3
รวม
4
16
20
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
- ครูบรรจุ
1
33
34
- ครูอัตรจ๎าง
1
1
รวม
1
34
35
ระดับมัธยมศึกษา
- ครูบรรจุ
27
27
- ครูอัตราจ๎าง
1
18
18
รวม
1
45
46
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ๎าหน๎าที่
1
3
4
รวม
1
3
4
รวมทั้งสิ้น
7
104
1
1
113
สรุปอัตราส่วน
ระดับปฐมวัย
จํานวนผู๎เรียนตํอครู 16 : 1
จํานวนผู๎เรียนตํอห๎อง 31 : 1
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
จํานวนผู๎เรียนตํอครู 24 : 1
จํานวนผู๎เรียนตํอห๎อง 36 : 1
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวนผู๎เรียนตํอครู 28 : 1
จํานวนผู๎เรียนตํอห๎อง 45 : 1
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1.3.2 สรุปจานวนครูผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให๎กรอกข๎อมูลในระดับที่มีจํานวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครู ที่ จ บวิ ช าเอกการประถมศึ กษาถือ วํ าตรงเอกสามารถสอนได๎ใ นทุก วิ ช า
ในระดับประถมศึกษา
จานวนครูผู้สอน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรงเอก ไม่ตรง ตรงเอก ไม่ตรง ตรงเอก ไม่ตรง
เอก
เอก
เอก
ปฐมวัย
9
11
ภาษาไทย
5
3
6
คณิตศาสตร์
6
6
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
5
4
สังคมศึกษา ศาสนา
2
2
5
5
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
3
2
1
ศิลปะ
4
4
การงานอาชีพ
1
1
2
ภาษาตํางประเทศ
2
2
3
2
รวม
9
11
18
17
33
13
1.3.3 สรุปจานวนครูผ้สู อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผู๎บําเพ็ญประโยชน์
- รักษาดินแดน (รด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่น ๆ...
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

จานวนครูผ้สู อน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
26
4
16
1

18
1
26
2
1
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1.3.4 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์
จานวนวุฒิทางลูกเสือ
การจัดตั้งกองลูกเสือ
ลูกเสือ/เนตรนารี/
จานวน
ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา
มีวุฒิ
ไม่มีวุฒิ
จัดตั้ง
ไม่จัดตั้ง
11
1

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง
12

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
14
13
1

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุํนใหญํ
18
18

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

ยุวกาชาด

ผู๎บําเพ็ญประโยชน์
รวม
44
42
2
1.3.5 สรุปจานวนครูที่ทาหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม)
จานวนครูที่ทาหน้าที่คัดกรอง
จานวนนักเรียนพิเศษ
เข้ารับ
การอบรม

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม

๔ คน

สํานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชน

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่ได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษ
(พ.ค.ก.)

ทั้งหมด

๔ คน

-

121

ขึ้น
ไม่ขึ้น
ทะเบียน ทะเบียน

5

116

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 ให๎เกิดบรรยากาศที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎
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เป้าหมาย

กลยุทธ์

เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ
พร๎อมเข๎าสูํการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช๎ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น
6. ผู๎บริหารและครูได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให๎สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิควิธีที่หลาย โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
3. ผู๎เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบได๎ธรรมศึกษาอยํางน๎อยชั้นตรี
4. ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์และนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎
5. ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ เพิ่มสูงขึ้น
6. ผู๎เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข
7. ผู๎เรียนมีความพร๎อมในการศึกษาตํอ การฝึกงาน หรือการทํางาน
8. ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
9. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช๎ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให๎
ดียิ่งขึ้น
11. ครูได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การ
สอนด๎วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
12. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
3. พัฒนาผู๎บริหารและครู สูํความเป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
โรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับปฐมวัย
ไหว๎สวย กราบงาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยิ้มงําย ไหว๎สวย กราบงาม
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3. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
3.1 ระดับปฐมวัย
3.1 .1 ไรํชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี
ที่อยูํ ต.ไรํโคก อ.บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 76150
3.1.2 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่อยูํ ถ.ราชดําเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.1.3 พิพิธภัณฑ์หนังใหญํวัดพลับพลาชัย ที่อยูํ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.1.4 วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ที่อยูํ ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3.1.5 นาเกลือ
ที่อยูํ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ๎านแหลม จ.เพชรบุรี
3.1.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่อยูํ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ๎านแหลม จ.เพชรบุรี
3.1.7 ทําเรือประมงแหลมผักเบี้ย
ที่อยูํ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ๎านแหลม จ.เพชรบุรี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.1 บริษัท โตโยต๎าเพชรบุรี หัวสะพาน
3.2.2 สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเพชรบุรี
3.2.3 สํานักงานขนสํงจังหวัดเพชรบุรี
3.2.4 บ๎านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
3.2.5 บริษัทฮอนด๎าชนะยนต์เพชรบุรี
3.2.6 โรงพยาบาลพระจอมเกล๎าจังหวัดเพชรบุรี
3.2.7 ไรํชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี
3.2.8 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
3.2.9 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.2.10 สํานักงานพระพุทธศาสนา
3.2.11 วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
3.2.12 วิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี
3.2.13 อุทยานแหํงชาติแกํงกระจาน
3.2.14 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
3.2.15 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
3.2.16 สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
3.2 วิทยากรให้ความรู้
ระดับปฐมวัย
- นายสขภณ
- นางสาวดํารัสสิริ
- นายจิตรภาณุ
- นายกฤษดากร
- นางวิไล
- นายนนท์

เพิ่มสิน
ถิรังกูร
คล๎ายเพชร
อินกงลาศ
ปราณโสภณ
จินดา

ให๎ความรู๎เรื่อง นาเกลือ
ให๎ความรู๎เรื่อง ประมงพื้นบ๎าน
ให๎ความรู๎เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให๎ความรู๎เรื่อง หนังใหญํ
ให๎ความรู๎เรื่อง จิตรกร
ให๎ความรู๎เรื่อง ปูนปั้น
ให๎ความรู๎เรื่อง พิพิธภัณฑ์หนังใหญํวัดพลับพลาชัย
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นางรสรินทร์
- นายชัยธวัช
- นายศานิต
- รตต.ศราวุธ
- ดาบตํารวจคณะพศ
- นายกฤษดากร
- นางสาวดํารัสสิริ

โชติมิตร
มโนชัยเจริญกุล
สุสุทธิ
กุลไทย
วิกฤตขากี
อินกงลาศ
ถิรังกูร

วิทยากร ภาษาไทย
วิทยากร ภาษาอังกฤษ
วิทยากร งานแทงหยวก
วิทยากร ให๎ความรู๎เรื่องยาเสพติด
วิทยากร โครงการยาเสพติด
วิทยากร งานเขียนลายไทย
วิทยากร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์ 1. โครงการสํงเสริม
266 คน
ที่ 1
สุขภาพเด็กดี
(ร๎อยละ
พัฒนา
1.1 กิจกรรมพิชิต
85)
คุณภาพเด็ก เหาด๎วยสมุนไพร
1.2 กิจกรรม
สํงเสริมพัฒนาการ
1.3 กิจกรรมฟ.ฟัน
รักสะอาด
1.4 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจําวัน
1.5 กิจกรรมคัด
กรองพัฒนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย
2. โครงการสร๎างสรรค์
266
หรรษา สติปัญญาพา
คน
เพลิน
(ร๎อยละ
2.1 กิจกรรมการ
85)
สอนแบบโครงการ
(Project Approach)
2.2 กิจกรรมทัศน
ศึกษา
2.3 กิจกรรมนิทาน
ยามเช๎า

ผลสาเร็จ

สอด
มาตรฐาน
คล้องกับ
การศึกษา
ยุทธ
ปริมาณ
ของสถาน
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ
ศาสตร์
ศึกษา
สช.
ดีเลิศ

90.06

ยอด
เยี่ยม

1

1

ดีเลิศ

89.77

ดีเลิศ

1

1

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

3,6
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

สอด
มาตรฐาน
คล้องกับ
การศึกษา
ยุทธ
ปริมาณ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ ของสถาน ศาสตร์
ศึกษา
สช.

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

2.4 กิจกรรมการ
แขํงขันทักษะทาง
วิชาการ
2.5 กิจกรรมดนตรี
เพื่อพัฒนาทักษะ EF
2.6 กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใช๎รูปแบบการเรียนรู๎
แบบโครงการ (Project Approach)
3. โครงการคิดส์รักษ์
โลก
3.1 กิจกรรมหนู
น๎อยแยกขยะลดมลพิษ
รักสิ่งแวดล๎อม
4. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ
4.1 กิจกรรม
เยาว์วัยใฝุธรรม
4.2 กิจกรรมหนู
น๎อยมารยาทงาม
4.3 กิจกรรมสวด
มนต์แผํเมตตา
5. โครงการสัมพันธ์
ชุมชน
5.1 กิจกรรม
ประชุมผู๎ปกครอง
5.2 กิจกรรมเปิด
บ๎านปฐมวัย
5.3 กิจกรรมสาน
ฝันบัณฑิตน๎อย
5.4 กิจกรรมบันทึก
ลูกรัก

266
คน
(ร๎อยละ
85)

ดีเลิศ

89.77

ดีเลิศ

1

1

266
คน
(ร๎อยละ
85)

ดีเลิศ

87.16

ดีเลิศ

1

1

266
คน
(ร๎อยละ
90)

ดีเลิศ

94.42

ยอด
เยี่ยม

1

1

266
คน
(ร๎อยละ
85)

ดีเลิศ

92.12

ยอด
เยี่ยม

1,2,3

1

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์
ที่ 2
พัฒนาระบบ
บริหารและ
การจัด
การศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ

6. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
6.1 กิจกรรมพัฒนา
ระบบทะเบียนเด็ก
ปฐมวัย
6.2 กิจกรรมพัฒนา
ระบบจัดการข๎อมูล
สารสนเทศระดับปฐมวัย
7. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
7.1 กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 2563
7.2 กิจกรรมประเมิน
ภายใน (2 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์ 8. โครงการพัฒนา
ที่ 3
บุคลากร
พัฒนา
8.1 กิจกรรมประชุม
ผู๎บริหาร อบรม สัมมนา กับ
และครู สูํ หนํวยงานภายนอก
ความเป็นมือ 8.2 กิจกรรม
อาชีพ
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎
8.3 กิจกรรมนิเทศ
การจัดประสบการณ์
8.4 กิจกรรมจัดทํา
สื่อและหนังสือนิทาน
เลํมใหญํ
8.5 กิจกรรม
ประกวดการจัด
การศึกษาที่เป็นเลิศ
8.6 กิจกรรม
ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สูํการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

ผลสาเร็จ

สอด
มาตรฐาน
คล้องกับ
การศึกษา
ยุทธ
ปริมาณ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ ของสถาน ศาสตร์
ศึกษา
สช.

ร๎อยละ
๘๐

ดีเลิศ

100

ยอด
เยี่ยม

2

3,7

ร๎อยละ
๘๐

ดีเลิศ

100

ยอด
เยี่ยม

2

1,3,7

ร๎อยละ
90

ยอด
เยี่ยม

96.40

ยอด
เยี่ยม

2,3

1,3,4,
7

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
พัฒนา
สภาพแวด
ล๎อมที่เอื้อ
ตํอการ
เรียนรู๎

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

9. โครงการพัฒนา
อาคาร สถานที่
9.1 กิจกรรมบอร์ด
ความรูส๎ ูํบทเรียน
9.2 ปรับปรุงตกแตํง
ภูมิทัศน์
9.3 กิจกรรม Big
Cleaning Day

ร๎อยละ
85

ผลสาเร็จ

สอด
มาตรฐาน
คล้องกับ
การศึกษา
ยุทธ
ปริมาณ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ ของสถาน ศาสตร์
ศึกษา
สช.
ดีเลิศ

94.93

ยอด
เยี่ยม

2

3

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
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5.

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประเด็น
มาตรฐาน
กับยุทธ
การติดตาม
การศึกษา
ศาสตร์
ของ
ปริมาณ
ประเมินผลของ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ สถานศึกษา
สช.
กระทรวง
ศึกษาธิการ
ดีเลิศ 94.93 ยอด
1
1
2,3
เยี่ยม

เป้าหมาย
โครงการ

ยุทธศาสตร์ 1.โครงการทัศนศึกษา
ที่ 1
1.1 กิจกรรมทัศนศึกษา
พัฒนา
เที่ยววัดชมวัง
คุณภาพ
1.2 กิจกรรมทัศนศึกษา
ผู๎เรียน
อุทยานรัชกาลที่ 4
1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
สถานีพัฒนาทรัพยากรปุา
ชายเลนที่ 6
1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการทุํงนาปุาตาล
1.5 กิจกรรมทัศนศึกษา
เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
1.6 กิจกรรมทัศนศึกษา
อุทยานสิ่งแวดล๎อม
นานาชาติสิรินธร
1.7 กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมแหลมผักเบี้ย
1.8 กิจกรรมทัศนศึกษา
ไรํชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี
1.9 กิจกรรมทัศนศึกษา
ไรํชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี
1.10 กิจกรรมทัศนศึกษา
ศูนย์การเรียนรูโ๎ ครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บ๎านน้ําทรัพย์ (ม.4 – ม.5)
1.11 กิจกรรมทัศนศึกษา
อุทยานแหํงชาติแกํง
กระจาน
2.โครงการจิตอาสา
ทําความดีด๎วยหัวใจ
2.1 กิจกรรมอนุรักษ์
แมํน้ําเพชรบุรี
2.2 กิจกรรมลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชน์

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

1,428
(ร๎อยละ
80)

960
(ร๎อยละ
85)

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ

98.55

ยอด
เยี่ยม

1

1

๑
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประเด็น
มาตรฐาน
กับยุทธ
การติดตาม
การศึกษา
ศาสตร์
ของ
ปริมาณ
ประเมิ
นผลของ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ สถานศึกษา
สช.
กระทรวง
ศึกษาธิการ
ยอด 99.68 ยอด
1
1
๑
เยี่ยม
เยี่ยม

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

3.โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
3.1 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสํารองชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3.2 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสํารองชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
3.3 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสํารองชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
3.4 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสามัญชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
3.5 กิจกรรมเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรมลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3.6 กิจกรรมเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรมลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.7 กิจกรรมเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรมลูกเสือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.8 กิจกรรมเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรมลูกเสือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3.9 กิจกรรมเดินทางไกล
อยูํคํายพักแรมลูกเสือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.โครงการโรงเรียนสีขาว
4.1 กิจกรรมรณรงค์
ปูองกัน ตํอต๎านยาเสพติด
5.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
5.1 กิจกรรมสํงเสริมการ
อําน
5.2 กิจกรรมวันภาษาไทย
5.3 กิจกรรมภาษาถิ่นนํารู๎
5.4 กิจกรรมหมอภาษา

1,697
(ร๎อยละ
95)

1,786
(ร๎อยละ
100)
1,250
(ร๎อยละ
๗0)

ผลสาเร็จ

ยอด
เยี่ยม

100

ยอด
เยี่ยม

1

1

ดี

86.44

ดีเลิศ

1

1

9
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประเด็น
มาตรฐาน
กับยุทธ
การติดตาม
การศึกษา
ศาสตร์
ของ
ปริมาณ
ประเมิ
นผลของ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ สถานศึกษา
สช.
กระทรวง
ศึกษาธิการ
ดี
87.29 ดีเลิศ
1
1
9

เป้าหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

6.โครงการห๎องสมุดสํงเสริม 1,250
วินยั รักกการอําน
(ร๎อยละ
6.1 กิจกรรมการแขํงขัน
๗0)
ตอบปัญหาสารานุกรม
6.2 กิจกรรมจัดปูายนิเทศ
ความรู๎ในห๎องสมุด
6.3 กิจกรรมตะกร๎า
ความรู๎
7.โครงการยกระดับ
1,250
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา (ร๎อยละ
ภาษาอังกฤษ
๗0)
7.1 กิจกรรมบูรณาการ
คริสต์มาส
7.2 กิจกรรมคําศัพท์
จดจํานําไปใช๎
8.โครงการสํงเสริมการ
1,250
เรียนรูค๎ ณิตศาสตร์
(ร๎อยละ
8.1 กิจกรรมสูตรคูณ
๗0)
คลํองและคณิตคิดเร็ว
9.โครงการสํงเสริมการ
1,250
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์
(ร๎อยละ
9.1 กิจกรรมสัปดาห์
๗0)
วิทยาศาสตร์
9.2 กิจกรรมการแสดง
ความรู๎และผลงาน
วิทยาศาสตร์
9.3 กิจกรรมมหัศจรรย์
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
(Science Media)
10.โครงการโรงเรียน
1,429
สํงเสริมสุขภาพ
(ร๎อยละ
10. กิจกรรมันทนาการ
80)
เพื่อการเรียนรู๎
11.โครงการสํงเสริม
1,429
สุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ (ร๎อยละ
ดนตรี และนาฏศิลป์
80)
11.1 กิจกรรมศิลปิน
น๎อย

ผลสาเร็จ

ดี

90.79

ยอด
เยี่ยม

1

1

ดี

77.29

ดี

1

1

ดี

96.27

ยอด
เยี่ยม

1

1

ดีเลิศ

88.73

ดีเลิศ

1

1

ดีเลิศ

96.88

ยอด
เยี่ยม

1

1

8

2
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประเด็น
มาตรฐาน
กับยุทธ
การติดตาม
การศึกษา
ศาสตร์
ของ
ปริมาณ
ประเมิ
นผลของ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ สถานศึกษา
สช.
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เป้าหมาย
โครงการ

11.2 กิจกรรมเสริม
ทักษางานศิลปะ
11.3 กิจกรรมสํงเสริม
การเลํนดนตรีไทยใน
โรงเรียน
11.4 กิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติการทางดนตรีสากล
11.5 กิจกรรมอยากโชว์
11.6 กิจกรรมประกวด
ร๎องเพลงชาติในโรงเรียน
11.7 กิจกรรมสํงเสริม
งานสกุลชํางเมืองเพชร
11.8 กิจกรรมวันสําคัญ
12.โครงการคืนทรัพย์สินสูํ
ท๎องทะเล
12.1 กิจกรรมสร๎างการ
รับรู๎ ความเข๎าใจ เรื่อง
“ทะเลและมหาสมุทรและ
ผลประโยชน์ทางทะเล”
12.2 กิจกรรมเก็บรักษ์
บําเพ็ญประโยชน์ชายฝั่งทะเล
13.โครงการการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่
มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ
13.1 กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียน
13.2 กิจกรรมแนะแนว/
ประชุมผู๎ปกครอง
13.3 กิจกรรมการอบรม
ครู เรื่อง การจัดการการ
ดูแลนักเรียนที่มีความ
จําเป็นพิเศษเรียนรํวม
13.3 กิจกรรมจัดทําสื่อ
สําหรับเด็กที่มีความต๎องการ
จําเป็นพิเศษ
14.โครงการพัฒนาทักษะ
ICT เพื่อการเรียนรู๎ของ
นักเรียน

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

ผลสาเร็จ

1,429
(ร๎อยละ
80)

ดีเลิศ

93.39

ยอด
เยี่ยม

1

1

60
(ร๎อยละ
70)

ดี

97.48

ยอด
เยี่ยม

1

1

1,429
(ร๎อยละ
80)

ดีเลิศ

92.69

ยอด
เยี่ยม

1,3

1

๕
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประเด็น
มาตรฐาน
กับยุทธ
การติดตาม
การศึกษา
ศาสตร์
ของ
ปริมาณ
ประเมิ
นผลของ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ สถานศึกษา
สช.
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เป้าหมาย
โครงการ

14.1 กิจกรรมสุดยอด ICT
14.2 กิจกรรมบอร์ด
ความรู๎อัจฉริยะ
14.3 กิจกรรมแนะนํา
เว๏ปไซต์ให๎ความรู๎
14.4 กิจกรรมหมอ
คอมพิวเตอร์
15.โครงการอาหาร
กลางวัน
16.โครงการอาหารเสริมนม
17.โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
17.1 กิจกรรมแนะ
แนวทางแก๎ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน
17.2 กิจกรรมแนะแนว
ศึกษาตํอ
17.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ยุทธศาสตร์ 1.โครงการการพัฒนา
ที่ 2
หลักสูตรสถานศึกษาและ
พัฒนาระบบ หลักสูตรท๎องถิ่น
บริหารและ 1.1 กิจกรรมพัฒนาและ
การจัด
ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา สถานศึกษา หลักสูตรกลุํม
สาระการเรียนรู๎ หลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตร
ท๎องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
2.โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2.1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน ประจําปี 2563
2.2 กิจกรรมประเมิน
ภายใน ( 2 ครั้ง )

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

2,017
(ร๎อยละ
100)
1,170
(ร๎อยละ
100)
352
(ร๎อยละ
80)

ผลสาเร็จ

ยอด
เยี่ยม

100

ยอด
เยี่ยม

1

7

ดีเลิศ

100

ยอด
เยี่ยม

1

7

ดีเลิศ

98.16

ยอด
เยี่ยม

1

1,3,4,5

ร๎อยละ
80

ดี

100

ยอด
เยี่ยม

2

1,3,4

ร๎อยละ
๘๐

ดีเลิศ

100

ยอด
เยี่ยม

๒

7

๓,๖
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สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ตัวชี้วัดประเด็น
มาตรฐาน
กับยุทธ
การติดตาม
การศึกษา
ศาสตร์
ของ
ปริมาณ
ประเมิ
นผลของ
คุณภาพ (ร้อยละ) คุณภาพ สถานศึกษา
สช.
กระทรวง
ศึกษาธิการ
ดีเลิศ
100
ยอด
3
1,3,4,7
เยี่ยม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ
ของ
โรงเรียน

โครงการ

ปริมาณ
(จานวน)
(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
ที่ 3
พัฒนา
ผู๎บริหาร
และครู สูํ
ความเป็น
มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์
ที่ 4
พัฒนา
สภาพแวด
ล๎อมที่เอื้อ
ตํอการ
เรียนรู๎

1.โครงการพัฒนาครูด๎าน
วิชาการพัฒนาครูและ
บุคลากร
1.1 กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู๎
1.2 กิจกรรมการอบรม
พัฒนาครูเรื่อง PLC
1.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎
1.1 กิจกรรมซํอมแซม
พัฒนาอาคารสถานที่
1.2 กิจกรรมห๎องเรียนอาคารเรียน 5 ส.

