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คำนำ 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเล่มนี้ 

จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โรงเรียน 
ได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมสรุปผลแนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือของ
สถานศึกษา  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รหัส 1176100002 ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนดำเนินเกษม      ตำบล

คลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 032-401771-2, 032-425015  
โทรสาร 032-401771-2 032-425015  website : www.suwanrungsarit.ac.th    
Email : suwanrungsarit.sr@gmail.c0m   Faceb00k: โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย   
Fanpage : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481 เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 2,014 คน จำนวนบุคลากร 109 คน 
 

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

 2.1 รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.2 โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการ กิจกรรม บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา 

และแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 ทุกโครงการ กิจกรรม 
 2.3 เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง 2 – 3 ปีการศึกษา จากการ 

ประเมินแบบรายบุคคล และนำผลมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 2.4 โรงเรียนเป็นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี และเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษาต่างโรงเรียน 
 2.5 ครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้ผ่านการคัดเลือก “Best Practice อันดับที่ 3  ด้าน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) ระดับภาค ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ 

2.6 ผู้บริหารได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  
2.7 ครูได้รับรางวัลครูดีเด่น 
2.8 โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ “SUWAN M0DEL” จนประสบ-

ความสำเร็จ 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล  
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

mailto:suwanrungsarit.sr@gmail.com
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4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) 
4.2 การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   
4.3 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
4.4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย โดยใช้       

SUWAN M0DEL 
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

5.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 
6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรม
เสริม โดยโรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   อย่างสมดุล 
นำนวัตกรรมทางการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก เช่น STEM, PR0JECT APPR0ACH, EF เป็นต้น 

6.2 ดำเนินกิจกรรมคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือ DSPM และ 
Dir0l - R เพ่ือค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง และนำมาดูแลให้การช่วยเหลือ 

6.3 จัดการเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2 โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการ กิจกรรม บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา   
และแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 เป็นส่วนใหญ่ 
       2.3 ผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา มีพัฒนาการดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา 
         2.4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา 
       2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
กิจกรรมภาษาถิ่นน่ารู้ 

 5)  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
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โรงเรียนวิถีพุทธ 
 6)  โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 6.1 จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ โดย ทำ M0U กับ 
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพ่ือจัดการเรียนรู้สายอาชีพ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และคอมพิวเตอร์ 
  6.2 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning , Stem , C0ding  
  6.3 คัดกรองนักเรียน และจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  

     ลงนาม....................................................(ผู้อำนวยการโรงเรยีน) 
     ( นางสาวปิยวัน  เครือนาค ) 

                       วัน  25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รหัส 1176100002 ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถนนดำเนินเกษม      ตำบล

คลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 032-401771-2,      032-425015 
โทรสาร 032-401771-2 032-425015 website : www.suwanrungsarit.ac.th  
Email : suwanrungsarit.sr@gmail.c0m  Faceb00k : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
Fanpage : โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2481 เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 2,009 คน จำนวนบุคลากร 109 คน 

 

2. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
 

ประเภท จำนวน 
อาคาร 1 
 - ห้องเรียน 
      - ห้องพยาบาล 
 - ห้องพักครู 
 - ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 
 - ห้องสมุด 
อาคาร 2 
 - ห้องเรียน 
      - ห้องสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

 
16 
1 
1 
1 
1 
 

12 
1 

mailto:suwanrungsarit.sr@gmail.com
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 - ห้องพักครู 
 - ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
อาคาร 3 
 - ห้องเรียน 
      - ห้องปฏิบัติการครู 
 - ห้องพักครู 
 - ห้องนาฏศิลป์ 
 - ห้องสมุด 
 - ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 
 - ห้องวิทยาศาสตร์ 
อาคาร 4 
 - ห้องเรียน 
      - ห้องพยาบาล 
 - ห้องพักครู 
 - ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 

2 
1 
 

14 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
 

13 
1 
4 
1 

 