92
(ร๎อยละ
80)

127
(ร๎อยละ
85)

ดีเลิศ

ผลสาเร็จ

95.80

ยอด
เยี่ยม

2

3,4

*** ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร๎างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสํงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสํงเสริมการศึกษาเอกชน
*** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยูํหน๎า 17 ข๎อ 7
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
5.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
จานวน
ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
เด็ก
ผลพัฒนาการด้าน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ทั้งหมด จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. ด๎านรํางกาย
313 277 88.49 36 11.50
2. ด๎านอารมณ์-จิตใจ
313 28๘ 9๒.0๑ 25 7.98
3. ด๎านสังคม
313 30๒ 9๖.๔๘ 11 3.51
4. ด๎านสติปัญญา
313 284 90.73 29 9.26
5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จานวน จานวน
นักเรียน นักเรียน
ทั้งหมด ที่เข้าสอบ
160
160
160
160

41
41
41
41

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
(O-NET)

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ปี 2563

2561
(1)

2562
(2)

29.99
38.78
56.20
43.55

30.61
35.35
52.79
32.04

32.90
35.55
49.70
34.42

2563
(3)

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

28.78
37.55
60.79
36.89

-4.12
2
11.09
2.47

-12.52
5.62
22.31
7.17

แปลผล
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3
(6)
ไมํมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ
มีพัฒนาการ

*** (4) = (3) – (2)
กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (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) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
ประเทศ
ปี 2563

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

175
175
175
175

52
52
52
52

25.46
29.89
54.29
34.38

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
(O-NET)
2561
(1)

2562
(2)

2563
(3)

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

23.63
30.89
47.60
25.04

26.73
30.07
55.14
33.25

20.08
28.32
57.24
32.69

-6.65
-1.75
2.1
-0.56

แปลผล
ร้อยละของ
พัฒนาการ
คะแนน
เทียบกับร้อยละ
เฉลี่ย
3
(5)
(6)
-24.87
ไมํมีพัฒนาการ
-5.81
ไมํมีพัฒนาการ
3.80
มีพัฒนาการ
-1.68
ไมํมีพัฒนาการ

*** (4) = (3) – (2)
กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (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) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนน
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ร้อยละ แปลผล
จานวน
ผลต่าง
จานวน
เฉลี่ย
ทดสอบ (O-NET)
ของ พัฒนาการ
นักเรียน
คะแนน
วิชา
นักเรียน
ระดับ
คะแนน เทียบกับ
ที่เข้า
2561 2562 2563 เฉลี่ย
ทั้งหมด
ประเทศ
เฉลี่ย ร้อยละ 3
สอบ
(4)
(1)
(2)
(3)
ปี 2563
(5)
(6)
26.04 20.05 24.41 18.75 -5.66 -23.18 ไมํมีพัฒนาการ
คณิตศาสตร์
69
15
32.68 24.47 29.20 23.87 -5.33 -18.25 ไมํมีพัฒนาการ
วิทยาศาสตร์
69
15
44.36 37.57 29.20 28.90 -0.3
ภาษาไทย
69
15
-1.02 ไมํมีพัฒนาการ
29.94 23.06 29.20 21
ภาษาอังกฤษ 69
15
-8.20 -28.08 ไมํมีพัฒนาการ
สังคมศึกษา
69
15
35.93 32.15 35.70 28.60 -7.1 -19.88 ไมํมีพัฒนาการ
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
*** (4) = (3) – (2)
กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (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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จานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตํางประเทศ

ป.1
จานวน
จานวน นักเรียนที่
นักเรียน
มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
106
75
106
68
106
87

ระดับผลการเรียน
ป.2
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป

70.75
64.15
82.08

144
144
144

69
69
69

ป.3
จานวน
จานวน นักเรียนที่
นักเรียน มีผล
ระดับ 3
ขึ้นไป
47.92 137
83
47.92 137
84
47.92 137
89

ร้อยละ

ร้อยละ

60.58
61.31
64.96

106

72

67.92

144

54

37.50

137

37

27.01

106

106

100

144

141

97.91

137

136

99.27

106
106
106

97
102
22

91.51
96.23
20.75

144
144
144

139
141
9

96.53
97.92
6.25

137
137
137

130
130
83

94.89
94.89
60.58

จานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตํางประเทศ

ระดับผลการเรียน
ป.4
ป.5
จานวน
จานวน
จานวน นักเรียนที่ ร้อยละ จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน มีผลระดับ
นักเรียน ผลระดับ 3
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
164
110
67.07 146
100
68.49
164
97
59.15 146
70
47.95
164
73
44.51 146
67
45.89

ป.6
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
160
72
160
50
160
68

ร้อยละ
45.00
31.25
42.50

164

47

28.66

146

132

90.41

160

110

68.75

164

162

98.78

146

144

98.63

160

159

99.37

164
164
164

140
159
70

85.37
96.95
42.68

146
146
146

108
111
76

73.97
76.03
52.05

160
160
160

147
137
70

91.88
85.63
43.75
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตํางประเทศ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตํางประเทศ

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 1)
ม.2
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นัก
ร้อยละ
มีผลระดับ
เรียน
3ขึ้นไป
212
105
49.53
212
58
27.36
212
98
46.23

226
226
226

ม.1
จานวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป
38
31
66

16.81
13.72
29.20

226

134

59.29

212

63

226
226
226
226

187
168
211
44

82.74
74.34
93.36
19.47

212
212
212
212

186
154
168
38

จานวน
นัก
เรียน

จานวน
นัก
เรียน
222
222

ร้อยละ

ม.3
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นัก
มีผลระดับ
เรียน
3ขึ้นไป
178
53
178
19
178
42

29.78
10.67
23.60

29.72

178

87

48.88

87.74
72.64
79.25
17.92

178
178
178
178

162
101
156
31

91.01
56.74
87.64
17.42

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.1
ม.2
จานวน
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นักเรียนที่
ร้อยละ
นัก
ร้อยละ
มีผลระดับ
มีผลระดับ
เรียน
3 ขึ้นไป
3ขึ้นไป
72
32.43 207
44
21.26
63
28.38 207
66
31.88

ร้อยละ

ม.3
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นัก
มีผลระดับ
เรียน
3ขึ้นไป
175
54
175
41

30.86
23.43

ร้อยละ

222

44

19.82

207

94

45.41

175

37

21.14

222

166

74.77

207

104

50.24

175

33

18.86

222
222
222
222

158
144
172
83

71.17
64.86
77.48
37.39

207
207
207
207

198
79
143
39

95.65
38.16
69.08
18.84

175
175
175
175

165
94
163
47

94.28
53.71
93.14
26.86
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตํางประเทศ

จานวน
นัก
เรียน
83
83
83

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 1)
ม.4
ม.5
จานวน
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นักเรียนที่
ร้อยละ
นัก
ร้อยละ
มีผลระดับ
มีผลระดับ
เรียน
3 ขึ้นไป
3ขึ้นไป
13
15.66
93
29
31.18
5
6.02
93
3
3.23
35
42.17
93
44
47.31

ม.6
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นัก
มีผลระดับ
เรียน
3ขึ้นไป
71
28
71
31
71
33

ร้อยละ
39.44
43.66
46.48

83

6

7.23

93

50

53.76

71

17

23.94

83
83
83
83

63
26
66
12

75.90
31.33
79.52
14.46

93
93
93
93

88
92
85
32

94.62
98.92
91.40
34.41

71
71
71
71

67
57
67
23

94.37
80.28
94.37
32.39

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระ
การเรียนรู/้ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตํางประเทศ

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2)
ม.4
ม.5
ม.6
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
นักเรียนที่
นักเรียนที่
นักเรียนที่
นัก
ร้อยละ
นัก
ร้อยละ
นัก
ร้อยละ
มีผลระดับ
มีผลระดับ
มีผลระดับ
เรียน
เรียน
เรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
81
19
23.46
93
24
25.81
69
43
62.32
81
22
27.16
93
27
29.03
69
9
13.04
81

28

34.57

93

43

46.24

69

37

53.62

81

24

29.63

93

50

53.76

69

25

36.23

81
81
81
81

77
50
73
15

95.06
61.73
90.12
18.52

93
93
93
93

91
53
77
33

97.84
56.99
82.8
35.48

69
69
69
69

69
69
69
29

100
100
100
42.03
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมรรถนะ

ด๎านภาษา
(Literacy)
ด๎านคํานวณ
(Numeracy)
ด๎านเหตุผล
(reasoning)

คะแนน
จานวน จานวน
เฉลี่ยระดับ
นักเรียน นักเรียน
ประเทศ
ทั้งหมด ที่เข้าสอบ
ปี 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ
2561
(1)

2562
(2)

2563
(3)

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย
(5)

แปลผล
พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3
(6)

6.64

มีพัฒนาการ

-8.1

-16.96

ไมํมีพัฒนาการ

-

-

-

137

135

47.46

43.37 47.56 50.72 3.16

137

135

40.47

41.75 47.74 39.64

137

-

-

45.69

-

-

**หมายเหตุ มีเด็กพิเศษ 6 คน และ walk in 1 คน
*** (4) = (3) – (2)
กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (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”
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คะแนน
จานวน จานวน
เฉลี่ย
ความสามารถ
นักเรียน นักเรียน
ระดับ
ด้านการอ่าน
ทั้งหมด ที่เข้าสอบ ประเทศ
ปี 2563
อํานรู๎เรื่อง
106
106
71.86
อํานออกเสียง
106
106
74.14

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ด้านการอ่าน
2561
(1)

2562
(2)

2563
(3)

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

56.77
52.40

65.02
65.80

76.06
79.58

11.04
13.78

แปลผล
ร้อยละของ
พัฒนาการ
คะแนน
เทียบกับร้อย
เฉลี่ย
ละ 3
(5)
(6)
16.97
มีพัฒนาการ
20.94
มีพัฒนาการ

*** (4) = (3) – (2)
กรณีที่มีผลตํางคะแนนเฉลี่ย (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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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
1. กิจกรรมการสอนแบบโครงการ Project Approach
๒. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach)
สูํวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
4. การเสริมสร๎างพัฒนาการโดยใช๎กิจกรรมนิทาน
5. กิจกรรมภาษาถิ่น

มาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่ 1 และ 3
มาตรฐานที่ 1 และ 3

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๓

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน

1.กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือกิจกรรมที่เน๎นกระบวนการให๎เด็กได๎ ลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงการเป็นตัวดําเนินกิจกรรม ซึ่งให๎ความสําคัญกับประสบการณ์ของเด็ก
สํงเสริมการเรียนรู๎เป็นกลุํมปฏิบัติการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติอยํางเป็นกระบวนการ และมุํงให๎เด็กเรียนรู๎และเกิดองค์
ความรู๎ด๎วยตัวเอง แบํงออกเป็น ๓ ระยะ ๕ ขั้นตอน คือ 1.การพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ทั้งกลุํมเล็กและกลุํมใหญํ 2.การศึกษานอกห๎องเรียนและนอกสถานที่ 3.การนําเสนอประสบการณ์การ
เดิมของเด็กผําน การวาดภาพ การเขียน การใช๎สัญลักษณ์และการเลํนบทบาทสมมุติ เป็นต๎น 4.มีการสืบค๎น
และค๎นคว๎าผําน สื่อการเรียนรู๎ แหลํงการเรียนรู๎ และเรียนรู๎จากวิทยากรและผู๎เชี่ยวชาญ และ 5.การนําเสนอ
โครงการด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย
๒.การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร จัดทําขึ้นเพื่อให๎เด็กมีทักษะชีวิตปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎รูปแบบการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) แบํงเป็น 3 ระยะ 5 ขั้นตอน โดยเด็กได๎เรียนรู๎วิถีความ
พอเพียงจากการไปทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ และนําความรู๎ที่ได๎มาถํายทอดในรูปแบบของกิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค์ จากนั้นเด็กได๎นําเสนอประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หํวง
2 เงื่อนไข เรียนรู๎เรื่องการประหยัดพอเพียง ใช๎ของอยํางคุ๎มคํา มีเมตตา ชํวยเหลือแบํงปัน การปฏิบัติในกิจวัตร
ประจําวัน มีการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ข๎อมูลที่หลากหลาย จัดนิทรรศการโดยเด็กเป็นผู๎นําเสนอผลงาน
ด๎วยตนเอง จากการจัดกิจกรรมโดยใช๎รูปแบบของ (Project Approach) เด็กได๎เรียนรู๎เรื่องการประหยัด ความ
พอเพียง การมีภูมิคุ๎มกันที่ดีไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางเหมาะสมกับวัย
๓.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนวทางของหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โดยบูรณาการกับพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน สอดคล๎องกับเอกลักษณ์
ของโรงเรียน "โรงเรียนวิถีพุทธ" และอัตลักษณ์ของเด็ก "ไหว๎สวย กราบงาม" ประกอบด๎วยกิจกรรรม เยาว์วัยใฝุ
ธรรมทุกวันพระ เด็กได๎รํวมกิจกรรมถวายสังฆทาน ปฏิบัติจิตอาสา มีการนําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรมไปบูรณาการกับหนํวยการเรียนในสัปดาห์นั้นๆ กิจกรรมสวดมนต์ แผํเมตตา กิจกรรม
หนูน๎อยมารยาทงาม โดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจวัตรประจําวัน เพื่อให๎เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ
เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
๔.การเสริมสร้างพัฒนาการโดยใช้กิจกรรมนิทาน เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ใช๎มือตาประสานสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพชํองปากและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยครูจัด
กิจกรรมการเลํานิทานเรื่อง“หนูนิดไมํแปรงฟัน” เด็กได๎รํวมแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครในบทบาทตําง ๆ
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หลังจากนั้นเด็กทํากิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์ มีการนํานิทานกลับไปให๎ผู๎ปกครองเลําให๎เด็กฟัง และบันทึกใน
แบบบันทึกการเลํานิทาน เป็นการชํวยสํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี เด็กสามารถแปรงฟันได๎ถูกวิธี
มีสุขภาพชํองปากและฟันที่ดี และยังสํงเสริมให๎เด็กมีจินตนาการความคิดสร๎างสรรค์ สามารถใช๎ภาษาสื่อสารได๎
เหมาะสมกับวัย
5. กิจกรรมภาษาถิ่น กิจกรรมภาษาถิ่นนํารู๎ เป็นกิจกรรมที่จัดให๎กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูจัดทําเอกสารรวบรวมคําภาษาถิ่นเพชรบุรี จากนั้นคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถในการพูดภาษาถิ่นเพชรบุรี เพื่อนําเสนอคํา โดยการนําคํามาแตํงเป็นประโยค บทสนทนา หรือ
เหตุการณ์สั้น ๆ โต๎ตอบกันบริเวณหน๎าเสาธงในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ และในสัปดาห์สุดท๎ายของภาคเรียน นําคําที่
นําเสนอมาตอบคําถามหน๎าเสาธง พร๎อมมอบรางวัลให๎นักเรียนที่ตอบได๎ โดยมีการประเมินผลกิจกรรมด๎วยการ
ทําแบบทดสอบความรู๎ในปลายปีการศึกษา
๖. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ
๖.๑ ปีการศึกษาปัจจุบัน
ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

เหรียญทอง
1.กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชนะเลิศ อันดับ 1
ด๎านการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย / โครงการ
การเสริมสร๎างพัฒนาการ โดยใช๎
กิจกรรมนิทาน
เหรียญทอง
2.กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนว
รองชนะเลิศ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
อันดับ 2
ด๎านการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย / การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎แบบ
โครงการ (project Approach)
กิจกรรมหนูน๎อยนักปั้น
3.กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนว
รางวัลชมเชย
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ด๎านการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย / โครงการ
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ระดับ

หมายเหตุ
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ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

4.การประกวดเขียนเรียงความ
เทิดพระคุณแมํ ยุคดิจิทัล

รางวัลชมเชย

5.ประกวดพูดสร๎างแรงบันดาล
ใจ Moral Storytelling Contest

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
ชมรมสื่อดิจิทัล
(D New Media)

หมายเหตุ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ
 เขตพื้นที่/จังหวัด ชมรมบ๎านแสงสวําง
 ภาค/ประเทศ
และโครงการรักษา
 นานาชาติ
ศีล5

๗. การดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายและจุดเน้น
1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรู๎เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
แหํงชาติ
2. สํงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท๎องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต๎องการ
จําเป็นของกลุํมเปูาหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎าได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จําลองผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูให๎มากขึ้น
4. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสร๎างอาชีพ
อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ
5. พัฒนาครูให๎มีทักษะ ความรู๎ และความชํานาญในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
6. สํงเสริมให๎ใช๎ภาษาท๎องถิ่นรํวมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช๎ภาษาอยําง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช๎ภาษาที่สามในการตํอยอดการเรียนรูไ๎ ด๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. ปลูกฝังผู๎เรียนให๎มีหลักคิดที่ถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั เพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
9. เสริมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก และสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อม
10. สํงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎สามารถเป็นอาชีพ
และสร๎างรายได๎
11. สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. พัฒนาครูทุกระดับให๎มีทักษะ ความรู๎ที่จําเป็น เพื่อทําหน๎าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผํานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
13. ให๎ผู๎เรียน ครู ผู๎บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผํานแผนพัฒนารายบุคคลสูํความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

มี

ไม่มี
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๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับผลการประเมิน
ระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
-

๙. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 สมาคมคณะกรรมการประสานและสํงเสริมการศึกษาเอกชน
 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแหํงประเทศไทย
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหํงประเทศไทย
 สมาคมอนุบาลศึกษาแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหํงประเทศไทย
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหํงประเทศไทย
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหํงประเทศไทย
 กลุํมและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

35
ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

1

มีพัฒนาด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
1.1 ร๎อยละของเด็กมี
น้ําหนัก สํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร๎อยละของเด็ก
เคลื่อนไหวรํางกาย
คลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี
ใช๎มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได๎ดี
1.3 ร๎อยละของเด็ก
ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสํวนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย
1.4 ร๎อยละของเด็ก
ปฏิบัติตนตามข๎อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตํอโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล
สิ่งแวดล๎อม และสถานการณ์
ที่เสี่ยงอันตราย

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

85

313

276

88.17

ดีเลิศ



208

66.88



287

91.69



305

97.44



304

97.12

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

36
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

2

มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
2.1 ร๎อยละของเด็ก
รําเริงแจํมใส แสดง
อารมณ์ ความรู๎สึกได๎
เหมาะสม
2.2 ร๎อยละของเด็ก
รู๎จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย
2.3 ร๎อยละของเด็ก
ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและ
ผู๎อื่น
2.4 ร๎อยละของเด็ก
มีจิตสํานึกและคํานิยม
ที่ดี
2.5 ร๎อยละของเด็ก
มีความมั่นใจ กล๎าพูด
กล๎าแสดงออก
2.6 ร๎อยละของเด็ก
ชํวยเหลือแบํงปัน
2.7 ร๎อยละของเด็ก
เคารพสิทธิ รู๎หน๎าที่
รับผิดชอบ อดทน
อดกลั้น
2.8 ร๎อยละของเด็ก
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่
สถานศึกษากําหนด

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

85

313

289

9๒.33



283

90.4๑



283

90.๔๑



281

89.77



296

94.5๖



280

๘9.45



308

98.40



279

89.13



296

94.56

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอด
เยี่ยม

37
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

3

2.9 ร๎ อ ยละของเด็ ก มี
ความสุขกับศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว
มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
3.1 ร๎อยละของเด็ก
ชํวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน มีวินัย
ในตนเอง
3.2 ร๎อยละของเด็ก
ประหยัดและพอเพียง
3.3 ร๎อยละของเด็ก
มีสํวนรํวมดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมในและนอก
ห๎องเรียน
3.4 ร๎อยละของเด็ก
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เชํน
การไหว๎ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู๎ใหญํ ฯลฯ
3.5 ร๎อยละของเด็ก
ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกตํางระหวําง
บุคคล เชํน ความคิด
พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม
เป็นต๎น

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

292

93.29

29๖

94.๕๖



292

93.29



292

93.29



291

92.97



288

92.01



307

98.0๘

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)


85

313

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอด
เยี่ยม

38
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

4

3.6 ร๎อยละของเด็กเลํน
และทํางานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ แก๎ไขข๎อขัดแย๎งโดย
ปราศจากการใช๎ความ
รุนแรง
มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้
4.1 ร๎ อ ยละของเด็ ก
สนทนาโต๎ตอบและ
เลําเรื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
4.2 ร๎อยละของเด็กตั้ง
คําถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย และ
พยายามค๎นหาคําตอบ
4.3 ร๎อยละของเด็ก
อํานนิทานและเลําเรื่อง
ที่ตนเองอํานได๎
เหมาะสมกับวัย
4.4 ร๎อยละของเด็ก
มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
การคิดแก๎ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจใน
เรื่องงําย ๆ ได๎
4.5 ร๎อยละของเด็ก
สร๎างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ
เชํน งานศิลปะ
การเคลื่อนไหวทําทาง
การเลํนอิสระ ฯลฯ

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

313

๓๐๖

๙๗.๗๖

313

292

93.29



296

94.56



289

92.33



296

94.56



2๘๒

9๐.๐๙



๒๙๘

๙๕.๒๐

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)



85

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอด
เยี่ยม

39
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
เด็ก
ทั้งหมด
(คน)

จานวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กาหนด
(คน)


4.6 ร๎อยละของเด็กใช๎
2๘9
สื่อเทคโนโลยี เชํน
แวํนขยาย แมํเหล็ก
กล๎องดิจิตอล ฯลฯ
เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎และแสวงหา
ความรู๎ได๎
สรุปผลการประเมิน =
ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา
หมายเหตุ กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
ผลการประเมิน (ร๎อยละ)
=

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

๙2.33

92.0๘

100 x จํานวนเด็กผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนเด็กทั้งหมด
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

ยอด
เยี่ยม

40
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
๑. ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนได๎ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตําง ๆ สํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน
ซึ่งกําหนดระดับคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
เป้าหมายของโรงเรียน
มาตรฐาน
คุณภาพด้านเด็ก
๑.ด๎านรํางกาย
๒.ด๎านอารมณ์ จิตใจ
๓.ด๎านสังคม
๔.ด๎านสติปัญญา

เชิง
ปริมาณ
85
85
85
8๕

ผลสาเร็จ

จานวนเด็ก
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ทั้งหมด
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

313
313
313
313

88.17
92.33
94.๕๖
93.29

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

จานวนเด็ก
ระดับดีขึ้น
ไป
276
289
29๖
29๒

๒. กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย/ผลการดาเนินงาน
จุดเน้น พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะ ตามแนววิถีพุทธ
การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ชั่งน้ําหนัก และวัดสํวนสูงเด็กเป็นประจําทุกเดือนและบันทึกลงในโปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการนํามา
เปรี ย บเที ย บตามเกณฑ์ ม าตรฐาน จั ด กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพประจํ า วั น โดยมี ก ารตรวจสุ ข ภาพของเด็ ก
ทุกวันจันทร์ เต๎นแอโรบิคทุกเช๎าวันพุธและวันศุกร์ และมีมาตรการควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid- 19) โดยแจ๎งให๎เด็กและผู๎ปกครองสวมหน๎ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิรํางกาย
และฆําเชื้อด๎วยเจลแอลกอฮอล์ กํอนเข๎า สถานศึกษา ให๎ผู๎ปกครองสํงเด็กบริเวณหน๎าจุดคัดกรอง เด็กได๎รับ
การตรวจสุขภาพ โดยครูป ระจํ าชั้นและบั นทึกข๎อมูล เบื้องต๎นทุกสัปดาห์ ได๎รับความอนุเคราะห์ เจ๎าหน๎าที่
จากโรงพยาบาลพระจอมเกล๎าจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสุขภาพชํองปากและฟัน อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง เด็กแปรง
ฟันทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน เด็กทํา กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม โดยผํานกิจวัตรประจําวัน ดื่มนม
และการรั บ ประทานอาหารกลางวั น ครบทั้ ง ๕ หมูํ ในปริ มาณที่ เพี ย งพอ เหมาะสม ภาชนะที่ใ สํ อ าหาร
และสถานที่รับประทานอาหารความสะอาด และปลอดภัย เมนูอาหารหลากหลายมีคุณคําทางโภชนาการ ได๎รับ
น้ําดื่มที่สะอาด เด็กมีแก๎วน้ําของตนเองทุกคน สํารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการรับประทานอาหาร
ของเด็ก เชํน เด็กแพ๎อาหาร แพ๎นมวัว เด็กใช๎ช๎อนส๎อมรับประทานอาหารได๎ด๎วยตนเอง มีมารยาทและสุขนิสัย
ที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษตํอรํางกายได๎ แนะนําให๎ความรู๎แกํเด็กและพํอแมํผู๎ปกครอง เรื่องโภชนาการ
ที่สอดคล๎องกับการเจริญเติบโตของเด็ก ล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร หลังจากเข๎าห๎องน้ํา ห๎องส๎วม นอนหลับ
พักผํอนเป็นเวลาทุกวัน เด็กเคลื่อนไหวรํางกายอยํางคลํองแคลํว กล๎ามเนื้อมัดใหญํประสานสัมพันธ์และทรงตัว
ได๎ดี จากกิจกรรมกลางแจ๎ง เชํน กระโดด วิ่ง รับลูกบอลได๎ตามวัย จัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านกล๎ามเนื้อ
มัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหวํางมือกับตาอยํางสม่ําเสมอ ด๎วยกิจกรรมสร๎างสรรค์ กิจกรรมเสรี เชํน
เด็กใช๎กรรไกรตัดกระดาษ เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ร๎อยลูกปัด ได๎เหมาะสมตามวัย เป็นต๎น
นอกจากนี้เด็กเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กดีมีกิจกรรมดังตํอไปนี้ ๑.กิจกรรมแอโรบิคยามเช๎า
สํ ง เสริ ม ให๎ เ ด็ก มี สุ ขภาพอนามั ย ที่ดี แ ละเคลื่ อ นไหวรํ างกายได๎ค ลํ องแคลํ ว ทรงตัว ได๎ดี กล๎ า มเนื้ อ มัด ใหญํ
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กล๎ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และตา ประสานสั ม พั น ธ์ กั น เด็ ก มี ค วามสุ ข เคลื่ อ นไหวตามจั ง หวะดนตรี จากผลการ
ดําเนินงานพบวําเด็กเคลื่อนไหวได๎คลํองแคลํว มีสุขอนามัยดีคิดเป็นร๎อยละ 92.13 ๒. กิจกรรมพิชิตเหาด๎วย
สมุนไพรเด็กรู๎จักรักษาความสะอาดของเส๎นผมด๎วยสมุนไพร สํงเสริม เพื่อปลูกฝังให๎เด็กมีสุขนิสัยและสุขภาพ
อนามัยสุขนิสัยที่ดี ดูแลเส๎นผมของตนเองให๎สะอาด คุณครูได๎ทําการหมักเหาให๎เด็กในทุกวันพุธและวันศุกร์
ของทุกสั ป ดาห์ จากผลการดําเนิ น งานพบวํา เด็กมีเส๎ นผมที่ส ะอาดปราศจากเหา คิดเป็นร๎อยละ 88.06
๓.กิจ กรรมสํ งเสริ มพัฒ นาการ ครูส รุ ปและรวบรวมข๎อมูลจากการทําแบบประเมินพัฒ นาการ พบวําเด็กมี
พัฒนาการสมวัยและพร๎อมศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 94.26 ๔. กิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยใช๎การคัดกรองแบบ Diral-R จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครู หรือผู๎ดูแลเด็กพาเด็กกลุํม
ตัวอยํางระดับชั้นอนุบาล ๓ เข๎ารํวมคัดกรองพัฒนาการ พบวําเด็กมีพัฒนาการสมวัยและพร๎อมศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 100 5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวันเพื่อให๎เด็กเรียนรู๎และสามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแล เล็ บ ฟั น ผม ผิ ว หนั ง เสื้ อผ๎ า ทั้ง ปู องกัน และดู แลรัก ษาสุ ขภาพของตนเองให๎ ดีอยูํ เสมอ จากผลการ
ดําเนินงาน พบวําเด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี คิดเป็นร๎อยละ 98.35 6.กิจกรรม ฟ.ฟันรักสะอาด สํงเสริมให๎เด็ก
มีสุขภาพฟันที่ดีรู๎จัก วิธีการแปรงฟัน ตามขั้นตอนที่ถูกต๎องรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดภายในชํองปากได๎
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน และมีการประกวดหนูน๎อยฟันสวย ในแตํละระดับชั้น จากผล
การดําเนินงานพบวําเด็กมีสุขภาพฟันและชํองปากที่ดี คิดเป็นร๎อยละ 96.49 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล๎อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย เด็กรู๎วิธีปูองกันตนเอง จากโรค
ไข๎เลือดออก และรู๎ พาหะของไข๎เลือดออกมาจากยุงลาย มีเจ๎าหน๎าที่สาธารณะสุข ฉีดพํนควันกําจัดยุงลายเป็น
ประจํา ทําปูายนิเทศ แผํนพับเพื่อให๎ความรู๎กับเด็กและผู๎ปกครอง เกี่ยวกับโรคไข๎เลือดออก โรคมือ เท๎า ปาก เปื่อย
ไข๎หวัดใหญํสายพันธุ์ใหมํ covid-19 วิธีการการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การปูองกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น กับเด็ก จัดทําปูายนิเทศให๎ความรู๎กับเด็กเกี่ยวกับการปูองกันและตํอต๎านยาเสพติด
การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กทํากิจกรรม
ศิลปะสร๎างสรรค์ กิจ กรรมเสรี เลํน ตามมุม กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ๎งทุกระดับชั้น
อยํ า งสม่ํ า เสมอ เด็ก แสดงออกทางอารมณ์ ได๎ เหมาะสมตามวัย แสดงอารมณ์ ค วามรู๎สึ ก ได๎ส อดคล๎ องตาม
สถานการณ์ กล๎าพูดกล๎าแสดงออก แสดงความพอใจในผลงานของตนเองและผู๎อื่น เด็กสนใจและมีความสุข
ผํานงานศิลปะ เสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวและจังหวะตามวัย บอก/ขออนุญาต/รอคอย เมื่อต๎องการ
สิ่งของ การแสดงความรัก แบํงปัน แสดงสีหน๎าหรือทําทาง และทํางานที่ได๎รับมอบหมายจนสําเร็จ
นอกจากนี้ยังรํวมกิจกรรม ๑. กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน๎อย เด็กมีความกล๎าแสดงออก มีความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็ จที่ได๎จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ๓ จากผลการดําเนินงานพบวําเด็กมีความพร๎ อมใน
การศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้นตํอไปคิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๘๐ ๒. กิจกรรมนิทานยามเช๎า เด็กสนทนาโต๎ตอบและเลํา
เรื่ องให๎ ผู๎ อื่น เข๎าใจได๎ และแสดงทําทาง เคลื่ อนไหวตามจินตนาการสร๎างสรรค์ มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎
เหมาะสมกับวัย เด็กมีสํวนรํวมในการแสดงนิทาน จากผลการดําเนินงานพบวํา เด็กมีความสุข สนุกสนาน รําเริง
คิดเป็น ร๎อยละ ๘๗.๘๑ ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา จากผลการดําเนินงานพบวํา เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง
ได๎เรียนรู๎สถานที่สําคัญ จากแหลํงการเรียนรู๎ภายนอก สามารถเลําประสบการณ์จากสิ่งที่ ตนเองได๎พบเห็ น
สนทนาโต๎ตอบ อําน เขียนภาพและสัญลักษณ์และเลําเรื่องราวอยํางตํอเนื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ มีความคิดเชิงเหตุผล
คิดเป็ น ร๎ อยละ ๙๐.๕๓ ๔.กิจ กรรมดนตรี จากผลการดําเนินงาน พบวํา เด็กเกิด ทักษะ EF ทั้ง ๙ ด๎า น
แสดงทําทางเคลื่อนไหวตามจินตนาการสร๎างสรรค์ คิดแก๎ปัญหากล๎าตัดสินใจ มีค วามสุขสนุกสนานรําเริง
คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๖๕ กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม ทุกวันพระเด็กได๎รํวมพิธีถวายสังฆทาน ปฏิบัติจิตอาสา เด็กได๎
เรี ย นรู๎ ต ามแผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู๎ กิ จ กรรมเยาว์ วั ย ใฝุ ธ รรม โดยกํ า หนดสาระการเรี ย นรู๎
ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญ ญา ไปบูรณาการกับหนํวยการเรียนรู๎ในสัปดาห์นั้นๆ เชํน หนํวย “วันแมํ”
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เด็กนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณแมํ แสดงบทบาทสมมุติการแสดงความกตัญญูตํอบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร๎อย
ละ 92.71
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กได๎ลงมือปฏิบัติจริง
ผํานกิจวัตรประจําวัน เชํน เด็กถอดและถือรองเท๎า เก็บกระเป๋าไปไว๎ในชํองสัญลักษณ์ของตนเอง การปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย ได๎ตามกาลเทศะ ยิ้ม ทักทาย พูดคุยกับผู๎ใหญํและบุคคลที่คุ๎นเคย ได๎เหมาะสมกับสถานการณ์
ยืนตรงและรํวมร๎องเพลงชาติไทย รับประทานอาหารด๎วยตนเองโดยใช๎ ช๎อนส๎อม ตักน้ําดื่มได๎ด๎วยตนเอง ใช๎และ
ทําความสะอาดหลังจากใช๎ห๎องน้ําห๎องส๎วม ทิ้งขยะได๎ถูกที่ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยตนเอง
เด็กรับผิดชอบหน๎าที่ ที่ตนเองได๎รับมอบหมายทุกคน เด็กมีสํวนรํว มสร๎างข๎อตกลงในชั้นเรียนและสามารถ
ปฏิบั ติตามได๎ ขออนุ ญาตหรือรอคอยเมื่อต๎องการสิ่งของจากผู๎อื่น ชํว ยเหลือและแบํงปันสิ่งของให๎แกํผู๎อื่น
เก็บของเลํนของใช๎เข๎าที่อยํางเรียบร๎อย ใช๎สิ่งของเครื่องใช๎อยํางประหยัดและพอเพียง เลํนและทํากิจกรรม
รํวมกับเพื่อนที่แตกตํางไปจากตนได๎ สามารถประนีประนอมแก๎ไขปัญหาโดยปราศจากการใช๎ความรุนแรง
เด็กสามารถเข๎าแถวตามลําดับกํอนหลังได๎ด๎วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู๎นําและผู๎ตามได๎เหมาะสมตามสถานการณ์
เชํน เป็ น ผู๎นํ าเต๎นหน๎าแถว เป็น ผู๎ นําสวดมนต์แผํ เมตตา เป็นผู๎นํากลุํ มขณะเข๎ากลุํ มทํากิจกรรมในชั้นเรียน
เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีโครงการสํงเสริ มและสนับสนุนที่เกิดขึ้นระหวํางการจัดประสบการณ์ เชํน โครงการ
โรงเรี ย นวิถี พุทธ มีกิ จ กรรมดังตํ อไปนี้ ๑.กิจกรรมเยาว์วั ยใฝุ ธ รรม เด็กได๎เข๎ ารํ ว มทํ ากิจ กรรมทางศาสนา
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ มีความเมตตากรุณามีน้ําใจ
ชํวยเหลือแบํงปัน เห็นอกเห็นใจผู๎อื่นรับผิดตํองานที่ได๎รับมอบหมาย จากผลดําเนินงาน พบวํา เด็กสามารถนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได๎ คิดเป็นร๎อยละ ๙๒.๗๑ ๒.กิจกรรมสวดมนต์แผํเมตตา เด็กสวดมนต์แผํ
เมตตา ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ได๎ถูกต๎อง และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน จากผลการดําเนินงาน พบวําเด็ก
สามารถสวดมนต์แผํเมตตาได๎อยํางถูกต๎องคิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๒๘ ๓.กิจกรรมหนูน๎อยมารยาทงาม จากผลการ
ดําเนิ น งาน พบวํา เด็กมีมารยาทตามวัฒ นธรรมไทยและรักความเป็นไทยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอผู๎ อื่น ปฏิบัติ
เบื้องต๎นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนํา ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๒๘ และโครงการ
kids รักษ์โลก กิจกรรมหนูน๎อยแยกขยะลดมลพิษรัก ษ์สิ่งแวดล๎อม จากผลการดําเนินงาน พบวํา เด็กรู๎จักการ
แยกขยะที่ถูกวิธี เข๎าใจวําขยะทําให๎เกิดมลพิษ คัดแยกขยะชํวยลดปัญหาภาวะโลกร๎อนได๎ คิ ดเป็นร๎อยละ
๘๗.๑๖
การส่งเสริ มพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
เด็กได๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญาเป็นประจําและสม่ําเสมอ ผํานการจัดประสบการณ์ตาม
หนํวยการเรียนรู๎ ตามแนวคิด Active Learning โดยทํากิจกรรมผํานรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
(Project Approach), Stem , และ EF เด็กลงมือกระทําด๎วยตนเอง ใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได๎เคลื่อนไหว
สํารวจ เลํ น สั งเกต สื บ ค๎น ทดลอง และคิดแก๎ปัญหาด๎ว ยตนเอง เด็กได๎ริเริ่ม วางแผน ตัดสิ นใจลงมือทํา
และนํ า เสนอ โดยครู เ ป็ น ผู๎ อํา นวยความสะดวก และเรี ยนรู๎ รํว มกั บเด็ก แบบบู รณาการกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร๎างสรรค์และการเลํนตามมุม เชํน เด็กสร๎างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู๎สึกของตนเอง โดยดัดแปลงผลงานของตนเองให๎แปลกใหมํจากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เด็กอําน
ภาพสัญลักษณ์ ด๎วยการชี้หรือกวาดตามอง จุ ดเริ่มต๎นและจุดจบของข๎อความ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ
เขียนข๎อความตามแบบ หยิบหนังสือมาอํานและเขียนสื่อความคิดได๎ เด็กเคลื่อนไหวทําทางเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู๎ สึ กของตนเองอยํ างหลากหลายและแปลกใหมํ กระตือรือร๎นในการรํว มกิจกรรม กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เด็กสามารถฟังผู๎อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต๎ตอบอยํางตํอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เลํนเป็น
เรื่องราวตํอเนื่องได๎ บอกลักษณะสํวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช๎ประสาทสัมผัส อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
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และมีสํ ว นรํ ว มในการลงความเห็ น จากข๎อมูล อยํางมีเหตุผ ล ตัดสิ นใจในเรื่องงําย และยอมรับผลที่เกิดขึ้ น
สามารถระบุ ปั ญหาสร๎ างทางเลื อกและเลื อกวิธีแก๎ปัญหา ค๎นหาคําตอบของข๎อสงสั ย ตําง ๆ ด๎ว ยวิธีการที่
หลากหลาย และใช๎ประโยคคําถามในการค๎นหาคําตอบ เด็กสามารถจับคูํ เปรียบเทียบความแตกตํางและความ
เหมือนของสิ่งตําง ๆ จําแนก จัดกลุํมสิ่งตําง ๆ เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณ์ นอกจากนี้ เด็กได๎เข๎ารํวม
โครงการสร๎างสรรค์หรรษาสติปัญญา พาเพลิน มีกิจกรรมดังตํอไปนี้
๑.กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ ประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี ความสําคัญของสถานที่ตําง ๆ อาชีพ แหลํงทํองเที่ยว อาหาร และขนมหวาน
ในจังหวัดเพชรบุรี เด็กสามารถเลําเรื่องราวสิ่งตําง ๆ ที่เคยพบเห็นในชีวิตประจําวันได๎ ได๎สํารวจสืบค๎น ณ
แหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน ได๎สัม ภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเด็กให๎ความสนใจ ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
สนทนาโต๎ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สํงเสริมทักษะการคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรมสร๎างสรรค์ตําง ๆ จากผลการดําเนินงาน พบวํา เด็กได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ตัวเด็กและตอบสนองตามความต๎องการที่หลากหลายของเด็ก ๆ ได๎ลงมือทําด๎วยตัวเอง ตั้ง
คําถามและค๎น หาคําตอบเรื่ องที่เด็กสนใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เชํน สํ ารวจ การสืบค๎น
การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ ข๎อมูลและความรู๎ตําง ๆ ผํานประสบการณ์ตรง ที่หลากหลาย ตลอดจนได๎
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ ทางศิลปะ และสรุปออกมาเป็นชิ้นงานได๎ คิดเป็นร๎อยละ ๘๙.62
๒. กิจกรรมนิทานยามเช๎า จากผลการดําเนินงาน เด็กสนทนาโต๎ตอบและเลําเรื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ แสดง
ทําทาง เคลื่อนไหวตามจินตนาการสร๎างสรรค์ มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎เหมาะสมกับวัย เด็กมีสํวนรํวมในการ
แสดงนิทาน คิดเป็นร๎อยละ ๘๗.๘๑
๓. กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา จากผลการดํ า เนิ น งาน เด็ ก ได๎ รั บ ประสบการณ์ ต รง จากการเรี ย นรู๎
สถานที่สําคัญ ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงจากแหลํงการเรียนรู๎ภายนอก สามารถเลําประสบการณ์จากสิ่งที่
เด็กได๎พบเห็นสนทนาโต๎ตอบ อําน เขียนภาพและสัญลักษณ์และเลําเรื่องราวตํอเนื่องให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ มีความคิด
เชิงเหตุผล คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๕๓
๔. กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะทางสมอง ( EF ทั้ง ๙ ด๎าน ) จากผลการดําเนินงาน พบวํา
เด็กมีทักษะทางสมอง ( EF ทั้ง ๙ ด๎าน ) คิดเป็นร๎อยละ ๙๐.๖๕
๕. กิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาการ จากผลการดําเนินงาน เด็กสร๎างผลงานศิลปะตามจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู๎โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย กล๎าแสดงออก มีทักษะในการแขํงขัน
กิจกรรมตําง ๆ คิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๘๙
๖. วิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบโครงการ (Project Approach) จากผลการ
ดําเนินงาน เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ตามวัย คิดเป็นร๎อยละ ๘๘.๐๔
ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพรํกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เด็กสามารถเรียนรู๎
ผํานการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในรูปแบบออนไลน์ผําน DLTV และเสริมเพิ่มเติม clip vdo ที่ครูจัดทําขึ้น
เป็นต๎น
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ตารางสรุปร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3
จานวน/ร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับ 3
ที่
รายการตัวบ่งชี้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.1 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
รํางกายแข็งแรง มีสุข
63 82.89 102 89.47 111 90.90
นิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได๎
1.2 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม
68 87.17 105 92.10 117 96.69
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได๎
1.3 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
สังคม ชํวยเหลือตนเอง
๗๐ 8๙.๗๔ 109 95.61 117 96.69
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
1.4 เด็กมีพัฒนาการด๎าน
สติปัญญา สื่อสารได๎
68 87.17 1๐๘ 9๔.๗๓ 11๖ 9๕.๘๖
มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู๎ได๎

จานวน
เด็ก
สรุปภาพรวม ทั้งหมด
276 88.17

313

289 92.33

313

295 94.๔๖

313

29๒ 93.29

313

๓. การนาผลการประเมิน ไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็ก
โรงเรียนนําผลการดําเนินงานและข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการดําเนินงานในปีการศึกษาที่ผํานมา มา
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตามโครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กดี โดยได๎จัดกิจกรรม แอโรบิคยามเช๎า กิ จกรรมอาหาร
กลางวัน-อาหารเสริมนม โดยเพิ่มจํานวนอาหารเสริม (นม) ให๎แกํเด็กที่มีรํางกายไมํเป็น ไปตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย ให๎ความรู๎เกี่ยวกับภาวะโภชนาการกับผู๎ปกครอง เพื่อชํวยกันดูแลให๎เด็กได๎รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มากขึ้น เด็กรู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กํอนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหาร
รับประไมํดัง ไมํหก ไมํเหลือ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
4. ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน
- แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- บันทึกน้ําหนักสํวนสูง
- บันทึกการตรวจสุขภาพ
- บันทึกอาหารเสริม (นม)
- บันทึกอาหารกลางวัน
- บัตรสุขภาพเด็ก
- บันทึกลูกรัก
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- สมุดรายงานประจําตัวเด็ก
- แฟูมสะสมผลงานเด็ก
- แบบบันทึกการแปรงฟัน
- แบบประเมินพัฒนาการตามคูํมือเฝูาระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
- แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ
- แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Diral-R)
- กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
๒. เด็กมีน้ําใจชํวยเหลือแบํงปัน
๓. เด็กมีกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถไหว๎และกราบได๎สวยถูกต๎อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. เด็กมีน้ําหนักสํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
ข้อเสนอแนะ
๑. ให๎ความรู๎กับเด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
๒. เด็กที่มีน้าหนักส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ ครูเพิ่มจานวนนมให้เด็กกลับไปรับประทานที่บ้าน
เด็กที่มีน้าหนักส่วนสูงเกินเกณฑ์ครูให้เด็กออกกาลังกายโดยใช้ตาราง ๙ ช่อง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการด๎านรํางกายในปีการศึกษาถัดไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุํน และ
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร๎อม
และไมํเรํงรัดวิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน๎นการเรียนรู๎ 
ผํานการเลํน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต๎องการและความแตกตํางของเด็กปกติและ
กลุํมเปูาหมายเฉพาะที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท๎องถิ่น

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง /
พัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง
2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

2.2 จัดครูให๎มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์
2.3 จัดครูไมํจบการศึกษาปฐมวัยแตํผํานการอบรม 
การศึกษาปฐมวัย

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผํานการอบรม
การศึกษาปฐมวัย
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา

3.2 สํงเสริมครูให๎มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก

3.3 สํงเสริมครูใช๎ประสบการณ์สําคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล

ผลสาเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

๕

ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม
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3.4 สํงเสริมให๎ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว
3.5 สํงเสริมให๎ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช๎
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
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
4.5 จัดห๎องประกอบที่เอื้อตํอการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อํานวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู๎
5.2 พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการผลิต
และใช๎สื่อในการจัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช๎สื่อในการจัด
ประสบการณ์
5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใช๎สื่อมาใช๎
เป็นข๎อมูลในการพัฒนา
5.5 สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์

การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ


ผลสาเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

๔

ดีเลิศ

๕

ยอดเยี่ยม






**
(ขาดสื่อ
สําหรับเด็ก
มุด ลอด
ปีนปุาย)
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การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตาม
แผน

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
6.4 มีการติ ดตามผลการดํ าเนิ น งาน และจัดทํ า 
รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัด

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายมีสํวนรํวม
สรุปผลการประเมิน
=
ผลรวมผลสําเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา

ผลสาเร็จ (ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

๕

ยอดเยี่ยม

29/๖ = ๔.๘๓

ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** คําเปูาหมาย = จํานวนข๎อการปฏิบัติในแตํละประเด็นพิจารณา
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
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