ประเภท จำนวน 
 - ห้องโสตทัศนศึกษา 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคารประกอบ 
 - หอประชุม 
 - ศาลานางสาวอัมพร  บุญประคอง 
 - อาคารโรงครัว 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 - ห้องฝ่ายปกครอง 
 - ห้องส้วม 
สนามกีฬา 
 - สนามฟุตซอล 
 - สนามเซปักตะกร้อ 
 - สนามวอลเลย์บอล 
 - สนามเด็กเล่น 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
 
1 
1 
1 
2 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แต่เดิมเปิดทำการสอนในลักษณะช่วงส่งเสริมการศึกษาของ

ชาติแบบโรงเรียนวัดในสมัยก่อน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดมหาธาตุ” เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475  
อยู่ในความอุปการะของพระสุวรรณมุนี ฯ ( ชิต ชิตรัตน์ ) เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าอาวาสวัด
มหาธาตุวรวิหาร เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคประถมบริบูรณ์ 

ต่อมาทางราชการสั่งยุบเลิกโรงเรียนวัด พระสุวรรณมุนีฯ (ชิต) จึงได้ขอยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
กิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช 2479 ชื่อโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ 
และได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เก็บค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงปีละ 9 บาท แต่ยังไม่พอเป็นค่าใช้จ่าย ท่านเจ้าคุณจึงใช้เงินส่วนตัวของท่านอุปถัมภ์
โรงเรียนอีกปีละประมาณ 600 บาท กิจการต่อมาค่อยเจริญขึ้นพอดำรงกิจการอยู่ได้ พ.ศ. 2486 ขยายชั้นเรียน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และต่อมาเปิดสอนถึงขั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ (ม.6)      ในปีการศึกษา 2488  
โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสมทบสอบกับจังหวัดจำนวน 28 คน 

พ.ศ. 2491 ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดและได้รับเงินอุดหนุนประเภท
โรงเรียนด ี           
  พ.ศ. 2492 ขออนุญาตใช้ชื่อ “โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย” โดยได้รับการอนุญาตให้
บรรจุครูวุฒิ ป.ป.มาช่วยสอนจากทางราชการ 2 คน และได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแต่ ป.
1–ม.6 จากกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่ 13559/2493 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2493  
 พ.ศ. 2503 ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงขั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (แผนกอักษรศาสตร์) และเมื่อ
ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2503 แล้วโรงเรียนจึงขออนุญาต
เปิดสอน แผนกวิทยาศาสตร์ อีกแผนกหนึ่งในปีการศึกษา 2524     
 พ.ศ. 2521 โรงเรียนขอเข้าในโครงการทดลองโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพ่ือการกุศลและผ่านการทดลอง ในปี
การศึกษา 2524           พ.ศ. 
2532 ได้เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเพ่ิมขึ้นมีโครงการ
ให้ปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป็นการทดลอง ปรากฏผลเป็นดี     พ.ศ. 2534 เป ิดสอน
หลักสูตร พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533 ในระดับประถมศึกษา และหลักสูตร 2524 ฉบับ
ปรับปรุง 2533 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เนื่องจากทางราชการได้
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2534 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึง   เจ้า
อาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อน แก้เป็น “วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมี
เจ้าอาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู้ลงนามแทนวัด ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2534 เนื่องจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงระเบียบโรงเรียนราษฎร์ของวัด 
พุทธศักราช 2488 มาใช้ระเบียบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพุทธศักราช 2532 
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พ.ศ. 2536 ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงระดับอนุบาล 1 ตั้งแต่เดิมได้รับอนุญาตให้เปิดสอน
ชั้นป.1–ม.6 ขอขยายใหม่เป็นเปิดสอนชั้นอนุบาล– ม.6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 

พ.ศ.2546 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในชั้น ป.1, ป.4, 
ม.1 และ ม.4 และจะครบทุกระดับชั้นในปี 2548  