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้
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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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ ๒
๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
โรงเรียน สํงเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายความสําเร็จ ดังนี้
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประเด็นพิจารณา
๑.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด๎าน สอดคล๎อง
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
กับบริบทของท๎องถิ่น
๑.๒ จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
๑.๓ สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
๑.๔ จัดสภาพแวดล๎อม และสื่อเพื่อการเรียนรู๎อยํางปลอดภัย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
และเพียงพอ
๑.๕ ให๎บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู๎
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู
๑.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
มีสํวนรํวม
สรุปผลกระบวนการบริหาร และการจัดการ ในภาพรวมระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธ
กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการ โรงเรียนใช๎ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน กระบวนการบริหารและการจัดการ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานของสถานศึกษาที่กําหนดไว๎ ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินงานเป็นลําดับ ดังนี้
๑. โรงเรี ย นดําเนิ น งานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์ ผ ลการประเมินตําง ๆ
ในรอบ ๓ ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผํ า นมา และผลการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก มิ ติ ข องปี การศึ ก ษาที่ ผํ า นมา นํ า ปรั ช ญา
เอกลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ผู๎เรียน รวมทั้งวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม
ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเริ่มต๎นที่การจัดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดคําเปูาหมายความสําเร็จของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัย ตํอมาประชุมปฏิบัติการจัดทํามาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและกําหนดคําเปูาหมายความสําเร็จ
ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพจริง โดยมีการจัดทําประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
แบบมี สํ ว นรํ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ป ระกอบด๎ ว ย บุ ค ลากรในโรงเรี ย น ผู๎ แ ทนผู๎ ป กครอง ผู๎ แ ทนชุ ม ชน
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน
๒. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานของสถานศึกษา
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี มีกระบวนการดําเนินงานโดยแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (ระยะยาว ๓ ปี) ประชุมชี้แจงสร๎างความเข๎าใจกับครู บุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับแผนพัฒนา
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การจัดการศึกษา (ระยะยาว ๓ ปี) โดยรํวมมือกันศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์ จุดเดํน
สภาพปัญหา และความต๎องการจําเป็นของโรงเรียนโดยใช๎ข๎อมูลตามสภาพจริง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาหมายด๎านตําง ๆ โดยทุกฝุายมีสํว นรํ วม กําหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เปูาหมาย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
ข๎อมูล อ๎างอิงที่มา และให๎ ครอบคลุ มการพัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให๎บรรลุ มาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไว๎ กําหนดแผนการดําเนินงาน และแผนการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
อยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กํ า หนดแหลํ ง เรี ย นรู๎ และภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น จากภายนอก กํ า หนดบทบาทหน๎ า ที่
ผู๎รับผิดชอบ และดําเนินงานตามแผนอยํางมีประสิทธิภาพ กําหนดบทบาทหน๎าที่การมีสํวนรํวมของ พํอ แมํ
และผู๎ ป กครอง องค์ ก ร หนํ ว ยงาน ชุ ม ชนและท๎ อ งถิ่ น กํ า หนดการใช๎ ง บประมาณ และทรั พ ยากร
อยํางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห๎องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย มีวาระเพื่อ
พิจารณาเรื่องแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจําปี
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความเห็นชอบครั้งนี้
๓. โรงเรียน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี มีโครงการ/กิจกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด๎านเด็ก
ครูและสถานศึกษา ดังนี้
3.๑ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม
- กิจกรรมหนูน๎อยมารยาทงาม
- กิจกรรมสวดมนต์แผํเมตตา
3.๒ โครงการสร๎างสรรค์ หรรษาสติปัญญาพาเพลิน
- กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมนิทานยามเช๎า
- กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ EF
- กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบโครงการ
(Project Approach)
๓.3 โครงการ Kid รักษ์โลก
- กิจกรรมหนูน๎อยแยกขยะลดมลพิษรักษ์สิ่งแวดล๎อม
3.๔ โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็กดี
- กิจกรรมพิชิตเหาด๎วยสมุนไพร
- กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ
- กิจกรรม ฟ. ฟัน รักสะอาด
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน
- กิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
3.๕ โครงการสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
- กิจกรรมเปิดบ๎านปฐมวัย
- กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน๎อย
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- กิจกรรมบันทึกลูกรัก
3.๖ โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
- กิจกรรมบอร์ดความรู๎สูํบทเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงตกแตํงภูมิทัศน์
- กิจกรรม Big Cleaning Day
3.๗ โครงการพัฒนาบุคคล
- กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา กับหนํวยงานภายนอก
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- กิจกรรมนิเทศการจัดประสบการณ์
- กิจกรรมการจัดทําสื่อและหนังสือนิทานเลํมใหญํ
- กิจกรรมอบรมทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์
- กิจกรรมประกวดการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
- กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
๔. โรงเรียน มีการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน โดยแตํงตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรํวม
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดําเนินการจัดประชุมการเตรียมความพร๎อม
ของบุ คลากรทุกคน เพื่อสร๎ างความตระหนัก พัฒนาความรู๎ และทักษะด๎ านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาที่
สถานศึกษากําหนดไว๎ ทําความเข๎าใจเกี่ย วกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง เมื่อจัดทํา
รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) เป็ น ที่ เ รี ย บร๎ อ ยแล๎ ว เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น
เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียน และนําสํง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนตํอต๎นสังกัด และเผยแพรํผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
โรงเรียนผํานเว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียน
๕. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๑,2562 และ 2563) ซึ่งสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
๒๕๖๐ ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด๎าน และสอดคล๎องกับบริบทท๎องถิ่ น มีการดําเนินงานอยํางเป็นระบบ
โดยจั ดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจั ดทําหลั กสู ตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดทําหลั กสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ
มาตรฐานหลักสูตร ตัวบํงชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู๎ (ประสบการณ์สําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู๎)
เริ่มนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎พัฒนาเด็ก ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจัดทําบันทึกการ
กํากับติดตาม การใช๎หลักสูตร โดยการนิเทศ กํากับ ติดตาม ซึ่งครูเป็นผู๎นําหลักสูตรไปออกแบบหนํวยการ
เรียนรู๎ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ออกแบบหลักสูตรที่แสดงการนํานวัตกรรมที่เป็นแนวคิด หรือ
วิธีการที่มีความทันสมัย โดยการใช๎ Active Learning เชํน STEM ศึกษา , EF, Project Approach เป็นต๎น
โรงเรียนจัดให๎มีการนิเทศภายในอยํางมีระบบ ประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎พัฒนาเด็ก ทั้งกํอน
ใช๎ ระหวํางใช๎ และหลังใช๎ และนําผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปีการศึกษาตํอไป ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย เพิ่มเติมในสาระการเรียนรู๎เรื่องราว
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เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็ก โดยนําหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบ
Project Approach เพื่อให๎เด็กมีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชํวยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน รวมไปถึงนําภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน งานสกุลชํางเมืองเพชรของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศิลปะของ
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให๎เด็กชื่นชมศิลปวัฒนธรรมงานสกุลชําง โดยเด็กได๎ศึกษางานศิลปะด๎าน งานตอกกระดาษ
งานปูนปั้น งานเขียนลาย รวมถึงอาชีพของคนเมืองเพชร และสถานที่สําคัญ เชํน โครงการในพระราชดําริ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ศูนย์การเรียนรู๎วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
ปฐมวัยรํวมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให๎หลักสูตรสถานศึกษามีความสมบูรณ์ ครบถ๎วน รวมถึงจัดประชุมผู๎ปกครอง
เพื่อสร๎างความเข๎าใจในการนําหลักสูตรสถานศึกษามาใช๎ รํวมประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจ โรงเรียนได๎
จัดพื้นที่ชํองทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน และให๎ความรู๎กับผู๎ปกครอง เชํน ปูายนิเทศ
ขําวสารของผู๎ปกครอง จดหมายถึงผู๎ปกครอง Line กลุํมของห๎องเรียน เว็บไซต์ Facebook: โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับปฐมวัย และเอกสารแผํนพับของโรงเรียน แบบบันทึกลูกรักกับผู๎ปกครอง
๖. โรงเรียนจัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียนในอัตราสํวน ครู 1 คน ตํอเด็ก 1๖ คน โดยพิจารณา
จากประสบการณ์และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผํานมา โดยจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเป็นครู
ประจําชั้นหลัก และมีครูพี่เลี้ยงซึ่งผํานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นผู๎ชํวย
๗. โรงเรี ย นพัฒ นาครู และบุ คลากรให๎ มีความรู๎ ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบ
หลั กสู ตรสถานศึกษา เกี่ย วกับ การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ครูทุกคนผํานการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัยไมํน๎อยกวํา 50 ชั่วโมงตํอปี อีกทั้งยังเข๎ารํวมการอบรมออนไลน์ เชํน การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (C๐vid-19) ผํานระบบการประชุมทางไกล แนว
ทางการประเมิ น คุณ ภาพภายนอก ภายใต๎ ส ถานการณ์ C๐vid-19 การตรวจเยี่ ย ม Online,การประกั น
คุณภาพการศึกษาไทย ก๎าวไกลด๎วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต๎น
๘. โรงเรียนสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับเด็ก จนสามารถเป็น
แบบอยํางที่ดี ให๎ กับ สถานศึกษาอื่น ได๎เข๎ามาศึกษา แลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ รวมถึงเป็นแหลํ งฝึ กประสบการณ์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อีกทั้งผู๎บริหาร ยังเป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ได๎รับเชิญเป็น
วิทยากรให๎ความรู๎ ในเรื่องการบริหารสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมถึงเป็น
กรรมการตัดสินการแขํงขันตําง ๆ เป็นต๎น
๙. โรงเรีย นจั ดสภาพแวดล๎ อมภายนอกห๎ องเรี ยน อยูํ ในบริ เวณที่ป ลอดภั ย จัด เครื่ องเลํ นสนาม
สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย มีความสะอาดใช๎งานได๎
ครบถ๎ ว นไมํ ชํารุ ด มีพื้ น ที่เลํ น /สนามเด็กเลํ น โดยจัด เป็นตารางการใช๎เครื่องเลํ นสนาม และจั ดทางเดิน ที่
ปลอดภัย มีสัญลักษณ์แสดง มีกิจกรรมให๎ความรู๎ สร๎างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการใช๎ทางเดินอยํางปลอดภัย
โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช๎งาน
และเพียงพอ จัดให๎มีพื้นที่ใช๎สอยเป็นสัดสํวนตามกิจกรรม และกิจวัตรประจําวันเพียงพอ นอกจากนี้ จัดทํา
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีกิจกรรมบอร์ดความรู๎สูํบทเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต๎น
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โรงเรี ย นดําเนิ น การสํ ารวจความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางปูองกัน และแก๎ไขอยํางตํอเนื่อง พบวํา
ในปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๓ ไมํมีอุ บั ติเ หตุจ ากการเลํ นสนาม นอกจากนี้ การจัดบรรยากาศด๎านจิตภาพ พบวํ า
เด็กมีวินัย ในตนเอง และมีแนวปฏิบัติที่ดีทุกห๎องเรียน โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎ อมภายในห๎องเรียนเป็นมุม
ประสบการณ์การเรีย นรู๎ ไมํน๎ อยกวํา ๕ มุม เชํน มุมวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก
มุมบทบาทสมมุติ เป็นต๎น และมีการปรับเปลี่ยนมุมตามหนํวยการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ มีจํานวนเพียงพอ
มีพื้นที่เก็บของสํวนตัวเด็ก ทุกห๎องเรียนมีปูายนิเทศตรงกับหนํวยการเรียนรู๎ จัดพื้นที่แสดงผลงานเด็กเพียงพอ
และเก็บ ข๎อมูล /ประเมิน การใช๎พื้น ที่/ มุมประสบการณ์ และแหลํ งเรียนรู๎ของเด็ก ครูนําผลการประเมินไป
ปรับเปลี่ยนเพื่อให๎ตรงกับความสนใจของเด็ก อีกทั้งยังซํอมแซมให๎พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ
๑๐. โรงเรียนอํานวยความสะดวกและให๎บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
คอมพิว เตอร์ เพื่อสนั บ สนุ นการจั ดประสบการณ์การเรีย นรู๎ และพัฒ นาครู จัดกิจกรรมประกวดสื่ อ มีวัส ดุ
อุปกรณ์การจัดประสบการณ์ เพื่อสร๎างการกระตุ๎นความสนใจ และสร๎างสื่อที่หลากหลาย จัดทําโปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับเด็ก เชํน ประวัติประจําตัวเด็ก
ข๎อมูลการประเมินพัฒนาการ ให๎ครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนภาระงานครู
๑๑. โรงเรียนดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยจัดให๎มี
การจัดทํา สรุปผลรายงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
นางอัจฉรา เสือสุวรรณ
- กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม
นางอัจฉรา เสือสุวรรณ
- กิจกรรมกิจกรรมหนูน๎อยมารยาทงาม
นางอวยพร ฉิมบ๎านไรํ
- กิจกรรมสวดมนต์แผํเมตตา
นางชูชีพ ปุยะติ
2. โครงการสร้างสรรค์ หรรษา สติปัญญา
นางชนากานต์ อุไรวาท
พาเพลิน
- กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Proนางนฤมล ประทีป
ject Approach)
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นางสาวเกษราภรณ์ เกิดเกษม
- กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Proนางนฤมล ประทีป
ject Approach)
- กิจกรรมนิทานยามเช๎า
นางสาวประภาวัลย์ จรกระจาย
- กิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
นางชนากานต์ อุไรวาท
- กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ EF
นางสาวอัจฉรา เสือสุวรรณ
- กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎ นางสาวเกษราภรณ์ เกิดเกษม
รูปแบบการเรียนรู๎ แบบโครงการ (Project
Approach)

เป้าหมาย
ร้อยละ
ความ
ความสาเร็จ
สาเร็จ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

๘๕
85
85
85
85

94.42
92.71
95.28
95.28
88.75

89.75
95.9
91.2
82.1
88.13

85

85.62

84.17

85
85

90.53
85.62

93.74
84.17

85
85
85
85

87.81
89.89
90.65
88.04

85.5
82.49
91.2
91.7
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โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการ Kids รักษ์โลก
นางสาวรุ้ง ขาวพุ่ม
- กิจกรรมหนูน๎อยแยกขยะลดมลพิษรัก
นางนฤมล แสงพะโยม
สิ่งแวดล๎อม
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
นางสาวศุภกานต์ ปุญญสิทธิรมั ย์
- กิจกรรมพิชิตเหาด๎วยสมุนไพร
นางวาสิณี บุญชู
- กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการ
นางสาวนิตยา เมืองขวัญใจ
- กิจกรรมฟ.ฟันรักสะอาด
นางนฤมล แสงพะโยม
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน
นางรุํงสุริยา มีฤทธิ์
- กิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการสําหรับ
นางสาวสุธิชา ดังสท๎าน
เด็กปฐมวัย
5. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวปริศนา สัชนะกูล
- กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
นางสาวปริศนา สัชนะกูล
- กิจกรรมเปิดบ๎านปฐมวัย
นางสาวประภาวัลย์ จรกระจาย
- กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน๎อย
นางชวิศา จิ๋วใหญํ
- กิจกรรมบันทึกลูกรัก
นางอรัญญา เปราะทองคํา
6. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ
- กิจกรรมบอร์ดความรู๎สูํบทเรียน
นางดวงตา เจตน์จําลอง
- กิจกรรมปรับปรุงตกแตํงภูมิทัศน์
นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ
- กิจกรรม Big Cleaning Day
นายอนุวัตร ทองคล๎าย
7. โครงการพัฒนาบุคลากร
นางสาวปิยวัน เครือนาค
- กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา กับ
นางสาวปิยวัน เครือนาค
หนํวยงานภายนอก
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
นายธิเบศร์ เพิ่มสิน
- กิจกรรมนิเทศการจัดประสบการณ์
นางชนากานต์ อุไรวาท
- กิจกรรมจัดทําสื่อและหนังสือนิทาน
นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ
เลํมใหญํ
- กิจกรรมอบรมทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์
นายธิเบศร์ เพิ่มสิน
- กิจ กรรมประกวดการจั ดการศึกษา
นางสาวปิยวัน เครือนาค
ที่เป็นเลิศ
- กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
นางสาวปิยวัน เครือนาค
สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

เป้าหมาย
ร้อยละ
ความ
ความสาเร็จ
สาเร็จ

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

85
85

87.16
87.16

85
85

85
85
85
85
85
85

90.06
88.06
94.25
86.49
89.35
100

86.99
89.1
84.6
85
85
91.8

85
85
85
85
85
85
85
85
85
90
90

92.12
100
89.88
91.8
86.81
94.93
88.73
100
96.08
96.4
100

89.72
95.8
93.7
84.7
84.7
96
97.7
98.3
92
87.20
92.2

85
90
85

95.45
91.67
100

96.7
81.7
86.7

85
90

87.68
100

86.7
88.7

80

100

96.7
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๓. การนาผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนนําผลการประเมินปีการศึกษาที่ผํานมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา โอกาส และ
อุปสรรค และกําหนดประเด็นที่ต๎องการพัฒนา ดังนี้
3.1 พัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.2 ดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงตกแตํงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนา
อาคารเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ จนสามารถเป็นแบบอยํางที่ดี
เชํน สํงครูเข๎ารํวมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนําความรู๎มาจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎กับเด็ก
4. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน
- ประกาศคําเปูาหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ปีการศึกษา
(๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
- แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๓
- หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย โรงเรี ย นสุ ว รรณรั ง สฤษฏ์ วิ ท ยาลั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
(ปรับปรุงปี 2561 , ๒๕๖๒ และ 2563)
- โครงสร๎างหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 – 2563
- รายงานประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)
- ข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เชํน ผลงานของโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน
- รายงานโครงการ/กิจกรรม
- คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษา
- คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
- คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
- คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
- คําสั่งแตํงตั้งครูประจําชั้นเรียน
- แบบนิเทศการจัดประสบการณ์
- แบบวิเคราะห์โครงการ
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ
- สมุดบันทึกเยี่ยม
5. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. ผู๎บริหารมีความรู๎ความเข๎าใจทางด๎านการศึกษาปฐมวัยและดําเนินงานเป็นระบบ PDCA มีวิสัยทัศน์
เป็นผู๎นํา จึงสร๎างความเชื่อมั่น จนเป็นที่ยอมรับของครู และบุคคลทั่วไป
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล๎องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และความต๎องการ
ของผู๎ปกครอง
3. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม
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จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรจัดหา เครื่องเลํนสนามให๎เหมาะสมกับวัยและเพียงพอสําหรับเด็ก
๒. โรงเรียนควรดําเนินการซักซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัยอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี
๓. โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครู ปฐมวัยทุกคน ได๎รับการอบรมพัฒนาด๎านการศึกษาปฐมวัย
อยํางตํอเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรระดมทุน หรือ จัดหางบประมาณในการจัดเครื่องเลํนสนามให๎มีจํานวนเพียงพอ
สําหรับเด็ก
2. โรงเรียนควรจัดทําแผนปูองกันอัคคีภัยตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑. พัฒนาอาคารสถานที่ ซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัย
๒. จัดซื้อเครื่องเลํนสนามให๎มีจํานวนเพียงพอสําหรับเด็ก
๓. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถจัดประสบการณ์ให๎แกํเด็กอยํางครูมืออาชีพ เพื่อเป็นจุดขายของ
โรงเรียนและสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎ปกครองละชุมชน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล
1.2 จัดทําแผนและใช๎แผนการ
จัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่สํงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด๎าน ทั้ง
ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์จิตใจ
ด๎านสังคม และด๎านสติปัญญา
โดย ไมํมุํงเน๎นการพัฒนาด๎านใด
ด๎านหนึ่งเพียงด๎านเดียว
2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม
2.2 ให๎เด็กมีโอกาสเลือกทํา
กิจกรรมอยํางอิสระ ตามความ
ต๎องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตํอ
วิธีการเรียนรู๎ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย
2.3 เด็กได๎เลือกเลํน เรียนรู๎ลง
มือ กระทํา และสร๎างองค์ความรู๎
ด๎วยตนเอง

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
ครู
ทั้งหมด
(คน)

85

20

จานวนครู
ผลการ
ผ่านเกณฑ์ที่
ผลการ
ประเมิน
โรงเรียน
ประเมิน
(ร้อย
กาหนด
คุณภาพที่ได้
ละ)
(คน)

20

100



20

100



20

100



20

100

20

100



20

100



20

100



20

100

85

20

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนได๎
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถํายเทสะดวก
3.2 จัดให๎มีพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ก พื้นที่สําหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม
3.3 จัดให๎เด็กมีสํวนรํวมในการ
จัดภาพแวดล๎อมในห๎องเรียน
เชํน ปูายนิเทศ การดูแลต๎นไม๎
เป็นต๎น
3.4 ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชํวงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู๎
ของเด็ก เชํน กล๎องดิจิตอล
คอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนรู๎
กลุํมยํอย สื่อของเลํนที่กระตุ๎นให๎
คิดและหาคําตอบ เป็นต๎น
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน
ด๎วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู๎ปกครอง
และผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวม
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4.3 นําผลการประเมินที่ได๎ไป
20
พัฒนาคุณภาพเด็กอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง

4.4 นําผลการประเมิน
20
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยใช๎
กระบวนการชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ
สรุปผลการประเมิน =
ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนประเด็นพิจารณา
หมายเหตุ กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (ร๎อยละ) =

100
100

100

100 x จํานวนครูผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนครูทั้งหมด
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

ยอด
เยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม
ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ ซึ่งผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายความสําเร็จ ดังนี้
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ เป้าหมายโรงเรียน
ผลสาเร็จ
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
ประเด็นพิจารณา
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ

1.การจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
2.การสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมี
ความสุข
3.การจัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
4.การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก
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สรุปผลกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
๒. จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
จุดเน้น ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูได๎สํงเสริม
และพัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านอยํางสมดุล ให๎มีความรู๎ ความสามารถเต็มศักยภาพตามที่หลักสูตร
กําหนดไว๎ โดยครูได๎จัดทําหลักสูตร และกําหนดโครงสร๎างหลักสูตรแบํงเป็น 4 สาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก และ
เรื่ องราวเกี่ย วกับสิ่ งตําง ๆ รอบตัวเด็ก กําหนดเป็น 38 หนํว ยการเรี ยนรู๎ และนํามาจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ครอบคลุมหลักสูตรและสอดคล๎องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผํานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมและ
ยังจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม เด็กจะได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกวันพระโดย
กําหนดสาระที่ควรรู๎ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา กาย วาจา ใจ นําไป
บูร ณาการกับ หนํ วยการเรี ยนรู๎ ในสัป ดาห์ นั้น ๆ เชํน หนํว ยวันแมํ เด็กนั่งสมาธิ ระลึกถึงพระคุณแมํ แสดง
บทบาทสมมติการแสดงความกตัญญูตํอบุคคลในครอบครัว และในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของไวรัสโค
โรนําหรือโควิด-19 ครูยังได๎จัดประสบการณ์การเรียนรู๎แบบออนไลน์เพื่อให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยครูได๎
จัดทําวิดีโอการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ตามหนํวยการเรียนรู๎ เชํน หนํวยกลางวัน กลางคืน หนํวยรูปรําง
รูปทรง รวมถึงจัดทําแบบฝึก ควบคูํกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ครูใช๎รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน STEM EF ตัวอยํางเชํน การเสริมสร๎างพัฒนาการโดยใช๎กิจกรรมนิทาน โดยครูจัดให๎
เด็กได๎รํวมแสดงนิทานกับครูและเพื่อนๆ รู๎จักการสื่อสารโต๎ตอบ การคิดวิเคราะห์สิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากนิทานใน
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เรื่องนั้น ๆ ครูยังได๎นํากิจกรรมนี้เข๎ารํวมการคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด๎านการจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยภายใต๎โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี
ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ อีกทั้งยังนําไปเผยแพรํ ในงานประชุมใหญํสามัญประจําปีของกลุํม
โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ในพระพุ ทธศาสนา ที่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมวั ด ใหมํก รงทอง จ.ปราจี น บุ รี และรํ ว มจั ด
นิทรรศการเพื่อเผยแพรํความรู๎ให๎กับผู๎ปกครอง และเพื่อนครูตํางโรงเรียน รวมถึงไปเผยแพรํรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ ที่สถานี วิทยุ กระจายเสียง สวท.เพชรบุรี อีกด๎วย รวมถึงยังมีรูปแบบการสอนแบบโครงการ
(Project Approach) , การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช๎การ
สอนแบบโครงการ (Project Approach)
นอกจากนี้ครูมีการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ดําเนินการเก็บข๎อมูลด๎านตําง ๆ เชํน บันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ โดยการตรวจความสะอาดของรํางกาย สุขภาพชํองปาก ความสะอาดของเส๎นผม เล็บ
ผิวหนัง ปัญหาสุขภาพของเด็ก จัดทําแบบบันทึกอาหารเสริม (นม) แบบบันทึกอาหารกลางวัน บันทึกน้ําหนัก
สํวนสูง บันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสํงตํอข๎อมูลจากครูคนเดิมและคนใหมํ ครูจัดทําแฟูมประวัติเด็ก
เพื่อวิเคราะห์ความแตกตํางของเด็กเป็นรายบุคคล จัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก แบบบันทึกลูกรัก แบบเฝูา
ระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จัดทําแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กในทุก ๆ ด๎าน
ครูดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด๎านอยํางสมดุล ได๎แกํ โครงการ
สํ งเสริ มสุ ข ภาพเด็กดี ประกอบด๎ ว ย กิ จ กรรมกิจกรรมพิชิตเหาด๎ว ยสมุน ไพร กิจกรรมสํ งเสริ มพัฒ นาการ
กิจกรรม ฟ.ฟันรักสะอาด กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําวัน ยกตัวอยํางเชํน กิจกรรมพิชิตเหาด๎วยสมุนไพร ครูได๎
ทําการหมักเหาให๎เด็กทุกสัปดาห์ และให๎ความรู๎กับเด็กเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของเส๎นผม โครงการ
Kids รักษ์โลก ประกอบด๎วย กิจกรรมหนูน๎อยแยกขยะ ลดมลพิษ รักษ์สิ่งแวดล๎อม เด็กได๎เรียนรู๎การแยกขยะที่
ถูกต๎อง และนํากลับมาใช๎ใหมํได๎ โครงการโรงเรียนวิถีพุท ธ ประกอบด๎วยกิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม กิจกรรมหนู
น๎อยมารยาทงาม และกิจกรรมสวดมนต์แผํเมตตา ยกตัวอยํางเชํน กิจกรรมเยาว์วัยใฝุธรรม เด็กได๎รํวมกิจกรรม
ถวายสังฆทานทุกวันพระ นั่งสมาธิ ฟังนิทานคุณธรรม ปฏิบัติจิตอาสา โครงการสร๎างสรรค์หรรษา สติปัญญาพา
เพลิน ประกอบด๎วย กิจกรรมนิทานยามเช๎า กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมการแขํงขัน ทักษะวิช าการ กิจ กรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ EF กิจกรรมการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอยํางเชํน กิจกรรมทัศนศีกษา ครูจัดกิจกรรมให๎
เด็กได๎เรียนรู๎นอกห๎องเรียน ในชุมชนของตนเอง โดยมีวิทยากรให๎ความรู๎ในเรื่องนั้น ๆ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู๎ ที่เ น๎ น เด็ กเป็ น สํ า คัญ เปิ ดโอกาสให๎ เด็ กได๎รั บประสบการณ์ ต รงได๎ เลื อกกิจ กรรมที่เ ชื่อ มโยงกั บ
ประสบการณ์เดิมของเด็กอยํางอิสระ ตามความสนใจของตนเอง ทําให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และมีความสุข เชํน
กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เด็กได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเข๎าชมไรํชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี เรียนรู๎
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรู๎เรื่องการประหยัด ความพอเพียงไปใช๎ใน
ชีวิตประจํ าวันได๎ โดยได๎รั บความรํว มมือจากผู๎ ปกครองและชุมชนเป็นอยํางดีใ นการเป็นแหลํ งเรียนรู๎และ
เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่สํงเสริมให๎เด็กได๎
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เรียนรู๎ในเรื่องที่ตนเองสนใจอยํางลุํมลึก เชํน Project Approach เรื่องหนูน๎อยนักปั้น ครูได๎นําเด็กไปทัศน
ศึกษาที่ศูนย์วัฒนธรรมและวัดมหาธาตุวรวิหาร เรียนรู๎งานปูนปั้นจากวิทยากร นํามาประดิษฐ์ชิ้นงาน สร๎างองค์
ความรู๎ด๎วยตนเอง และได๎นําโครงการหนูน๎อยนักปั้น เข๎ารํวมกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
( Best Practice ) ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นต๎น
จั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ครู จั ด บรรยากาศ
ในห๎องเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตามหนํวยการเรียนรู๎ในแตํละสัปดาห์ มีการจัดทําปูายนิเทศ ที่เด็กมีสํวนรํวม
ในการทํ า เชํ น หนํ ว ยโรงเรี ย น เด็ ก ตั ด กระดาษเป็ น รู ป ทรงมาประกอบเป็ น สํ ว นตํ า ง ๆ ของโรงเรี ย น
จั ด มุ ม ประสบการณ์ ไ มํ น๎ อ ยกวํ า 5 มุ ม ได๎ แกํ มุ ม หนัง สื อ มุม บทบาทสมมติ มุม บล็ อ ก มุ ม เกมการศึ ก ษา
มุมวิทยาศาสตร์ เพื่อเลํนอยํางเสรี ตามความสนใจ มีของเลํน วัสดุอุปกรณ์ในมุ มเพียงพอตํอการเรียนรู๎ของเด็ก
สํงเสริมให๎เด็กมีประสบการณ์จากทุกมุม ห๎องเรียนมีอากาศถํายเท มีแสงสวํางที่เพียงพอ มีความสงบที่จะทํา
กิจกรรมอยํางสบายและมีสมาธิ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ปลอดภัยจากสัตว์ แมลงพืช และสารเคมีที่มีพิษ
ครุภัณฑ์ โต๏ะ เก๎าอี้ ไมํเป็นมุม แหลมที่เป็นอันตราย ทุกห๎องเรียนจัดพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวที่เด็ก
สามารถจะทํางานได๎ด๎วยตนเอง ทํากิจกรรมรํวมกันเป็นกลุํมเล็ก และกลุํมใหญํ มีที่วํางสําหรับเด็กเคลื่อนที่
อยํางอิสระจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไมํรบกวนผู๎อื่น มีต๎นไม๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน มี พื้นที่แสดงผลงานเด็ก เชํน
ภาพวาด งานเขียน งานปั้น งานประดิษฐ์ มีที่เก็บแฟูมผลงานที่เด็กจัดเก็บด๎วยตนเองและทําบันทึกพฤติกรรม
ขณะทํ ากิ จ กรรมในมุ มตํ า ง ๆ ครู จั ดทํ าปู า ยนิ เทศความรู๎ สูํ บ ทเรี ยน ปู ายนิ เทศขํ า วสารที่ ปรั บเปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน ในห๎องเรียนมีสื่อที่เป็นของจริงและสื่อจากธรรมชาติ เชํน ต๎นไม๎ เสื้อผ๎า ทราย สื่อที่ครู
ประดิษฐ์ เชํน ฉากนิทาน ตุ๏กตาผ๎าในหนํวยของเลํนของใช๎ สื่อเกมการศึกษา บัตรภาพ บัตรบัญชีคําพื้นฐาน
เป็ น ต๎น สื่ อวิทยาศาสตร์ เชํน เทอร์ โ มมิเตอร์ กระบอกตวง แวํนขยาย Tablet และคอมพิว เตอร์ ครูได๎จัด
ประสบการณ์การเรี ย นรู๎ ให๎ เด็กได๎ใ ช๎สื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เชํน ใช๎แวํนขยาย เครื่องชั่ง 2 แขน
แมํเหล็ก หลอดหยดพลาสติก ในหนํวย ดิน หิน ทราย , ปริมาตร น้ําหนัก เป็นต๎นเป็นต๎น และจากสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคโควิด -19 ครูได๎จัดห๎องเรียนตามมาตรการการปูองกัน 5 มาตรการ คือ การล๎างมือ
การสวมหน๎ากากอนามัย การเว๎นระยะหําง การทําความสะอาด การลดการแออัด นอกจากนี้ยังได๎จัดทําสื่อ
เทคโนโลยี เชํน จัดทําคลิปวิดีโอกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ คลิปวิดีโอนิทาน คลิปเสริมประสบการณ์ตาม
หนํ ว ยการเรี ย นรู๎ ผํ านชํองทาง Youtube นอกจากนี้ยังมี ห๎ องประกอบที่ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ ได๎แ กํ
ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องสื่อ ห๎องดนตรีสากล และห๎องดนตรีไทย
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง จากการที่เด็กได๎รํวมกิจกรรมตําง ๆ
และกิจวัตรประจําวัน โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย ได๎แกํ การสังเกตจากการที่เด็กเข๎ารํวมกิจกรรม พูดคุยกับเด็ก
การประเมินจากผลงานที่เด็กได๎ทําหลังจากการเรียนรู๎ การลงมือปฏิบัติจริง ที่ครูจะได๎เห็นถึงความเข๎าใจของ
เด็ ก ในเรื่ อ งนั้ น ๆ นอกจากนี้ ค รู ยั ง ได๎ดํ า เนิ นการประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ทั้ ง 4 ด๎ าน โดยใช๎ แ บบประเมิ น
พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบเฝูาระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
และแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Diral - R) ครูจัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก แบบบันทึกลูกรัก
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําเสนอผลการจัดประสบการณ์ ระหวํางครูกับผู๎ปกครอง ในกิจกรรมประชุม
ผู๎ปกครอง และกิจกรรมเปิดบ๎านปฐมวัย มีการจัดทําสมุดรายงานประจําตัวเด็ก จัดทําบันทึกลูกรัก การจัดตั้ง
กลุํมไลน์สําหรับผู๎ปกครองในห๎องเรียน เผยแพรํผลการจัดประสบการณ์ผําน Facebook Fanpage ระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย กลุํมไลน์ห๎องผู๎ปกครอง เป็นต๎น มีการประชุมครูในระดับเพื่อติดตาม
การดําเนินงาน มีการนิเทศการจัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง เพื่อนํามาพัฒนาการจัดประสบการณ์
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โดย เพื่ อ นนิ เ ทศเพื่ อ น วิ ช าการนิ เ ทศ ผู๎ บ ริ ห ารนิ เ ทศ และผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นิ เ ทศ มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ PLC ในแตํละระดับชั้น เชํน การสํงเสริมให๎เด็กปฏิบัติตนตามหลักศีล
5 โดยการจัดเป็นมุมประสบการณ์นอกห๎องเรียน มีสื่อที่กระตุ๎นความสนใจ ความเข๎าใจเกี่ยวกับศีล 5 มีปูาย
พร๎อมภาพประกอบติดตามจุดตําง ๆ บริเวณหน๎าอาคารเรียน การแก๎ปัญหาเด็กที่ออกเสียงไมํชัด โดยใช๎วิธีการ
ฝึกพูด ในระดับอนุบาล ๒ เป็นต๎น นําผลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกหลังการจัดประสบการณ์มาจัดทํา
วิจัยชั้นเรียน เชํน วิจัยในชั้นเรียนเรื่องเด็กออกเสียงไมํชัด เรื่องการพัฒนากล๎ามเนื้อเล็กโดยใช๎ศิลปะสร๎างสรรค์
เป็นต๎น มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน เชํน จัดนิทรรศการการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) กับโรงเรียนวัดแกํนเหล็ก เป็นต๎น
3. การนาผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
จากการนิเทศการจัดประสบการณ์ และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษาที่ผํานมา
พบวําครูยังขาดการนํากระบวนการ PLC มาใช๎ในการแก๎ปัญหาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ดังนั้นในปี
การศึกษานี้ ครูจึงนําผลการประเมินการจัดประสบการณ์ของครูมาวิเคราะห์ แก๎ปัญหาและพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น
โดยใช๎กระบวนการ PLC ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เชํน การใช๎รูปแบบการ
สอนแบบโครงการ มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎เด็กสนใจที่จะเรียนรู๎ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถจดจําและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ เป็นต๎น
4. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน
- แผนการจัดประสบการณ์
- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์
- แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- แบบเฝูาระวังและสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
- แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Diral - R)
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- สมุดรายงานประจําตัวเด็ก
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- บันทึกลูกรัก
- แบบสรุปการอบรม
- แบบบันทึกอาหารเสริมนม
- แบบบันทึกอาหารกลางวัน
- แฟูมสะสมผลงานเด็ก
- รายงานโครงการ/กิจกรรม
- ภาพถํายการจัดกิจกรรม และบรรยากาศในห๎องเรียน
- แบบบันทึก PLC
- บันทึกการยืม คืน สื่อ
- บันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ
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- รางวัล ระดับ เหรี ย ญทอง ชนะเลิ ศกิจกรรมคัดเลื อกรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ (Best
Practice) ด๎านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยภายใต๎โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง “การเสริมสร๎างพัฒนาการโดยใช๎กิจกรรมนิทาน”
- รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ด๎านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยภายใต๎โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง “การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง หนูน๎อยนักปั้น”
- โลํ รางวัล เกียรติบัตร อื่นๆ
5.จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. ครู มี ค วามรั ก ความเมตตากั บ เด็ ก อยํ า งเสมอภาค มี ค วามรู๎ ค วามสามารถ และ
มีป ระสบการณ์ในการจั ดประสบการณ์การเรียนรู๎ สามารถออกแบบการเรียนรู๎ที่มีประสิ ทธิภ าพ สํ งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด๎านอยํางสมดุล เสริมกิจกรรมและทักษะที่จําเป็นได๎เหมาะสมตามวัย
๒. ครูสามารถจัดประสบการณ์ด๎วยรูปแบบการเรียนรู๎ตําง ๆ จนเป็นแบบอยํางที่ดี ได๎รับ
รางวัล เชํน รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง “การเสริมสร๎างพัฒนาการโดยใช๎กิจกรรมนิทาน” และรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง “การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง หนูน๎อยนักปั้น”
และรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง เรื่อง “ การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูควรพัฒนาตนเองให๎สามารถนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ได๎เพิ่ม
มากขึ้น
๒. ครูควรพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให๎หลากหลาย เพื่อความเป็นครูมืออาชีพให๎มาก
ขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชน
๓. ครูควรคิดนวัตกรรมเพื่อใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรพัฒนาตนเองเพื่อให๎สามารถนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนให๎
มีความหลากหลาย
2. ครู ค วรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ เพิ่ มเติ ม ระหวํา งครูด๎ว ยกัน โดยใช๎รู ปแบบของ PLC เพื่ อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ให๎มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจนสามารถสร๎างนวัตกรรมที่ชํวยสํงเสริม
เด็กให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได๎
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. พัฒ นาบุ คลากรให๎ มีเทคนิ ค รู ปแบบ การจัด ประสบการณ์ก ารเรีย นรู๎ จนสามารถเป็ น
แบบอยํางที่ดีได๎มากยิ่งขึ้น
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1 มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะ
ในการอํานในแตํละระดับชั้น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะ
ในการเขียนในแตํละระดับชั้น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะ
ในการสื่อสารในแตํละระดับชั้น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะ
ในการคิดคํานวณในแตํละดับชั้น
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
2.1 ร๎อยละของผูเ๎ รียนมี
ความสามารถในการคิดจําแนก
แยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรอง
อยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
2.2 ร๎อยละของผูเ๎ รียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 ร๎อยละของผูเ๎ รียนมีการ
แก๎ปญ
ั หาอยํางมีเหตุผล
3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม
3.1 ร๎อยละของผูเ๎ รียนมี
ความสามารถในการรวบรวม
ความรู๎ได๎ทั้งตัวเองและการ
ทํางานเป็นทีม

จานวน จานวนผู้เรียน
เป้าหมาย ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ (ร้อยละ) ทั้งหมด
(คน) กาหนด(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

1,110

65.14

ดี



1,215

71.30



1,172

68.77



1,143

67.07



908

53.28

1,364

80.04



1,326

77.81



1,394

81.80



1,372

80.51

1,291

75.76

1,264

74.17
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80

65


1,704

1,704

1,704

ดีเลิศ

ดี
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

4

5

6

3.2 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู๎และ
ประสบการณ์มาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมี
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมี
ความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด๎านการเรียนรู๎การ
สื่อสาร การทํางานอยําง
สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ร๎อยละของผู๎เรียนบรรลุ
การเรียนรู๎ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีใน
การศึกษาตํอ
6.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีใน
การจัดการ การทํางานหรืองาน
อาชีพ

ปฏิบัติ

เป้าหมาย
ไมํปฏิบตั ิ (ร้อยละ)

จานวน จานวนผู้เรียน
ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่
ทั้งหมด
โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)



ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

1,317

77.28

1,334

78.28



1,256

73.70



1,412

82.86

1,186

69.60

1,186

69.60

1,379

80.92



1,206

70.77



1,552

91.07

70

60

๑,๗04

1,704


80

1,704

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ดี

ดี

ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา

จานวน จานวนผู้เรียน
ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่
ทั้งหมด
โรงเรียน
(คน) กาหนด(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

1,704

1,576

92.48

ยอดเยี่ยม



1,584

92.95



1,567

91.96

1,425

83.62



1,400

82.15



1,450

85.09

1,440

84.50

1,440

84.50

1,636

95.99



1,601

93.93



1,670

98.05

เป้าหมาย
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ (ร้อยละ)

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู๎ที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคํานิยม
และจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา
กําหนด โดยไมํขดั กับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความ
ภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย
2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
- ร๎อยละของผู๎เรียนยอมรับและ
อยูํรํวมกันบนความแตกตําง
ระหวํางบุคคลในด๎านเพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี
4 สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม
4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัย
4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนสามารถ
อยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข
เข๎าใจผู๎อื่น ไมํมีความขัดแย๎งกับ
ผู๎อื่น

สรุปผลการประเมิน =

85

80

80

1,704

1,704



80

1,704

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

80.63

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
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หมายเหตุ กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (ร๎อยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎
1. ระดับ
2. ระดับ
3. ระดับ
4. ระดับ
5. ระดับ

กําลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

100 x จํานวนผู๎เรียนผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนผู๎เรียนทั้งหมด
ต่ํากวํา ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50 – 59.99
ร๎อยละ 60 – 79.99
ร๎อยละ 80 – 89.99
ร๎อยละ 90 ขึ้นไป