พ.ศ.2547 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึง   เจ้า
อาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อน แก้เป็น  “พระราชสุวรรณมุนี แคล้ว 
อุตฺตโม” เป็นผู้ลงนามแทน ตั้งแต่วันที่   ตุลาคม พ.ศ.2547 เนื่องจาก ผู้รับใบอนุญาต (พระราชสุวรรณมุนี บุญ
รวม มีอารีย์) ได้มรณภาพลง  
  พ.ศ.2551 เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 พ.ศ.2564 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึง   เจ้า

อาวาส (พระเทพสุวรรณ โมลี แคล้ว อุตฺตโม) เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อน แก้เป็น “พระครูวาทีวรวัฒน์ กล้า 

วีรรตฺโน” รักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามแทน ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 เนื่องจาก            ผู้รับ

ใบอนุญาต (พระเทพสุวรรณ โมลี แคล้ว อุตฺตโม) ได้มรณภาพลง  

อักษรย่อ   คือ ส.ร. 
 สีประจำโรงเรียน   ม่วง – เหลือง 
 เครื่องหมายประจำโรงเรียน พระปรางค์ 5  ยอด 

 

 

  

 

ตราประจำโรงเรียน 

 

แผนที่ 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 

  

 

วัดมหาธาตุวรวิหารฯ 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เพชรบุรี 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 
 
 
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพรหมานสุรณ์จังหวัดเพชรบุร ี

ตลาดเพชรไพบูลย ์

โรงเรียนคงคาราม จังหวดัเพชรบุร ี

สี่แยกไฟแดงคงคาราม 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

ถนนเพชรเกษม ลงภาคใต ้

ถนนเพชรเกษม ขึ้นกทม. 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
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หวัหนา้ระดบัปฐมวยั หวัหนา้ระดบัประถมศกึษา หวัหนา้ระดบัมธัยมศกึษา 

ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ครูประจ าชัน้ / ครูพิเศษ / บคุลากรทางการศกึษา 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายบริการ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายปกครอง 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายนโยบายและ

แผน 
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ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

    บุคคลธรรมดา 
    นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 

 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     
ประเภทโรงเรียน 

   ประเภทโรงเรียนในระบบ 
   สามัญศึกษา 

    การกุศลของวัด 

    การศึกษาพิเศษ 

    การศึกษาสงเคราะห์ 

    ในพระราชูปถัมภ์ 

    สามัญปกติ 

    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 

   English Pr0gram   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาลปีที ่1 3 -     77 
อนุบาลปีที ่2 3 -     82 
อนุบาลปีที ่3 4 -     117 

รวม 10 -     276 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 -     118 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 -     107 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 -     142 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 -     135 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 -     165 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 -     150 

รวม 24 -   5  817 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 -     208 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 -     220 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 -     219 

รวม 13 -   1  647 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 -     99 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 -     85 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 -     90 
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รวม 6 -   1  274 
รวมทั้งสิ้น 53 -   7  2,014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - - - 1 1 
- ผู้จัดการ - 1 - - 1 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - 6 - - 6 

รวม - 7 1 1 9 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจุ 2 13 - - 15 
- ครูอัตราจ้าง 1 1 - - 2 

รวม 3 14 - - 17 
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 33 - - 33 
- ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 

รวม - 34 - - 34 
ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจุ - 26 - - 26 
- ครูอัตราจ้าง 1 18 - - 19 
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รวม 1 44 - - 45 
4. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าที่ 1 3 - - 4 
รวม 1 3 - - 4 

รวมทั้งสิ้น 5 102 1 1 109 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    16 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  28 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    24 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  34 : 1 

ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    20 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  48 : 1 

  1.3.2 สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
   กรณีท่ี 2 ครูที ่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา      
ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 8 9     
ภาษาไทย - - 5 - 6 - 
คณิตศาสตร์ - - 3 5 4 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 6 5 - 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 2 2 3 2 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 3 2 3 
ศิลปะ - - 4 - 4 - 
การงานอาชีพ - - - 2 2 2 
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ภาษาต่างประเทศ - - 2 2 3 2 
รวม 8 9 18 20 29 9 