69
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์
๑. กระบวนการพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ
โรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนแตํละระดับชั้น ให๎มีทักษะการอําน
การเขียน สื่อสาร ทุกกลุํมสาระตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด โดยเริ่มจากการปูพื้นของกลุํมสาระภาษาไทย
มีการจัดการเรียนรู๎สํงเสริมการอํานของผู๎เรียน โดยให๎ผู๎เรียนอํานจากสื่อใบงาน หรือ รูปภาพ จากนั้นให๎ผู๎เรียน
ได๎ปฏิบัติรํวมกัน โดยใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์และจัดทําผลงานตามเนื้อหาที่กําหนด จากนั้นนํา
มารํวมแลกเปลี่ยนและสรุปความรู๎รํวมกัน กลุํมสาระภาษาไทยได๎นําไปใช๎จัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนทุกระดับชั้น
ตามศักยภาพของผู๎เรียน เนื้อหา และหลักสูตรของบทเรียนที่กําหนด ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานใน การจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ ได๎เป็นอยํางดี โดยจัดทําโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา วิชาภาษาไทย ได๎จั ดการอํานเนื้อเรื่องแล๎วตอบคําถาม ในชั่วโมงเรียนที่ 1
ทุกวันวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี โดยครูให๎นักเรียนอํานเนื้อเรื่อ งที่ครูหามาจากอินเตอร์เน็ต แล๎วให๎นักเรียนตอบ
คําถาม การอํานคําพื้นฐานให๎นักเรียนอํานพร๎อมกันทั้งชั้นเรียนและอํานทีละคนจากนั้นมีการทดสอบการอําน
โดยครูประจําชั้น อํานนิทานจากหนังสือนิทานที่ครูจัดทําไว๎ให๎ ให๎นักเรียนนํามาอํานให๎ครูฟัง แล๎วตอบคําถาม
วําใคร ทําอะไร ที่ไหน อยํางไร จากนั้นนําไปบันทึกลงในสมุดบันทึกการอําน และการทดสอบการอําน RT ของ
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับ ป.1 ทดสอบการอํานโดยแบบทดสอบการอํานของ สพฐ. สอนในระดับ ป.2 - ป.6
โดยโรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อไปทดสอบการอํานของนักเรียนแตํละระดับ และจัดกิจกรรมอํ านคํา
พื้นฐานจากบัตรคําและเลํมบัญชีคําพื้นฐาน ฝึกแตํงประโยคและเขียนเรื่องจากภาพ มีการฝึกทักษะการอํานคิด
วิเคราะห์ จากนวัตกรรม ฝึกอํานคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย การทดสอบวัดการอํานและติดตามพัฒนาการภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง มีการสํงเสริมการอํานโดยการจัดกิจกรรมขึ้นมาสนับสนุนอีกหลายกิจกรรม เชํน ตะกร๎าความรู๎
โดยนําหนังสือในห๎องสมุดใสํตะกร๎าวางไว๎บนอาคารเรียนแตํละชั้นให๎นักเรียนอํานชํวงเวลาพักกลางวัน เพื่อให๎
นักเรียนนําความรู๎ที่ได๎ไปบันทึกในสมุดรักการอําน กิจกรรมหมอภาษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแก๎ปัญหาด๎าน
การอํานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – มัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมรักการอํานและบันทึกรักการ
อําน โดยทางกลุํ มสาระภาษาไทยได๎แจกสมุดบันทึกรักการอํานให๎ นักเรียนทุกคนตั้ง แตํระดับ ป.1 - ม.6
ให๎นักเรียนอํานเรื่องที่นักเรียนสนใจแล๎วนํามาบันทึกลงสมุด และสํงครูผู๎สอนสิ้นภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 กลุํม
สาระภาษาตํางประเทศได๎พัฒนาทักษะการอํานของผู๎เรียนในแตํละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
โดยการฝึกอํานเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่ตนเองสนใจจากหนังสือเรียนในระดับของตน จากนั้นนํามาอํานกับ
ครู ผู๎ สอนทีละคนเพื่อเป็ น การทดสอบและจัดทํากิจกรรมทํองคําศั พท์กํอนเรียนทุกครั้งที่มีชั่ว โมงเรียนวิช า
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการทดสอบการอํานภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดระดับดี ขึ้นไป ของผู๎เรียนชั้น
ป.1 - ม.6 คิดเป็นร๎อยละ 71.34
โรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนในแตํละระดับชั้นให๎มีทักษะการเขียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดโดยแตํละกลุํมสาระได๎จัดทําโครงการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ดังนี้ วิชาภาษาไทย ระดับประถมชั้น ป.1 มีการเขียนตามคําบอกตามคําพื้นฐานทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
โดยครูเป็นคนบอกให๎นักเรียนเขียนตาม และเขียนเรื่องจากภาพในระดับ ป.4 ครูเป็นคนหาภาพมาให๎นักเรียน
แล๎วให๎นักเรียนแตํงเรื่องจากภาพที่เห็นให๎เป็นเรื่องราว วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ป.1 - ป.4 ได๎จัดกิจกรรมเขียน
สูตรคูณ ทุกวันศุกร์ ชั่วโมงที่ 1 โดยครูจัดทํารูปเลํมไว๎ แล๎วแจกให๎ นักเรียนทุกคนหาคําตอบภายในเวลาที่
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กําหนด และเขียนคําตอบกิจกรรมสร๎างโจทย์จากโบว์ชัวสินค๎า หรือจากผลิตภัณฑ์ของสินค๎าที่นักเรียนนํามา
เชํน นักเรี ย นหาซองเลย์ มาให๎ นั กเรี ย นสร๎ างโจทย์ปัญหา เชํน ซื้อเลย์มาจํานวน 5 ซอง ซองละ 20 บาท
ต๎องจํายเงินทั้งหมดกี่บาท ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4 ชั่วโมงเรียนที่ 1 วันศุกร์ จัดให๎มีการทํองสูตรคูณจาก
VDO โดยครูเปิด VDO ให๎ดูแล๎วให๎นักเรียนทํองตามและจัดกิจกรรมสนับสนุนการคิดคํานวณ เชํน กิจกรรม
คณิตคิดเร็ว โดยครูสร๎างนวัตกรรมสื่อ และสอนเทคนิคการคิดให๎นักเรี ยน และทดสอบวัดความรู๎เมื่อจบภาค
เรียน กิจกรรมสูตรคูณคลํอง จัดกิจกรรมโดยให๎ผู๎เรียนทํองสูตรคูณในคาบโฮมรูม และกํอนเรียนทุกคาบ มีการ
ทดสอบวัดความรู๎และความรวดเร็วในการทํอง ซึ่งผลการทดสอบการคิดคํานวณคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด และผล
การประเมินการคิดวิเคราะห์อําน เขียน ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 - ม.1 ที่อยูํในระดับดี ร๎อยละ 53.25
กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ ได๎จัดให๎นักเรียนเขียนคําศัพท์ และเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยครูเป็น
ผู๎บอกคําหรือประโยคแล๎วให๎นักเรียนเขียนลงสมุด และกิจกรรมสํงเสริมคําศัพท์ทํองจํานําไปใช๎ระดับ ป.1 - ป.
6 โดยครูผู๎สอนให๎นักเรียนบันทึกคําศัพท์ที่สนใจสํงครู จากนั้นครูผู๎สอนคัดคํามาทําแบบทดสอบนักเรียนใน
ระดับที่ตนเองสอน ซึ่งผลการทดสอบการเขียนตามตัวชี้วัดของวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผลการ
ประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ เขียน ในระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียนในระดับ ป.1 - ม.6 คิดเป็นร๎อยละ 68.75
การจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยมีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียน
เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได๎รับการ
สํงเสริมด๎านความรู๎พื้นฐานตามหลักสูตรที่ กําหนด และได๎รํวมกิจกรรมกลุํมเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าตามโอกาส
การสร๎างชิ้นงานโดยชิ้นงานสํวนใหญํจะเป็นชิ้นงานแบบกลุํม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ผู๎เรียนได๎เริ่มมี
การค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ทดลองตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการสืบค๎นจากแหลํงเรียนรู๎ทั้งจากเอกสาร และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในทุกระดับชั้นผู๎เรียนจะได๎รับการสํงเสริมให๎เรียนรู๎โดยเทคนิคโครงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้ง
โครงงานสํารวจ โครงงานประดิษฐ์ และโครงงานทดลอง เป็นต๎น โดยการจัดการเรียนรู๎โครงงานจะบูรณาการใน
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แตํอาจจะมากน๎อยตํางกันตามเนื้อหาและธรรมชาติของรายวิชา ถือเป็นการสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนได๎สร๎างชิ้นงาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหารํวมกันในสถานการณ์ตําง ๆ และมีทักษะการ
สื่อสารเชื่อมโยงองค์ความรู๎ไปใช๎ ที่สามารถสร๎างเป็นนวัตกรรมได๎
1.๑.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
โรงเรี ย นได๎ จั ด การเรี ย นการสอนมี ก ระบวนการพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นที่ สํ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล โดยจัดทํา
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีการวิเคราะห์
หลักสูตร กําหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ กระบวนการ และออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมือ แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบโครงงาน แบบ Active Learning ที่เน๎นกระบวนการคิดวิเคราะห์
มาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม ความสามารถของนักเรียน เชํน
กิจกรรมสํงเสริมการอําน กิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย กิ จกรรมสูตรคูณคลํองและคณิตคิดเร็ว
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม ( Science Media ) กิจกรรมแสดงความรู๎และผลงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมบอร์ดความรู๎อัจฉริยะ กิจกรรมบูรณาการวันคริสต์มาส กิจกรรมแนะนําเว๏บไซต์ให๎ความรู๎ และกิจกรรม
สุดยอด ICT เป็นต๎น จากการที่ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ตามโครงการจึงสํงผลให๎มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาได๎คิดเป็นร๎อยละ 89.94
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1.๑.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู๎เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ทั้งตัวเอง และการทํางานเป็นทีม เชํน มีการนําวัสดุ
เหลือใช๎มาประดิษฐ์เป็นชุดรีไซเคิล ประดิษฐ์โคมไฟจากกะลา กระดาษลัง ไหมพรม ประดิษฐ์ของเลํนของใช๎
จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช๎ เชํน ถาดใสํของจากไม๎ไอศกรีม โคมไฟจากตะเกียบไม๎ ประดิษฐ์ดอกไม๎จาก
ถุงนมและถุงพลาสติก ประดิษฐ์กระถางต๎นไม๎จากขวดน้ํา ประดิษฐ์ของที่ระลึกจากถุงกระสอบ และประดิษฐ์
กระเป๋าดินสอจากเศษผ๎า เป็นต๎น
ผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ เชํน ในกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ได๎จัดทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งให๎ผู๎เรียนประดิษฐ์ชิ้นงานตําง ๆ เชํน โครงงาน
ไม๎กวาดดูดฝุุ น ไมํใช๎ไฟฟูา โครงงานเปิ ดปิ ดด๎ว ยเสี ย งของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 และการทํ า
โครงงานสะเต็มศึกษา เชํน การออกแบบยานสํารวจดวงดาว โดยใช๎กระบวนการออบแบบเชิงวิศวกรรมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นต๎น อีกทั้งยังมีโครงงานในกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ เชํน โครงงานนาฬิกาบอกเวลา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงงานหนูน๎อยนักสํ ารวจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีโครงงานของกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โครงงานหนังสือเลํม
เล็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงงานฉลากสินค๎าหรรษาตามหาหมูํอักษรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทําให๎ผู๎เรียนเกิด
ความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งผู๎เรียนมีทักษะในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ๆ อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 68.07
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูล สามารถสํงงานผําน E-mail Google form แชร์ไฟล์งานผําน Google
Drive หรือผลิตคลิปวิดีโอและอัพโหลดผําน Youtube ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎ออนไลน์และสํงงานผําน Virtual Classroom โดยใช๎ ZOOM Meeting , Google
Meet , Google Classroom และสามารถใช๎ Platform Class Connect ของอักษรเจริญทัศน์ในระดับชั้น
ประถมศึกษา นักเรียนสามารถขายของออนไลน์โดยการ live ผําน Social Media Facebook สามารถฝาก
ของเข๎าไปขายในระบบ E-Commerce ชั้นนํา เชํน Shoppee , Lazada หรือ Kaidee สามารถสร๎าง Facebook Fanpage สํ าหรั บขายของออนไลน์ในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหมอ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให๎นักเรียนสามารถซํอมบํารุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ตํอพํวงอื่น ๆ
เบื้องต๎นได๎ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการแขํงขันสุดยอด ICT โดยนําผลคะแนนสูงสุดจากการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
นักเรียนในระบบออนไลน์ เป็นผู๎ชนะการแขํงขันสุดยอด ICT รวมถึงมีกิจกรรมแนะนําเว็บไซต์ให๎ความรู๎โดยมี
ตัวแทนนักเรียนนําเสนอเว็บไซต์ที่นําสนใจและนําเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเว็บไซต์ และกิจกรรมบอร์ดความรู๎อัจฉริยะที่ให๎นักเรียนรํวมมือกันรวบรวมข๎อมูลจัดทําบอร์ดความรู๎ใน
โรงเรียนแล๎วสร๎าง QR CODE เพื่อให๎งํายตํอการเข๎าถึงเว็บไซต์
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
โรงเรียนได๎จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4 กลุํมสาระการ
เรี ย นรู๎ ได๎แกํ กิจ กรรมหมอภาษา กิจ กรรมสํ งเสริมการอําน กิจกรรมภาษาถิ่นนํารู๎ กิจกรรมวันภาษาไทย
แหํ ง ชาติ กิ จ กรรมสู ต รคู ณ คลํ อ งและคณิ ต คิ ด เร็ ว กิ จ กรรมคํ า ศั พ ท์ ทํ อ งจํ า นํ า ไปใช๎ กิ จ กรรมงานสั ป ดาห์
วิทยาศาสตร์ กิจ กรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแขํงขันทักษะวิช าการ ทั้งในระดั บจังหวัดและกลุํ ม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรู๎ไปใช๎ และได๎รับเหรียญรางวัลมาอยูํ
เสมอ ทางโรงเรี ย นได๎จั ดทําโครงการเสริ มทักษะทางวิช าการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู๎ความสามารถ มาเสริม
ทักษะเพื่อให๎นักเรียนมีความพร๎อมในการสอบ RT , NT และ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบระดับประเทศ มีการ
สรุ ป ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู๎ เรี ย นในแตํล ะระดับชั้นเป็นรูปแบบกราฟไว๎ชัดเจนในแตํละปีการศึกษา
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เพื่อให๎ เห็ น ผลสั มฤทธิ์ของผู๎ เ รี ย นชัดเจนซึ่ง ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นของผู๎ เรี ยนในระดับสถานศึ กษามีการ
พัฒนาขึ้นอยํางตํอเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา เชํน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กลุํมสาระภาษาตํางประเทศ
ซึ่งกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ยังไมํเป็นไปตามกลุํมเปูาหมาย เชํน คณิตศาสตร์ ครูผู๎สอนได๎มีการสอนเสริมนอกเวลา
เรียนให๎กับผู๎เรียน มีการตั้งชุมนุมวิชาการเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเพิ่มเติม แตํเป็นกิจกรรมที่แตกตําง
จากในห๎องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมจากการเลํนแทนการเรียนการสอน เชํน กิจกรรมเกม เพลง มาประกอบการ
เรียนรู๎ เป็นต๎น นอกจากนี้ผู๎เรียนที่มีผลการเรียนต่ํา หรือเป็นผู๎ที่ได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ จะมีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางจากห๎องเรียนปกติ มีการวัดประเมินผลหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนที่แตกตํางจาก
ห๎องเรียนอื่น ๆ ตามศักยภาพของผู๎เรียน
1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู๎ เ รี ย นได๎ ไ ปสั ม ภาษณ์ บุ ค คลต๎ น แบบในสาขาอาชี พ ที่ ต นเองสนใจ ผู๎ เ รี ย นได๎ ทํ า กิ จ กรรมอยํ า ง
หลากหลายซึ่งตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน โดยได๎รับความรู๎จากวิทยากรภายนอกในการศึกษาตํอ มีการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่มุํงเน๎นการศึกษาตํอในชั้นเรียนทุกระดับชั้น มีการประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับการศึกษาตํอ และ
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย เชํน การให๎คําปรึกษาในการศึกษาตํอ สื่อออนไลน์ เป็นต๎น มีการสํารวจข๎อมูล
ความต๎องการการศึกษาตํอและประกอบอาชีพในอนาคต การเลือกเรียนตํอในระดับชั้นที่สูงขึ้นตามความถนัด
และความสนใจตามศักยภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมให๎นัก เรียนค๎นหาอาชีพในอนาคตที่ตนเองต๎องการ ผู๎เรียน
มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตํอ อยูํในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 100
โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการทํางานหรืออาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํน กิจกรรมชุมนุม
อาหาร 4 ภาค ชุมนุมใบตอง กิจกรรมตลาดนัดเพื่อการเรียนรู๎ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ชุมนุมซํอมเครื่อง
ไฟฟูา เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกประสบการณ์ การประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
มีการฝึกการวางแผน การทํางานเป็นกลุํม เชํน กิจกรรมลอยกระทงกลุํมการงานอาชีพจัดให๎มีการประกวด
กระทงเป็นการฝึกฝนให๎ผู๎เรียนรู๎จักการวางแผน การทํางานรํวมกัน ฝึกภาวะผู๎นํา ผู๎ตามที่ดี การยอมรับความ
คิดเห็นของผู๎อื่น กิจกรรมการสานตะกร๎าจากเส๎นพลาสติก เพื่อ ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ ชุมนุมตัดกระดาษโดยทางโรงเรียนได๎นําผู๎เรียนรํวมกิจกรรมกับหนํวยงานภายนอกในการตัด
กระดาษเป็นพวงมโหรต ตกแตํงโอํงสวยด๎วยผ๎าไทย เป็นต๎น มีการสํงเสริมนักเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์ตรง
อยํางตํอเนื่อง เชํน มีการจัดกิจกรรมการแทงหยวกภายในโรงเรียน เป็นการสร๎างประสบการณ์ตรงให๎กับผู๎เรียน
อยํางสม่ําเสมอ ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการทํางานหรืองานอาชีพ คิดเป็นร๎อยละ
82.63 และทางโรงเรียนเปิดโอกาสให๎กับผู๎เรียนมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น โดยโรงเรียนทําข๎อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดชํางเพชรบุรี เพื่อเปิดการเรียนการสอนในสายอาชีพในระดับประกาศ
วิชาชีพ (ปวส) ให๎กับผู๎เรียนในระดับชั้บ ม.ปลาย เป็นการเรียนควบคูํกันของสายสามัญและสายอาชีพ เปิดสอน
ในสาขาชํางไฟฟูากําลัง สาขาคอมพิวเตอร์ การเรียนสายอาชีพทําให๎มีทักษะในการลงมือปฏิบัติจริง มีการ
ฝึ กงานกั บ หนํ ว ยงานภายนอกเพื่อ สร๎ า งประสบการณ์ ตรง เมื่อจบการศึ กษาผู๎ เ รีย นได๎ รับ วุฒิ ก ารศึกษาใน
ระดับชั้นม.6 และควบคูํกับวุฒิการศึกษาระดับปวช. ควบคูํกัน ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีนักเรียนที่
จบการศึกษาตามข๎อตกลงทางวิชาการ (MOU) เป็นรุํนแรก ผู๎เรียนสามารถทําวุฒิการศึกษาที่ได๎รับไปศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถนําไปประกอบอาชีพได๎ตามความถนัดและศักยภาพของผู๎เรียน
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํง มีศีลธรรม เพื่อมุํงหวังพัฒนาจิตใจของนักเรียนให๎
เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม อยูํรํวมกันอยํางมีความสุขภายใต๎การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพคูํคุณธรรม พร๎อมทั้ง
เพื่อที่เด็กเหลํานี้จะได๎เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพคูํคุณธรรมและเป็นคนดีของสังคมในอนาคตโดยโรงเรียน
ได๎จัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน ได๎เน๎นให๎นักเรี ยนเกิดจิตสํานึกและมีจิต
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ มีจิตอาสาและมีสํวนชํวยในการพัฒนาสังคมให๎เจริญควบคูํทั้งด๎านวัตถุและจิตใจในรูปแบบที่
หลากหลาย ผู๎เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา โรงเรียนได๎มีการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนที่สํงเสริมให๎ส อดคล๎ องกับ พฤติกรรมของผู๎เรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นคุณธรรม
จริ ย ธรรม เคารพในกฎกติกาของสั งคม โดยจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสํ งเสริมและปลู กฝั งคํานิยม
ทางด๎ านคุณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ถูก ต๎อ งให๎ กับ นัก เรี ยน โดยจั ดให๎ มี กิ จกรรมสํ งเสริม โรงเรีย นวิถี พุท ธ ได๎ แ กํ
กิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมฝึกมารยาทไทยและสวดมนต์หมูํทํานองสรภัญญะ กิจกรรม
เข๎าคํายปฏิบัติธรรม โครงการจิตอาสาทําความดีด๎วยหัวใจ เพื่อฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ทํางานเพื่อสังคมโดยมุํงเน๎น
ประโยชน์ตํอสํวนรวมเป็นหลัก ได๎แกํ กิจกรรมอนุรักษ์แมํน้ําเพชรบุรี โครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อมุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและสิ่งที่ทําให๎เกิดความมึนเมา ได๎แกํ กิจกรรมเทเหล๎าเผาบุหรี่ กิจกรรม
ตรวจสารเสพติด กิจกรรมรณรงค์ปูองกันตํอต๎านยาเสพติด โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเป็น
การสํงเสริมการเรียนรู๎ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสํงเสริมการเข๎าใจอันดีตํอ
กระบวนการประชาธิปไตยได๎แกํ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน ร๎อยละ 93.00
ผู๎เรียนมีคํานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม โรงเรียนได๎ดําเนินการโดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนมีความประพฤติด๎านคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยม จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด ไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสํงเสริมและปลูกฝัง
สมรรถนะสํ า คัญ ของผู๎ เรี ย น และคุณ ลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์ใ นการพัฒ นาผู๎ เ รีย นตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎วยวิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและโครงการตําง ๆ เชํน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยจัดให๎มีกิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมฝึก
มารยาทไทยและสวดมนต์หมูํทํานองสรภัญญะ กิจกรรมเข๎าคํายปฏิบัติธรรม โครงการจิตอาสาทําความดีด๎วย
หัวใจ เพื่อฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ทํางานเพื่อสังคมโดยมุํงเน๎นประโยชน์ตํอสํวนรวมเป็นหลัก ได๎แกํ กิจกรรมอนุรักษ์
แมํน้ําเพชรบุรี โครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและสิ่งที่ทําให๎เกิด
ความมึนเมา ได๎แกํ กิจกรรมเทเหล๎าเผาบุหรี่ กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมรณรงค์ปูองกันตํอต๎านยาเสพ
ติด โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสํงเสริมการเข๎าใจอันดีตํอกระบวนการประชาธิปไตย ได๎แกํ กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ เพื่อให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดภูมิทัศน์
ทั้งในห๎องเรียนและบริ เวณสถานที่ให๎เกิดบรรยากาศสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมได๎แกํ
กิจกรรมห๎องเรียนอาคารเรียน 5 ส. กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัน
สําคัญ โดยจัดให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสําคัญในวันนั้น ๆ เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ได๎แกํ กิจกรรมวันไหว๎ครู กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ กิจกรรมวันลอยกระทง การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
ของผู๎เรียน เป็นต๎น ร๎อยละ 92.00
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โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับบทเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง บทเรียน
ที่ต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ซึ่งในหนังสือเรียนได๎สอดแทรกภูมิปัญญาไทยไว๎มาก เป็นการปลูกจิตสํานึก
ให๎นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย สํานึกรักบ๎านเกิด เห็นคุณคําของแผํนดินเกิด และรู๎สึกหวงแหนในแผํนดิน
ของตน กระตุ๎นให๎สํานึกรักในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชํน ประกวดร๎องเพลงชาติ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม
การประกวดร๎องเพลงชาติ นักเรียนสามารถปฏิบัติกรรมได๎โดยปฏิบัติจริง และเห็นคุณคํารวมทั้งมีความภูมิ ใจใน
แผํนดินไทยได๎ คิดเป็นร๎อยละ ๙๙.๙๙ จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีศิลปะโดดเดํนในด๎านงานชํางสิบหมูํซึ่งมี
ชื่อเสียงระดับประเทศ ทางโรงเรียนเล็งเห็นวําเป็นวิชาชีพที่นําภาคภูมิใจ และสมควรที่จะอนุรักษ์ไว๎ให๎ลูกหลาน
สืบทอดเชํน ลายรดน้ํา แกะสลัก ปิดทองลงรัก ชํา งปั้น แทงหยวก ฯลฯ ในจังหวัดเพชรบุรี มีชํางสิบหมูํที่เป็น
สายเลือดของชํางเหลํานี้มากมาย ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญวําวิชาชีพเหลํานี้ เป็นอาชีพชั้นสูงควรคํา
แกํการอนุรักษ์ไว๎ให๎ลูกหลานสืบทอดตํอไป และยังสอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย จึงได๎มีการจัด
กิ จ กรรมสํ ง เสริ ม สื บ สาน งานสกุ ล ชํา งเมืองเพชร ด๎ว ยการแทงหยวก สอนให๎ กับ นัก เรีย นที่มี ความสนใจ
ในชั่วโมงกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให๎ ทําให๎นักเรียนเหลํานี้ได๎รับความรู๎ และนําความรู๎ที่ได๎ไปตํอยอดในการ
ประกอบอาชีพได๎ นักเรียนสามารถทํากิจกรรมได๎โดยการปฏิบัติจริง และมีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตน
เห็ น คุ ณคําในความเป็ น เอกลั กษณ์ข องไทยได๎ร๎ อยละ ๑๐๐ อีกทั้ งโรงเรียนยังจัด กิจกรรมสํ ง เสริม อนุรัก ษ์
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ในด๎านดนตรีไทย มีกิจกรรมสํงเสริมการเลํนดนตรีไทยทุกวันพระของโรงเรียน
และการนํ า นั กเรี ย นไปรํ ว มเลํ น ดนตรี ไทยกับหนํว ยงานตํา งๆ ที่ขอความรํว มมื อมาทั้งในและนอกสถานที่
นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎จริงและมีความภูมิใจในภูมิปัญญาไทยได๎ร๎อยละ ๑๐๐ ด๎านนาฏศิลป์ การรํายรําแบบ
ไทย มีกิจกรรมอยากโชว์ที่นํานักเรียนไปรํวมงานแสดงทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียนกับหนํวยงานตําง ๆ ที่ขอ
ความรํวมมือมา จึงทําให๎นักเรียนเห็นคุณคําในความเป็นเอกลักษณ์ของไทยได๎ร๎อยละ ๑๐๐ ซึ่งนับเป็นการ
ผลักดัน และสนับสนุนสํงเสริมในนักเรียนหนีหํางจากเครื่องมือสื่อสารและ เทคโนโลยีที่สามารถชักจูงไปในทาง
ที่เสื่อมเสียได๎เชํน การติดเกม เป็นต๎น ในชั่วโมงพลศึกษา ครูผู๎สอนได๎สอดแทรกการละเลํนแบบไทยโบราณไว๎
ให๎เด็ก ๆ ได๎เรียนรู๎เพื่อดึงนักเรียนให๎กลับมามีสังคมแบบไทย อีกหนึ่งประเพณีที่ทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรม
ตํอเนื่องตลอดมานั้นก็คือ กิจกรรมวันลอยกระทง โดยให๎นักเรียนแตํละระดับชั้นประกวดการประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติที่ยํอยสลายงํายและไมํเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยไว๎กับ
เยาวชนรุํนหลัง นอกจากนี้ใน ๑ สัปดาห์ มีการนําเสนอภาษาถิ่นหน๎าเสาธง ๑ วัน เพื่อไมํให๎นักเรียนลืมภาษาที่
เป็ น รากเหง๎ าของจั งหวัด ตนเองอี กทางหนึ่ ง สํ ว นด๎ านการเรีย นการสอนวิช าดนตรีไ ทยและวิช านาฏศิล ป์
ทางโรงเรียนได๎จัดให๎มีห๎องนาฏศิลป์และห๎องดนตรีไทย โดยมีครูผู๎ชํานาญการในด๎านนี้โดยเฉพาะ และยังจัดการ
เรียนการสอนไว๎ในตารางสอน นักเรียนทุกคนได๎เรียนวิชานาฏศิลป์ และวิชาดนตรีไทยทุกคน จนเป็นที่นํา
ภาคภูมิใจที่นักเรียนของโรงเรียนได๎มีโอกาสไปประกวดหรือแสดงจนได๎รับรางวัลมาอยํางมากมายแล๎วยังเป็น
การสร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนอีกทางหนึ่งด๎วย
โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่นไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่น
โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํน กิจกรรมชุมนุมตําง ๆ กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี โครงการจิตอาสา กิจกรรมแนะแนวทางการแก๎ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เป็นต๎น เพื่อลด
ปัญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ของนักเรียนให๎ลดน๎อยลง นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เสริมสร๎างให๎นักเรียนมีวินัยในตนเอง ให๎นักเรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอื่น
อยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่นไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่นอยูํในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและการแสดงออกอยําง
เหมาะสมในแตํล ะชํว งวัย โดยการจั ดกิจ กรรมที่ห ลากหลายเพื่อ ให๎ ต รงกั บความต๎อ งการของผู๎ เ รียน เชํ น
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให๎นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ และ
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อารมณ์และมีความพร๎อมในการเรียน เพื่อสํงเสริมทักษะและความสนใจในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของ
นักเรียนเป็นการบูรณาการเข๎ากับกลุํมสาระอื่น ๆ ผู๎เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
แสดงออกอยํางเหมาะสมแตํละชํวงวัยอยูํในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร๎อยละ 93.93
โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่นไมํมีความขัดแย๎งกับ
ผู๎อื่นโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน เชํนกิจกรรมแนะแนวทางการ
แก๎ปั ญหาพฤติกรรมนั กเรีย น เพื่อลดปั ญหาพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ข องนักเรียนให๎ ล ดน๎อยลง นักเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เสริมสร๎างให๎นักเรียนมีวินัยในตนเอง ให๎นักเรียนอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข ผู๎เรียนสามารถอยูํรํวมกับคนอื่นอยํางมีความสุข เข๎าใจผู๎อื่นไมํมีความขัดแย๎งกับผู๎อื่นอยูํใน
ระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร๎อยละ 98.05
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๒
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
๔. การกําหนดคําเปูาหมายของสถานศึกษา
๕. รายงานโครงการ กิจกรรม
๖. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุํมสาระ
๗. รายงานผลการสอบอําน RT
๘. รายงานผลการสอบ NT
๙. รายงานผลการสอบ O-NET
๑๐. โครงงานนักเรียน
๑๑. รายงานสมรรถภาพนักเรียน
๑๒. รายงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
๑๓. เกียรติบัตร โลํ รางวัล
๑๔. ภาพกิจกรรมตําง ๆ
๑๕.ตัวอยํางผลงาน ใบงาน
๑๖.ตัวอยํางสื่อการสอนทั้งสื่อที่ครูผลิต และสื่อเทคโนโลยี
๑๗.ตัวอยํางสื่อการสอนของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. ผู๎เรียนมีน้ําใจ ชอบชํวยเหลือ มีจิตอาสา
๒. ผู๎เรียนรําเริงแจํมใส ยิ้มงําย ไหว๎สวย
๓. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับสถานศึกษาพัฒนาสูงขึ้นตลอด 3 ปีการศึกษา
๔. ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด
๕. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา และสามารถปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎
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จุดที่ควรพัฒนา
1.
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในกลุํมสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ด๎านคิดคํานวณของผู๎เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให๎สูงขึ้น
3. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
4. พัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถสร๎างนวัตกรรมได๎
ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรมีการนําเสนอผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรไว๎ในเชิงปริมาณให๎ชัดเจนเป็นรายชั้นเรียนเปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษา
2. ควรมีข๎อมูลจํานวน สถิติ ชิ้นงานของผู๎เรียน หรือนวัตกรรมของผู๎เรียนในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสารสนเทศในการประเมินภายใน เพื่อให๎ประกอบการประเมินคุณภาพผู๎เรียน
3. ควรมีการสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีการสร๎างชิ้นงานจากสื่อเทคโนโลยี ให๎ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎และพัมนาเพื่อเป็นนวัตกรรมตํอไป
4. ควรมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับห๎องเรียนพิเศษควบคูํ กับแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เป็นหลักสูตร
สถานศึกษา
5. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนควรมีการจัดทํากําหนดการดําเนินกิจกรรมในแตํละสัปดาห์ และบันทึกการ
ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู๎เรียนในแตํละสัปดาห์ให๎ชัดเจน
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
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
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอยํางเป็นระบบ
2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนําข๎อมูลมาใช๎ในการ
พัฒนาสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให๎บุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุก
ฝุายมีสํวนรํวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา
3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ (ข้อ)
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
๕