   
  1.3.3 สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 26 18 
- เนตรนารี - - 
- ยุวกาชาด - - 
- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (รด.) - 1 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 27 32 
- อ่ืน ๆ... - - 

   กิจกรรมแนะแนว 24 5 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1 

 
 
 
 
 
   1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 12 11 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  14 13 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 18 18 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - -   
ยุวกาชาด - - -   
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ - - -   

รวม 44 42 2   
 

   1.3.5 สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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                 (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม) 
จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการ
อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

4 คน สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4 คน - 101 
*** 

7 94 

 หมายเหตุ   เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง LD, สมาธิสั้น 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา สุวิชา โน ภวํ โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
วิสัยทัศน์ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ให้การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ  มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน     
มีพลานามัยสมบูรณ์  ภูมิใจในความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้อมนำพระพุทธศาสนา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี 
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายใจ ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 1. จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการกิจกรรมคุณธรรม และหลักพระพุทธศาสนา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยี และแหล่ง 
    เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  บรรลุมาตรฐานการศึกษา 
5. จัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  และจิตที่ 
    สมบูรณ์ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ 
    เรียนรู ้

เป้าหมาย ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความ 
    พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพการจัด 
    การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
6. ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถจัดประสบการณ์การ   
    เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
3. ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบได้ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และนำไปใช้ใน   
    ชีวิตประจำวันได้ 
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ เพ่ิมสูงขึ้น 
6. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
7. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน  
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้  
    ดียิ่งขึ้น 
11. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การ 
      สอนด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
12. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
3. พัฒนาผู้บริหารและครู สู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เอกลักษณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 
อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย 

     ไหว้สวย  กราบงาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ยิ้มง่าย  ไหว้สวย กราบงาม  

 
3. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
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3.1 ระดับปฐมวัย 
 - โครงการถนนคนเดิน ราชดำเนินยามเย็น ประติมากรรมปูนปั้นเมืองเพชร 

- อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี 
 - สถานีรถไฟเพชรบุรี 
 - วัดมหาธาตุ วรวิหาร   
 - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 
 - สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 
 - ตลาดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 - ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรี 
 - วัดพลับพลาชัย 
            ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ตลาดเทศบาลเมืองเพชรบุรี “ถนนคนเดิน” 
- วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
- วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 
- ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชรบุรี 
- เขื่อนแก่งกระจาน 

 
3.2 วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ 

ระดับปฐมวัย 
  - พระมหาสมเกียรติ กิตฺติธีโร ให้ความรู้เรื่อง  วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
  - นางวิไล     ปราณโสภณ ให้ความรู้เรื่อง  ปูนปั้น 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - พระครูวาทีวรวัฒน์  ให้ความรู้เรื่อง เทศนาธรรม   
  - ร.ต.ท.ศราวุธ      กุลไทย  ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติด 
  - ด.ต.คณพศ      วิกิตขาก ี ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด การป้องกันปัญหายาเสพติด 
  - นายศานิต     สุสุทธ ิ ให้ความรู้ วิชาแทงหยวก 
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย   
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

สอด 
คล้องกับ

ยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

พัฒนา
คุณภาพเด็ก 

1. โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพเด็กด ี
    1.1 กิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียน    
    1.2 กิจกรรมพิชิต
เหาด้วยสมุนไพร 
    1.3 กิจกรรมการคัด
กรองพัฒนาการ
สำหรับเด็กปฐมวยั
(Diral - R) 
    1.4 กิจกรรมฟ.ฟัน
รักสะอาด 
    1.5 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจำวัน 
    1.6 กิจกรรมแอ
โรบิคยามเช้า 
    1.7 กิจกรรมคู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
(DSPM) 
    1.8 กิจกรรมตาราง 
9 ช่อง 

273 คน 
(ร้อยละ 

90)  

ยอด
เยี่ยม 

91.33 ยอด
เยี่ยม 

1 1  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

สอด 
คล้องกับ

ยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

2. โครงการสร้างสรรค์
หรรษา สติปัญญาพา
เพลิน 
    2.1 กิจกรรมการ
สอนแบบโครงการ 
(Pr0ject Appr0ach) 
    2.2 กิจกรรมทัศน
ศึกษา 
    2.3 กิจกรรมนิทาน
ยามเช้า 
    2.4 กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
    2.5 กิจกรรมดนตรี
เพื่อพัฒนาทักษะ EF 
    2.6 กิจกรรมลับ
สมองประลองปัญญา 
    2.7 กิจกรรมวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงโดย
ใช้รูปแบบการเรยีนรู้
แบบโครงการ (Pr0ject 
Appr0ach) 

273 คน 
(ร้อยละ 

90)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

273 คน 
(ร้อยละ 

90)  
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

 

91.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.35 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

3,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,6 

3. โครงการคดิส์รักษโ์ลก 
    3.1 กิจกรรมร่มรื่น
ด้วยพันธ์ุไม ้
    3.2 กิจกรรมหนู
น้อยตาวิเศษ 

273 คน 
(ร้อยละ 

90)  

ยอด
เยี่ยม 

91.99 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

4. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
    4.1 กิจกรรมเยาว์วัย
ใฝ่ธรรม 

273 คน 
(ร้อยละ 

90)  

ยอด
เยี่ยม 

91.30 ยอด
เยี่ยม 

1 1  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

สอด 
คล้องกับ

ยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

    4.2 กิจกรรมหนูน้อย
มารยาทงาม 
    4.3 กิจกรรมหนูน้อย
รักษาศีล 5 
5. โครงการสมัพันธ์
ชุมชน 
    5.1 กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 
    5.2 กิจกรรมบันทึก
ลูกรัก 
    5.3 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

273 คน 
(ร้อยละ 

90)  

ยอด
เยี่ยม 

92.70 ยอด
เยี่ยม 

1,2,3 1  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

พัฒนาระบบ
บริหารและ

การจัด
การศึกษา 

6. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
  6.1 กิจกรรมพัฒนา
ระบบทะเบยีนเด็ก
ปฐมวัย 
  6.2 กิจกรรมพัฒนา
ระบบจัดการข้อมลู
สารสนเทศระดบัปฐมวยั 

ร้อยละ 

85 
ดีเลิศ 100 ยอด

เยี่ยม  
2 3,7  

7. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  7.1 กิจกรรมจัดทำ
แผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 2565-
2567 
  7.2 กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการจดัทำ
แผนปฏิบัติงาน 
ประจำปี 2564 
  7.3 กิจกรรมประเมิน 

ร้อยละ 

90 
ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

2 1,3,7  



20 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 

สอด 
คล้องกับ

ยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ภายใน (2 ครั้ง) 
ยุทธศาสตร ์

ที่ 3 
พัฒนา

ผู้บริหาร
และครู สู่

ความเป็นมือ
อาชีพ 

8. โครงการพัฒนา
บุคลากร 
  8.1 กิจกรรมอบรม
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร ์
  8.2 กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  8.3 กิจกรรมนิเทศ
การจัดประสบการณ ์
  8.4 กิจกรรมประกวด
การจัดการศึกษาที่เป็น
เลิศ 
  8.6 กิจกรรม
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

ร้อยละ 
90 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

2,3 1,3,4,7  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

พัฒนา
สภาพแวด 
ล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการ
เรียนรู ้

9. โครงการพัฒนา
อาคาร สถานท่ี 
  9.1 กิจกรรมบอร์ด
ความรูสู้่บทเรียน 
  9.2 ปรับปรุงตกแต่ง
ภูมิทัศน์ 
  9.3 กิจกรรม Big 
Cleaning Day             

ร้อยละ 
90 

ยอด
เยี่ยม 

93.33 ยอด
เยี่ยม 

2 3  

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

 