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้
ยอดเยี่ยม








๕

ยอดเยี่ยม

๔

ดีเลิศ
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3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด๎าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต๎องการของผู๎เรียน
ทีส่ อดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท๎องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง
3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุํมเปูาหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
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
5.1 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพภายใน
ห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย
5.2 จั ด สภาพแวดล๎ อ มทางกายภาพภายนอก
ห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎เป็นรายบุคคล และเป็นกลุํม
5.4 จัดสภาพแวดล๎อมทางสังคม ที่เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล๎อมตามศักยภาพของผู๎เรียน

การปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ (ข้อ)
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ


ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้




๓

ดี

๕

ยอดเยี่ยม




ยังไม่ครบทุก
กลุ่มสาระ
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การปฏิบัติงาน
ผลสาเร็จ (ข้อ)
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
๔

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
6.1 ได๎ศึกษาความต๎องการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎ในการ 
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา

6.5 ติดตามผลการใช๎บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช๎ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
7 โรงเรียนเพิ่มเติมได๎
7.1-7.5
สรุปผลการประเมิน
= ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

26/6=4.3

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้
ดีเลิศ

ดีเลิศ

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
คําเปูาหมาย = จํานวนข๎อการปฏิบัติในแตํละประเด็นพิจารณา
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
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

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้
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
จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธ
กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการ โรงเรียนใช๎ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน กระบวนการบริหารและการจัดการ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานของสถานศึกษาที่กําหนดไว๎ ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินงานเป็นลําดับ ดังนี้
๑. โรงเรี ย นดําเนิ น งานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์ ผ ลการประเมินตําง ๆ
ในรอบ ๓ ปี ก ารศึ ก ษาที่ ผํ า นมา และผลการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก มิ ติ ข องปี การศึ ก ษาที่ ผํ า นมา นํ า ปรั ช ญา
เอกลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ผู๎เรียน รวมทั้งวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ส อดคล๎ องกับ หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเริ่มต๎นที่
การจั ดทําคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนดคําเปูาหมาย
ความสําเร็จของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ตํอมาประชุมจัดทําประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน แบบมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นที่ประกอบด๎วย บุคลากรในโรงเรียน ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน
๒. โรงเรียนนํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคําเปูาหมายที่ได๎รับการประชาพิจารณ์แล๎ว
มาจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ กษา และจัด ทํ าแผนปฏิบั ติ การประจํ าปี ให๎ ตอบสนอง
มาตรฐานของสถานศึก ษามี กระบวนการดํา เนิ นงานโดยแตํ ง ตั้ งคณะกรรมการจัด ทํ าแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษา (ระยะ ๓ ปี) ประชุมชี้แจงสร๎างความเข๎าใจกับครู บุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา (ระยะ ๓ ปี) เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายด๎านตําง ๆ โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม กํา หนด
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให๎
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ กํ า หนด และให๎ ค รอบคลุ ม หลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน กํ า หนดแผนการ
ดําเนินงาน และแผนการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพ กําหนดแหลํงเรียนรู๎
และภู มิ ปั ญ ญาท๎ องถิ่ น จากภายนอก กํ า หนดบทบาทหน๎ าที่ ผู๎ รับ ผิ ด ชอบ และดํ า เนิ นงานตามแผนอยํา งมี
ประสิทธิภาพ กําหนดบทบาทหน๎าที่การมีสํวนรํวมของ พํอ แมํ และผู๎ปกครอง องค์กร หนํวยงาน ชุมชนและ
ท๎องถิ่น กําหนดการใช๎งบประมาณ และทรัพยากรอยํางมีประสิ ทธิภ าพ แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห๎องโสต
ทัศนศึกษา โรงเรี ย นสุ ว รรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย มีว าระเพื่อพิจารณาเรื่องแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจําปี มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
ความเห็นชอบครั้งนี้
๓. โรงเรียน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปี มีโครงการ/กิจกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด๎านผู๎เรียน
ครูและสถานศึกษา ดังนี้
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
- กิจกรรมสํงเสริมการอําน
- กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ .
- กิจกรรมภาษาถิ่นนํารู๎
- กิจกรรมหมอภาษา
2. โครงการห๎องสมุดสํงเสริมนิสัยรักการอําน
- กิจกรรมแขํงขันตอบปัญหาสารานุกรม
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- กิจกรรมจัดปูายนิเทศความรู๎ในห๎องสมุด
- กิจกรรมตะกร๎าความรู๎
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมบูรณาการคริสต์มาส
- กิจกรรมคําศัพท์จดจํานําไปใช๎
4. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
- กิจกรรมสูตรคูณคลํองและคณิตคิดเร็ว
5. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการแสดงความรู๎และผลงานวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมมหัศจรรย์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (Science Media)
6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมวันพระ
- กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาทักษะวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโดยใช๎พุทธศาสนสุภาษิต
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท๎องถิ่น
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ หลักสูตร
รายวิชา เพิ่มเติม หลักสูตรท๎องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
8. โครงการพัฒนาครูด๎านวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูเรื่อง PLC
9. โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพทางด๎านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- กิจกรรมศิลปินน๎อย
- กิจกรรมเสริมทักษะงานศิลปะ
- กิจกรรมสํงเสริมการเลํนดนตรีไทยในโรงเรียน
- กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการทางดนตรีสากล
- กิจกรรมอยากโชว์
- กิจกรรมประกวดร๎องเพลงชาติในโรงเรียน
- กิจกรรมวันสําคัญ
- กิจกรรมสํงเสริมสืบสานงานสกุลชํางเมืองเพชร
10. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมนันทนาการเพื่อการเรียนรู๎
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11. โครงการพัฒนาทักษะการใช๎ ICT เพื่อการเรียนรู๎ของนักเรียน
- กิจกรรมแขํงขันสุดยอด ICT
- กิจกรรมหมอคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมบอร์ดความรู๎อัจฉริยะ
- กิจกรรมแนะนําเว็บไซต์ให๎ความรู๎
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. โครงการจิตอาสา ทําความดีด๎วยหัวใจ
- กิจกรรมอนุรักษ์แมํน้ําเพชรบุรี
- กิจกรรมลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์
2. โครงการทัศนศึกษาชั้น ป.1 – ม.6
- กิจกรรมทัศนศึกษาเที่ยววัดชมวังเพชรบุรี
- กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานรัชกาลที่ 4 , พระนครคีรี
- กิจกรรมทัศนศึกษาสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 6
- กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการทุํงนาปุาตาล
- กิจกรรมทัศนศึกษาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
- กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานสิ่งแวดล๎อมนานาชาติสิรินธร
- กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล๎อมแหลมผักเบี้ย
- กิจกรรมทัศนศึกษาไรํชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี
- กิจกรรมทัศนศึกษาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
- กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู๎โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริบ๎านน้ําทรัพย์ (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
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4. โครงการคืนทรัพย์สินสูํท๎องทะเล
- กิจกรรมสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ เรื่องทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ทางทะเล
- กิจกรรมเก็บรักษ์ บําเพ็ญประโยชน์ชายฝั่งทะเล
ฝ่ายธุรการ
1. โครงการอาหารกลางวัน
2. โครงการอาหารเสริม(นม)
3. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ฝ่ายปกครอง
1. โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมแนะแนวทางแก๎ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
- กิจกรรมแนะนําศึกษาตํอ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
2. โครงการสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
3. โครงการโรงเรียนสีขาว
- กิจกรรมรณรงค์ ปูองกัน ตํอต๎านยาเสพติด
ฝ่ายบริการ
1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
- กิจกรรมซํอมแซมบํารุง ปรับปรุงให๎ดี
- กิจกรรมห๎องเรียน-อาคารเรียน 5 ส.
ฝ่ายนโยบายและแผน
1. โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563
- กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน ( 2 ครั้ง )
2. โครงการการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษ
- กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมแนะนํา/ประชุมผู๎ปกครอง
- กิจกรรมอบรมครู เรื่อง การจัดการการดูแลนักเรียนที่มีความจําเป็นพิเศษเรียนรํวม
- กิจกรรมจัดทําสื่อสําหรับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ
๔. เมื่อแตํละฝุายได๎ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบแล๎ว โรงเรียนมีการตรวจสอบ
ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ จากการนิเทศแผนหลังสอน จากรายงานโครงการ/กิจกรรม และสิ้นปี
การศึก ษาโรงเรี ย นทํ า การประเมิ น ผลมาตรฐานการศึก ษาที่ป ระกาศไว๎ ตั้ งแตํ ต๎น ปี ก ารศึ กษา โดยแตํ ง ตั้ ง
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรํวมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดําเนินการจัด
ประชุมการเตรียมความพร๎อมของบุคลากรทุกคน เพื่อสร๎างความตระหนัก พัฒนาความรู๎ และทักษะด๎านการ
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ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของมาตรฐาน
และแนวทางการพัฒ นาที่ส ถานศึกษากําหนดไว๎ ทําความเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง เมื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ
โรงเรียน และนําสํงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนตํอต๎นสังกัด และเผยแพรํผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของโรงเรียนผํานเว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียน
ในสํวนของดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํ มเปูาหมายนั้ น โรงเรีย นมีการจั ดทําหลั กสู ตรโดยวิเคราะห์ส ภาพตําง ๆ ที่เป็น จุดเดํน เอกลั กษณ์ของ
โรงเรียน อัตลักษณ์ของผู๎เรียน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ มากําหนด
เป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนบนพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางและเพิ่มสาระที่เป็นท๎องถิ่น ตาม
ความถนัด ความสนใจของผู๎เรียน โดยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา เห็นความสําคัญและให๎ความรํวมมือใน
การบริหารจัดการหลักสูตร มีการแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารจัดการหลักสูตร กรรมการ
วิชาการ กรรมการกลุํมสาระการเรียนรู๎ และหัวหน๎ากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ทุกฝุายรํวมกันกําหนด โครงสร๎าง
เวลาเรียนของหลักสูตรแตํละระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดโครงสร๎างเวลา
เรี ย นวิช าเพิ่มเติมตามความเหมาะสมรายวิช า และสอดคล๎ องกับนโยบาย สช. หรือกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดตัวชี้วัด ผลการเรียนรู๎และสาระการเรียนรู๎รายภาค/รายปี จัดทําคําอธิบายรายวิชา กําหนดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นโรงเรียนการกุศลที่ตั้งอยูํในวัด จึง
เน๎นกิจกรรมด๎านศาสนาเป็นหลักซึ่งสอดคล๎องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ครูผู๎สอนนํา
โครงสร๎างเวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา ไปจัดทําหนํวยการเรียนรู๎ แผนการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
กําหนดสื่อ/แหลํ งเรีย นรู๎ จั ดกระบวนการเรียนรู๎ กํากับติด ตามการใช๎หลั กสู ตร สรุปการนําหลักสูตรไปใช๎
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การบริหารจัดการครูผู๎สอน ในการจัดครูเข๎าสอนตามรายวิชา พิจารณาจากครูที่จบสาขาที่ตรงกับวิชา
ที่สอนเป็นหลัก เพื่อให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ กรณีไมํมีครูที่จบสาขาตรงกับวิชา
ที่สอน พิจารณาจากประสบการณ์ในการสอน โรงเรียนมีการพัฒนาครูทุกคนโดยการจัดอบรมโดยโรงเรียนเอง
ในเรื่องที่ตรงตามความต๎องการของครูผู๎สอน มีการสํงครูเข๎ารํวมการอบรม ประชุม สัมมนากับหนํวยงานต๎น
สังกัด สํงครูเข๎ารํวมอบรม ประชุมสัมมนากับหนํวยงานภายนอก สนับสนุนให๎ครูพัฒ นาตนเองโดยการอบรม
ออนไลน์ ในเรื่องที่ครูสนใจ และสามารถนําความรู๎มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ โดยครูมีการ
อบรมไมํน๎อยกวํา 20 ชั่วโมง/ปี
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
โดยการจัดบรรยากาศภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ จัดทําแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน
ปูายนิเทศหน๎าชั้น เรีย น หน๎ าอาคารเรียน ติดปูายสุ ภาษิต คําบาลี ตามอาคารเรียน ติดตั้งจอโปรเจกเตอร์
โทรทัศน์ ทุกห๎องเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู จัดตกแตํงห๎องประกอบการเรียนการสอน
ตําง ๆ เชํน ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องดนตรีไทย ห๎องดนตรีสากล ห๎องศิลปะ ห๎องการงานอาชีพ ห๎องวิทยาศาสตร์
ห๎องนาฏศิลป์ ห๎องสมุดเป็นต๎น ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว๎ทุกอาคารเรียน ทุกชั้นเรียน ติดกล๎องวงจรปิด ทั้งใน
และนอกห๎องเรียน เรียน มีการสํารวจตรวจสอบอุปกรณ์ ในการอํานวยความสะดวกตําง ๆ ให๎อยูํในสภาพพร๎อม
ใช๎งาน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
โรงเรี ย นจั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ สนั บสนุน การบริ ห ารจัด การและการจั ดการเรี ยนรู๎
โดยได๎ทําการสํารวจความต๎องการของบุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน ถึงความต๎องการ การใช๎บริการด๎าน

85
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้น ได๎จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบ
ให๎มีสภาพพร๎อมใช๎งาน โดยโรงเรียนได๎ดําเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน โดยการติดตั้งสายไฟ
เบอร์ออฟติกทั่วทั้งบริเวณของโรงเรียน เพื่อให๎ครู บุคลากรรวมถึงนักเรียน ได๎สามารถเข๎าใช๎งานอินเทอร์เน็ตได๎
อยํางทั่วถึง รวดเร็ ว ทั้งนี้ โรงเรี ยนยังพัฒ นาโปรแกรมการจัดเก็บข๎อมูล ตําง ๆ เชํน โปรแกรมงานทะเบียน
นักเรียน โปรแกรมรถรับสํ งนักเรีย น โปรแกรมวัดผลนักเรียน เป็นต๎น เพื่อสนับสนุนและอํานวยประโยชน์
ให๎กับครูได๎สามารถนําไปใช๎งานได๎อยํางสะดวก ทันทํวงที
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน
1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.แผนปฏิบัติงานประจําปี 2563
3.รายงานการประเมินตนเอง
4.การกําหนดคําเปูาหมายมาตรฐานการศึกษา
5.รายงานโครงการ กิจกรรมตําง ๆ
6.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
7.แบบนิเทศการสอนครู
8.รายงานการอบรมพัฒนาครู
9.คําสั่งแตํงตั้ง มอบหมายงานตําง ๆ
10.บันทึกการประชุม
11.สมุดตรวจเยี่ยม สมุดเยี่ยม
จุดเด่น
๑. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นผู๎นําในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร๎างการ
บริ หารงานอยํ างเป็ นระบบ ใช๎ห ลักการบริห ารแบบมีสํว นรํว ม รับฟังความคิดเห็ น และข๎อเสนอแนะของ
บุคลากร มีการมอบหมายงานให๎บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรแตํละคน
เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนา เน๎นคุณธรรมของผู๎เรียนตามหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ
๒. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยมีการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
มี ค วามสดใส และสวยงาม นํ า อยูํ นํ า เรี ย น มี ก ารจั ด สภาพแวดล๎ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกห๎ อ งเรี ย น
ให๎มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตลอดจนมีการจั ดสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนตําง ๆ อยําง
เพียงพอและปลอดภัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
2. ถอดบทเรียนเพื่อสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยํางที่ดีที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจให๎ครู สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให๎เป็น
รูปธรรมเพื่อใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
2. โรงเรียนควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล ทั้งเรื่องงานโครงการ และงานด๎านการเรียนการสอน
เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎ไปพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพตํอไป
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. โรงเรียนกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎ปกครอง ที่จะสํงบุตรหลานมาเรียน ณ โรงเรียนแหํงนี้
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศให๎สะดวกตํอการนําไปใช๎ในการบริหารจัดการและเพื่อใช๎
ในการเรียนการสอน
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มาตราฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน
การการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎น
ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ โดยผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สามารถนําไปจัดกิจกกรมได๎
จริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎เฉพาะสําหรับผู๎ที่มีความ
จําเป็น และต๎องการความ
ชํวยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให๎ผู๎เรียนได๎
แสดงออก แสดงความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู๎ และนําเสนอ
ผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎
2.1 ใช๎สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎
2.2 ใช๎แหลํงเรียนรู๎ และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู๎

จานวนครู
เป้าหมาย
ทั้งหมด
ไม่
(ร้อยละ)
ปฏิบัติ
(คน)
ปฏิบัติ

จานวนครูที่
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด (คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

2.3 สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก
3.1 ผู๎สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 ผู๎สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกัน
อยํางมีความสุข
4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
อยํางเป็นระบบ และนําผลมา
พัฒนาผู๎เรียน
4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู๎อยํางเป็นระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู๎
4.3 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนและผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมใน
การวัดและประเมินผล
4.4 ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํ
ผู๎เรียนเพื่อนําไปใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนรู๎
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ
พัฒนาการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎

ปฏิบัติ

จานวนครู
เป้าหมาย
ทั้งหมด
ไม่
(ร้อยละ)
(คน)
ปฏิบัติ

จานวนครูที่
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด (คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้



75

๘๑

6๐

7๔.๐๗

ดี



๘๐

๘๑

๗๐

๘๖.๔๒

ดีเลิศ



๘๐

๘๑

๗๐

๘๖.๔๒

ดีเลิศ



๘๐

๘๑

๗๐

๘๖.๔๒

ดีเลิศ



๗๕

๘๑

57

70.37

ดี



75

๘๑

๖๗

๘๒.๗๒

ดีเลิศ



75

๘๑

๖๔

๗๙.๐๑

ดี



๗๕

๘๑

๔๔

๕๔.๓๒ ปานกลาง



75

๘๑

๕๒

๗๒.๘๔

ดี



75

81

61

75.31

ดีเลิศ
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ปฏิบัติ

จานวนครู
เป้าหมาย
ทั้งหมด
ไม่
(ร้อยละ)
(คน)
ปฏิบัติ

จานวนครูที่
ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด (คน)

5.1 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกัน
75
๘๑
6๑

แลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู๎
5.2 นําข๎อมูลปูอนกลับไปใช๎ใน 
75
๘๑
61
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ของตนเอง
6 โรงเรียนเพิ่มเติมได๎
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา
หมายเหตุ กรอกข๎อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคํานวณ
*** ผลการประเมิน (ร๎อยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได๎
1. ระดับ
2. ระดับ
3. ระดับ
4. ระดับ
5. ระดับ

กําลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

๗๕.๓๑

ดี

75.31

ดี

83.04

ดีเลิศ

100 x จํานวนผู๎เรียนผํานเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด
จํานวนผู๎เรียนทั้งหมด
ต่ํากวํา ร๎อยละ 50
ร๎อยละ 50 – 59.99
ร๎อยละ 60 – 79.99
ร๎อยละ 80 – 89.99
ร๎อยละ 90 ขึ้นไป
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ พบวํา
ครูผู๎สอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
ซึ่งสถานศึกษามีนโยบายให๎ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎และนําสํงหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ และ
หัวหน๎างานวิชาการกํอนดําเนิ นการจัดการเรียนการสอนกํอน 1 สัปดาห์ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ตามเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนด และจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ ทั้งในและนอกห๎องเรียน
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนทุกคน และค๎นหาวิธีการเพื่อให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎เรียนรู๎ตามศักยภาพของ
ตนเองอยํางเหมาะสม เชํน การจัดกิจกรรมกลุํมจะมีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎จัดกลุํมแบบคละผู๎เรียนเกํง อํอน
ปานกลางเพื่อชํวยเหลือกันในการเรียนรู๎ มี กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน เป็นต๎น ครูมีกิจกรรมสอนเสริมผู๎เรียนที่
เรียนอํอนนอกเวลาเรียน มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนนําองค์ความรู๎มาสร๎างชิ้นงาน และนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกัน มีการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ในจังหวัดเพชรบุรี เชํน การ
เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภออื่น ๆ เป็นต๎น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพื่อ
สํงเสริมความสามารถเฉพาะทางให๎กับผู๎เรียน เชํน กีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นต๎น และมีการนําภูมิปัญญาท๎องถิ่น
มารํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ เชํน
กิจกรรมการแทงหยวกกล๎วย ซึ่งเป็นศิลปะของชาวจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมการทําอาหาร และขนมไทย ซึ่งเป็น
วิถีชีวิตของชาวเพชรบุรี เป็นต๎น
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พบวํา ครูทุกกลุํมสาระการ
เรี ย นรู๎ มี ก ารผลิ ต สื่ อ เพื่ อ ใช๎ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน เชํ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ใบงาน สื่ อ เทคโนโลยี เป็ น ต๎ น
ครูสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีจากการสํงเสริมให๎ค๎นคว๎าโดยใช๎เทคโนโลยี เชํน คอมพิวเตอร์
เป็นต๎น ซึ่งสถานศึกษามีการให๎บริการสัญญาณ Wifi และมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เรียนรู๎ใน
จํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนผู๎เรียน คือ 1 เครื่องตํอผู๎เรียน 1-2 คน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎สามารถเรียนรู๎รํวมกันได๎
ซึ่งในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ภาษาตํางประเทศ ครูมีการใช๎สื่อโปรแกรมสํา เร็จรูปสําหรับให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎ มีการจัดทําสื่อการเรียนรู๎ออนไลน์ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ ด๎วยตนเองในชํวงสถานการณ์ โควิด
19 สถานศึกษามีความพร๎อมในการอํานวยความสะดวกในการสํงเสริมด๎านสื่อเทคโนโลยีเป็นอยํางดี
การบริ หารจั ดการชั้นเรี ยนเชิงบวก ครูมีการจัดบรรยากาศห๎องเรียน ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ผู๎เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ตํอกันเป็น อยํางดีจากการจัดกิจกรรมกลุํมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎รํวมกัน และรํวมกันสร๎างชิ้นงาน
ครู มีการดูแลผู๎ เรี ย นทุกคน โดยเฉพาะผู๎ เรี ยนที่มี ผ ลการเรียนอํอนโดยมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ
ให๎เพื่อนชํวยเพื่อน มีการจัดกิจกรรมที่ผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎รํวมกันได๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล
ซึ่งสถานศึก ษามีก ารจั ด ชั้น เรี ย นโดยแยกผู๎ เรี ยนอํอ นที่ต๎ องได๎ รับการดูแลเป็นพิ เศษไว๎ในชั้นเรี ยนเดี ยวกั น
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่แตกตํางจากห๎องเรียนอื่น ๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ
เรียนรู๎ได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ และเหมาะสมกับความสามารถของผู๎เรียนแตํละบุคคล และในกิจกรรมสอน
เสริมครูเลือกใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมกับผู๎เรียน เชํน ใบงาน แบบทดสอบที่วิเคราะห์วําเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู๎เรียน มีระบบการดูแลจากกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเยี่ยมบ๎าน และมีการติดตํอกับผู๎ปกครองเพื่อ
รํวมกันดูแลผู๎เรียน โดยจัดทําไลน์กลุํมผู๎ปกครอง เพื่อให๎สะดวกตํอการติดตํอสื่อสารระหวํางบ๎านและโรงเรียน
โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู๎สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนให๎ ผู๎เรียนรักครู ครูรักผู๎เรียน และ
ผู๎เรียนรักผู๎เรียน ผู๎เรียนรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่สํงเสริมการ
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เรี ย นรู๎ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒ นาผู๎ เรียน ดําเนินการตามระบบดูแลชํว ยเหลื อผู๎ เรียน โดยมี
การศึกษาและรวบรวม ข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน มีการอบรมบํมนิสัยให๎ผู๎เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดีงาม มีการจัดสภาพแวดล๎อมในชั้นเรียนให๎สะอาด
เรียบร๎อย นําอยูํ นําเรียน มีอากาศถํายเทได๎ดี แสงสวํางเพียงพอ มีหน๎าตํางเพียงพอ มีประตูเข๎าออกสะดวก
ไมํมีเสียงรบกวน มีบริเวณที่เหลาดินสอ มีถังขยะที่มีฝาปิดวางหลังห๎อง โดยมีการจํากัดบริเวณ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการที่จะสํงเสริมให๎การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้นเชํน โทรทัศน์ สมาร์ททีวี จอโปรเจคเตอร์
และสื่อการสอนตําง ๆ ในแตํละวิชา มีการใช๎ประโยชน์ชั้นเรียนอยํางคุ๎มคํา โดยในบางครั้งครูอาจดัดแปลง
ห๎องเรียนเป็นห๎องฉายภาพยนตร์ให๎นักเรียนได๎ดูเรื่องราวตําง ๆ เพื่อผํอนคลายบ๎าง มีการจัดปูายนิเทศทั้งใน
ห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน มีการจัดตกแตํงออกแบบให๎สวยงาม นําดู เพื่อสร๎างความสนใจแกํนักเรียน และจัด
ใหมํให๎สอดคล๎องกับเหตุการณ์สํ าคัญหรือวันสําคัญตําง ๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู๎ให๎แกํนักเรียน มีการจัดมุม
หนังสือ หรือมุมรักการอํานทุกห๎องเรียน มีสื่อการสอนบางประเภทที่มีประโยชน์สําหรับนักเรียนและมีประโยชน์
ตํอการเรียนรู๎ มีการจัดติดผลงานของนักเรียนเพื่อแสดงความก๎าวหน๎าของนักเรียนและเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจ
ทําชิ้นงาน และเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จและมีกําลังใจในการเรียนตํอไป มีการจัดบรรยากาศทาง
สังคมโดยเน๎นย้ําเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่อยูํรํวมกั นในชั้นเรียนอยํางมีความสุข ไมํทําโทษนักเรียน
ด๎วยการใช๎ความรุนแรง หรือใช๎คํา ไมํสุภาพเป็นการทําร๎ายจิตใจและความรู๎สึกของผู๎เรียน ซึ่งจะทําให๎ผู๎เรียน
รู๎สึกรักที่จะเรียนรู๎ ได๎โดยงําย และบางครั้งมีการจัดกิจกรรมให๎เกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุํม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนได๎เลํน
และทํางาน และเรียนรู๎จากกลุํมเพื่อน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ทําสิ่งตําง ๆ ในบรรยากาศรํวมมือรํวมใจกัน ทําให๎เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันทั้งด๎านความคิดและการกระทําอันสํงผลตํอการเรียนรู๎ทักษะทางสังคม ซึ่ง
จะเกิดประโยชน์ ตํอผู๎ เรี ย นในการที่จะนํ าไปใช๎ในการอยูํรํวมกับผู๎ อื่นตํอไป ทั้งนี้สภาพแวดล๎ อมภายนอกที่
เอื้ออํานวย และเป็นแหลํงเรียนของนักเรียนนอกจากห๎องสมุดของโรงเรียนแล๎ว ยังมีวัดมหาธาตุ วรวิหาร ศูนย์
วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พระรารมราชนิเวศน์ (วังบ๎านปืน) ซึ่งเป็นแหลํงเรียนรู๎ใกล๎เคียงที่นักเรียนสามารถศึกษาหา
ความรู๎เพิ่มเติมได๎นอกเหนือจากในห๎องเรียน
การตรวจสอบและประเมิน ผู้เ รี ยนอย่า งเป็น ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เ รี ยน พบวํา ครูมีการ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผลผู๎เรียน โดยใช๎แบบทดสอบทั้งกํอนเรียน ระหวํางเรียนและหลังเรียน
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประเมินผลงานผู๎เรียนทั้งจากกิจกรรมเดี่ ยวและกลุํม ครูมีการจัดทําแบบ
ประเมินผลการเรียนของผู๎เรียน เชํน แบบประเมินชิ้นงาน ผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร เป็นต๎น หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีการบันทึกสรุปผลการจัดการเรียนรู๎เพื่อนําไปใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียน และนําเสนอแกํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ครูมีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการประเมินผล และมี
การนําผลการประเมินผู๎เรียนสะท๎อนกลับให๎ผู๎เรียนได๎รับทราบ และแก๎ไข และมีการจัดทํารายงานผลการเรียน
ของผู๎เรียนเสนอแกํผู๎ปกครองทุกภาคเรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พบวํา
ครูมีการแลกเปลี่ยนรู๎รํวมกันจากกิจกรรม PLC และมีการบันทึกผลเพื่อนําสูํการพัฒนาในทุกครั้งที่ดําเนิน
กิจกรรม มีการประชุมรํวมกันในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎และนําผลการจัดการเรียนรู๎ สภาพปัญหาที่พบมา
วิเคราะห์ พูดคุยรํวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหาตํางๆรํวมกัน นอกจากนี้ครูได๎รับการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ หัวหน๎าระดับชั้น และหัวหน๎าวิชาการ
อยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครูได๎รับการสํงเสริมให๎เข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องและมีการนํามาขยายผลในกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
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ข้อมูล หลักฐาน เชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรู๎
2. แบบบันทึกการนิเทศการสอน
3. แบบบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4. แบบบันทึกการจัดชั้นเรียนเชิงบวก
5. สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน (ปพ.5)
6. บันทึกกิจกรรม
7. ตัวอยํางผลงาน ใบงาน
8. ตัวอยํางสื่อการเรียนทั้งสื่อที่ครูผลิต และสื่อเทคโนโลยี
9. บันทึกกิจกรรม PLC
10.เครื่องมือประเมินผลผู๎เรียน
จุดเด่น
1. ครูมีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง
2. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งตํอผู๎ปกครอง และผู๎เรียน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ครูควรมีการจัดทําทะเบียนสื่อแยกเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎และแยกประเภทสื่อให๎ชัดเจน
เพื่อให๎เป็นข๎อมูลในกลุํมสาระการเรียนรู๎ของตนเอง หรืออาจนําข๎อมูลรวบรวมเป็นของสถานศึกษาในภาพรวม
2. การผลิตสื่อการสอนควรให๎มีความหลากหลาย และควรมีสื่อประเภทเทคโนโลยีให๎ครอบคลุม
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
3. ครู ควรมี การนํ าผลงานผู๎ เ รีย น เชํ น งานประดิ ษฐ์ ตํา ง ๆ ที่เ ห็ น วํา สามารถเผยแพรํ เป็ น
นวัตกรรมได๎ นําเผยแพรํทางเวปไซด์ของสถานศึกษาเพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชม
4. ครู อ าจนํ า เสนอกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู๎ ห รื อ กิ จ กรรมเสริ ม ที่ เ ป็ น แบบอยํ า งที่ ดี
สูํสาธารณชน ผู๎ปกครองผํานสื่อตําง ๆ เชํน เฟสบุ๏ค และควรให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ประเมินความพึงพอใจหรือ
เสนอแนะ โดยอาจสร๎างกูลเกิ้ลฟอร์ม ให๎ผู๎เข๎าชมได๎ประเมิน และนําผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
5. การออกแบบเครื่องมือประเมินผลผู๎เรียนหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ควรให๎สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์ที่ระบุในแผน และให๎ครอบคลุมทั้งความรู๎ ทักษะและกระบวนการ และควรมีการบันทึกผลไว๎ให๎
ชัดเจนพร๎อมทั้งนําผลมาสรุปในบันทึกหลังสอนให๎สอดคล๎องกันและควรเป็นเอกสารที่จัดสารสนเทศให๎เป็น
หมวดหมูํเดียวกันสามารถตรวจสอบได๎งําย
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถผลิตสื่อให๎มีความหลากหลาย มีการนํา
เทคโนโลยี มาใช๎ในการจั ดการเรี ยนรู๎ จั ดทําทะเบียนการใช๎สื่อให๎เป็นหมวดหมูํตามกลุํมสาระ พร๎อมทั้งให๎
สามารถออกแบบเครื่องมือประเมินผลผู๎เรียนให๎ครอบคลุมความรู๎ ทักษะและกระบวนการ
๒. สํงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการเรียนรู๎จนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํเพื่อน
รํวมวิชาชีพได๎
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ คุณภาพของเด็ก
1
1. มีพัฒนาด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ดีเลิศ
ของตนเองได๎
2. มีพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได๎ ยอดเยี่ยม
3. มีพัฒนาการด๎านสังคม ชํวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม
4. มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สื่อสารได๎ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
ยอดเยี่ยม
แสวงหาความรู๎ได๎
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด๎าน สอดคล๎องกับบริบทของ
ยอดเยี่ยม
ท๎องถิ่น
2. จัดครูให๎เพียงพอกับชั้นเรียน
ยอดเยี่ยม
3. สํงเสริมให๎ครูมีความเชี่ยวชาญด๎านการจัดประสบการณ์
ยอดเยี่ยม
4. จัดสภาพแวดล๎อมและสื่อเพื่อการเรียนรู๎อยํางปลอดภัย
ดีเลิศ
และเพียงพอ
5. ให๎บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพื่อสนับสนุนการ ยอดเยี่ยม
จัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3
1. จัดประสบการณ์ที่สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน อยํางสมดุลเต็ม ยอดเยี่ยม
ศักยภาพ
2. สร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมี
ยอดเยี่ยม
ความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ ยอดเยี่ยม
วัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
ยอดเยี่ยม
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ให๎ใช๎ฐานนิยม (Mode) ให๎ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไมํมีฐานนิยม (Mode) เชํน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให๎ใช๎ คํากลาง ของระดับคุณภาพ
ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
ดีเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
ดี
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
ดีเลิศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
ดี
4. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดี
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
6. มีความรู๎ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
ดีเลิศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ยอดเยี่ยม
2. ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
ดีเลิศ
3. การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
ดีเลิศ
4. สุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ*
ดีเลิศ
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตาม
ดีเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดี
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ ยอดเยี่ยม
อยํางมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
ดีเลิศ
การจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
1. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป ยอดเยี่ยม
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
2. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
ดีเลิศ
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
4. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน
ดี
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
ดีเลิศ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
ดีเลิศ
กรณีที่ 1 ให๎ใช๎ฐานนิยม (Mode) ให๎ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไมํมีฐานนิยม (Mode) เชํน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให๎ใช๎ คํากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้
คือ ดีเลิศ
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3. จุดเด่น
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื้อสัตย์สุจริต
2. เด็กมีน้ําใจชํวยเหลือแบํงปัน
3. เด็กมีกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถไหว๎และกราบได๎สวยถูกต๎อง
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู๎บริหารมีความรู๎ความเข๎าใจทางด๎านการศึกษาปฐมวัย และดําเนินงานเป็นระบบ PDCA มีวิสัยทัศน์ เป็น
ผู๎นํา จึงสร๎างความเชื่อมั่น จนเป็นที่ยอมรับของครูและบุคคลทั่วไป
2. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ปกครอง
3. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม
การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ
1. ครูมีความรัก ความเมตตากับเด็กอยํางเสมอภาค มีความรู๎ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ สามารถออกแบบการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ สํงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน
อยํางสมดุล เสริมกิจกรรมและทักษะที่จําเป็นได๎เหมาะสมตามวัย
2. ครูสามารถจัดประสบการณ์ด๎วยรูปแบบการเรียนรู๎ตําง ๆ จนเป็นแบบอยํางที่ดี ได๎รับรางวัล เชํน รางวัล
ระดับเหรียญทอง เรื่อง “การเสริมสร๎างพัฒนาการโดยใช๎กิจกรรมนิทาน” และรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง “การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เรื่อง หนูน๎อยนักปั้น”และ
รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง เรื่อง”การสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ”
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู๎เรียน
1. ผู๎เรียนมีน้ําใจ ชอบชํวยเหลือ มีจิตอาสา
2. ผู๎เรียนรําเริงแจํมใส ยิ้มงําย ไหว๎สวย
3. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับสถานศึกษาพัฒนาสูงขึ้นตลอด ๓ ปีการศึกษา
4. ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษากําหนด
5. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา และสามารถปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นผู๎นําในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร๎างการบริหารงาน
อยํางเป็นระบบ ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม ตามหลักทศพิธราชธรรม รับฟังความคิดเห็น และ
ข๎อเสนอแนะของบุคลากร มีการมอบหมายงานให๎บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัด และความสามารถของ
บุคลากรแตํละคน เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนา เน๎นคุณธรรมของผู๎เรียนตามหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ
2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อม อาคารสถานที่ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ โดยมีการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน มีความ
แจํมใส และสวยงาม นําอยูํนําเรียน มีการจัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน ให๎มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ตลอดจนมีการจัดสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนตําง ๆ อยํางเพียงพอและ
ปลอดภัย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
1. ครูมีความรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจใสํนักเรียนอยํางดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู๎ปกครอง
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีน้ําหนักสํวนสูงไมํเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนควรจัดหารเครื่องเลํนสนามให๎เหมาะสมกับวัยและเพียงพอสําหรับเด็ก
2. โรงเรียนควรดําเนินการซักซ๎อมแผนปูองกันอัคคีภัยอยํางตํอเนื่องเป็นประจําทุกปี
3. โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูปฐมวัยทุกคน ได๎รับการอบรมพัฒนาด๎านการศึกษาปฐมวัยอยําง
ตํอเนื่อง
การจัดประสบการณ์ที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ
1. ครูควรพัฒนาตนเองให๎สามารถนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ได๎เพิ่มมากขึ้น
2. ครูควรพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให๎หลากหลาย เพื่อความเป็นครูมืออาชีพให๎มากขึ้น จนเป็นที่
ยอมรับของผู๎ปกครองและชุมชน
3. ครูควรคิดนวัตกรรมเพื่อใช๎ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎

98
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู๎เรียน
1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในกลุํมสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (NT) ด๎านคิดคํานวณของผู๎เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ให๎สูงขึ้น
3. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔. พัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถสร๎างนวัตกรรมได๎
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
๒. ถอดบทเรียนเพื่อสร๎างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยํางที่ดีที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
1. ครูควรมีการจัดทําทะบียนสื่อแยกเป็นกลุํมสาระการเรียนรู๎และแยกประเภทสื่อให๎ชัดเจน เพื่อให๎เป็น
ข๎อมูลในกลุํมสาระการเรียนรู๎ของตนเอง หรืออาจนําข๎อมูลรวบรวมเป็นของสถานศึกษาในภาพรวม
2. การผลิตสื่อการสอนควรให๎มีความหลากหลาย และควรมีสื่อประเภทเทคโนโลยีให๎ครอบคลุมทุกกลุํม
สาระการเรียนรู๎
3. ครูควรมีการนําผลงานผู๎เรียน เชํน งานประดิษฐ์ตํางๆ ที่เห็นวําสามารถเผยแพรํเป็นนวัตกรรมได๎ นํา
เผยแพรํทางเว็บไซด์ของสถานศึกษาเพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชม
4. ครูอาจนําเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎หรือกิจกรรมเสริมที่เป็นแบบอยํางที่ดี สูํสาธารณชน ผู๎ปกครอง
ผํานสื่อตําง ๆ เชํน เฟสบุ๏ค และควรให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ประเมินความพึงพอใจ หรือเสนอแนะโดยอาจสร๎าง
กูลเกิ้ลฟอร์ม ให๎ผู๎เข๎าชมได๎ประเมิน และนําผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
5. การออกแบบเครื่องมือประเมินผลผู๎เรียนหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ ควรให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์ที่
ระบุในแผน และให๎ครอบคลุมทั้งความรู๎ ทักษะและกระบวนการ และควรมีการบันทึกผลไว๎ให๎ชัดเจน
พร๎อมทั้งนําผลมาสรุปในบันทึกหลักสอนให๎สอดคล๎อวกัน และควรเป็นเอกสารที่จัดสารสนเทศให๎เป็น
หมวดหมูํเดียวกัน สามารถตรวจสอบได๎งําย
5. แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาคุณภาพด๎านเด็ก/ผู๎เรียน
๒. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล๎อม ให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓. พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากร
6. ความต้องการช่วยเหลือ
หนํวยงานต๎นสังกัด เข๎ามาพัฒนาบุคลากรให๎มีเทคนิค แนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให๎สามารถนําไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กให๎สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบระดับชาติให๎สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง
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7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
1.โรงเรียนวิถีพุทธ

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ
นานาชาติ
ชาติ
ท้องถิ่น ภูมิภาค
(C 3)
(C 2)
(C 1)


โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยได๎ดําเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในระดับชั้น อนุบาลถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประกอบด๎วยกิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5
กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์หมูํทํานองสรภัญญะ ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาในด๎านศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และมีคํานิยมที่ดีในการอยูํรํวมในสังคมได๎เรียนรู๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอบ
ผํานธรรมศึกษาตามระดับชั้นที่กําหนด สามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนพิธีโดยผํานกิจกรรมตําง ๆ เชํน
กิจกรรมวันพระ และมีมารยาทที่ดีงาม

จ

ภาคผนวก

จ-1
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (QR Code)

เอกสารเพิ่มเติม สามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าดูรายละเอียดได้ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1. คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563
2. คําสั่งขอยกเลิกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (ชุดเดิม)
และแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (ชุดใหมํ)
3. คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
5. แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563
6. แผนพัฒนาการศึกษา 2562 – 2564
7. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จปฐมวัย 2563
8. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคําเปูาหมายความสําเร็จขั้นพื้นฐาน 2563
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
2. หลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
3. โครงสร๎างหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
4. ตารางการเข๎ารับการอบรมครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
5. พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 และพัฒนาการเด็กปฐมวัยย๎อนหลัง 3 ปี
6. ตารางกิจวัตรประจําวัน ระดับการศึกษาปฐมวัย
7. Best Practice ระดับปฐมวัย
8. ประมวลภาพกิจกรรม

จ-2
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎อังกฤษ ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยศิลปะ ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2561 - 2563
- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563
2. หลักสูตร / โครงสร๎างหลักสูตร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
3. ผลคิดวิเคราะห์อํานเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ย๎อนหลังปีการศึกษา 2561 - 2562
และปีการศึกษา 2563
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาะการเรียนรู๎ RT, NT, O-net ย๎อนหลังปีการศึกษา 2561 - 2562
และปีการศึกษา 2563
5. ประมวลภาพกิจกรรม และผลงานของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎

จ-3

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2563 เรื่อง ให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
พร๎ อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุํ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว๎ จัดให๎มีก ารประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสํงรายงานผล
การประเมินตนเอง ให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี เพื่อให๎การ
ดําเนินการดังกลําว เป็นไปกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2563 กําหนด ทางโรงเรียนจึงได๎แตํงตั้ง
ให๎ มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาแล๎วนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกลําว ได๎ดําเนินการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเสร็จเรียบร๎ อยแล๎ว โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปี ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได๎พิจารณาแล๎ว เห็นวํามีความสมบูรณ์
จึงเห็นสมควรแกํการดําเนินงานตํอไปได๎

(พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

จ-4

คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการอานวยการ
1. พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.
2. นายกิตติพงษ์
เทพพานิช

ผู๎ลงนามแทนผู๎รับในอนุญาต
ผู๎จัดการโรงเรียน

คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประเมินตนเอง
1. นางสาวปิยวัน
เครือนาค
ประธานกรรมการ
2. นางนิรชา
ปูานศรี
กรรมการ
3. นางภาสินี
อยูํเย็น
กรรมการ
4. นายนคร
เทพพานิช
กรรมการ
5. นายชัย
ปักษา
กรรมการ
๖. นายไพฑูรย์
ฤทธิ์อํอน
กรรมการ
๗. พระสิทธินนท์
ดาทอง
กรรมการ
๘. นางนภัสถ์
รัศมี
กรรมการ
๙. นางชนากานต์
อุไรวาท
กรรมการ
๑๐. นางวิไลวรรณ
พงษ์พันธุ์
กรรมการ
๑๑. นางพิมพ์ผกา
บุญมั่น
กรรมการ
1๒. นางอําภา
สังข์ด๎วง
กรรมการ
1๓. นางสาวนุชนารถ รุณสา
กรรมการ
1๔. นางกลมรัตน์
สุวรรณ์
กรรมการ
1๕. นายนครินทร์
บัวหลวง
กรรมการ
1๖. นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ
กรรมการและเลขานุการ
1๗. นายธิเบศร์
เพิ่มสิน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดทารูปเล่ม
1. นางสาวปิยวัน
๒. นางชนากานต์
๓. นายธิเบศร์
๔. นายกฤษฏิณัฏฐ์

เครือนาค
อุไรวาท
เพิ่มสิน
พุทธพิพิศ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