1.โครงการทัศนศึกษา 
  1.1 กิจกรรมทัศนศึกษา
เที่ยววัดชมวัง 
  1.2 กิจกรรมทัศนศึกษา
อุทยานรัชกาลที่ 4 
  1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
สถานีพัฒนาทรัพยากรปา่
ชายเลนท่ี 6 
  1.4 กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการทุ่งนาป่าตาล 
  1.5 กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการชั่งหัวมัน 
  1.6 กิจกรรมทัศนศึกษา
อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร 
  1.7 กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
  1.8 กิจกรรมทัศนศึกษา
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง 
  1.9 กิจกรรมทัศนศึกษา
พระราชนิเวศนม์ฤคทัยวัน 
  1.10 กิจกรรมทัศนศึกษา
ศูนย์การเรียนรูโ้ครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านน้ำทรัพย์ (ม.4 – ม.5) 
  1.11 กิจกรรมทัศนศึกษา
อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน 

1,731 
(ร้อยละ  

85) 

ดีเลิศ 85.52 ดีเลิศ 1 1 2,3 

2.โครงการจติอาสา       ทำ
ความดีด้วยหัวใจ 

1,458 ดีเลิศ 82.65 ดีเลิศ 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

  2.1 กิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ
เพชรบุร ี
  2.2 กิจกรรมลูกเสือ
บำเพ็ญประโยชน์ 
 

(ร้อยละ 
85) 

3.โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี
  3.1 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสำรองช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
  3.2 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสำรองช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
  3.3 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสำรองช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
  3.4 กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสามญัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  3.5 กิจกรรมเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
  3.6 กิจกรรมเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  3.7 กิจกรรมเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  3.8 กิจกรรมเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1,458 
(ร้อยละ  

90) 

ยอด
เยี่ยม 

90.51 ยอด
เยี่ยม 

1 1 1 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

  3.9 กิจกรรมเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
4.โครงการโรงเรียนสีขาว 
  4.1 กิจกรรมรณรงค์ 
ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติด 

1,731 

(ร้อยละ 
100) 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

5.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
  5.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
  5.2 กิจกรรมภาษาถิ่นน่ารู้ 
  5.3 กิจกรรมหมอภาษา 
 

1,731 
(ร้อยละ  

70) 

ด ี 89.04 ดีเลิศ 1 1 9 

6.โครงการห้องสมุดส่งเสริม
นิสัยรักกการอ่าน 
  6.1 กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสารานุกรม 
  6.2 กิจกรรมจัดป้ายนเิทศ
ความรู้ในห้องสมดุ 
  6.3 กิจกรรมตะกรา้
ความรู ้
  6.4 กิจกรรมจัดหาและ
จัดซื้อหนังสือใหม่เข้า
ห้องสมุด 

1,731 
(ร้อยละ  

85) 

ดีเลิศ 88.62 ดีเลิศ 1 1 9 

7.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
  7.1 กิจกรรมบูรณาการ
คริสต์มาส 
  7.2 กิจกรรมคำศัพท์จดจำ
นำไปใช้ 

1,731 
(ร้อยละ  

80) 

ดีเลิศ 82.50 ดีเลิศ 1 1 8 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

  7.3 กิจกรรม English 
f0ur skills 
8.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
  8.1 กิจกรรมสูตรคูณคล่อง 
  8.2 กิจกรรมคณติคิดเร็ว 
  8.3 กิจกรรมพิชิตโจทย์ 
ด้วยการคดิวิเคราะห ์

1,731 
(ร้อยละ  

70) 

ด ี 75.81 ด ี 1 1  

9.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  9.1 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
  9.2 กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

1,731 
(ร้อยละ  

70) 

ด ี 83.02 ดีเลิศ 1 1  

10.โครงการพัฒนาทักษะ 
ICT เพื่อการเรยีนรู้ของ
นักเรียน 
   10.1 กิจกรรมสุดยอด ICT 
   10.2 กิจกรรมบอร์ด
ความรู้อัจฉรยิะ 
   10.3 กิจกรรมแนะนำเว๊ป
ไซต์ให้ความรู ้
   10.4 กิจกรรมหมอ
คอมพิวเตอร ์

1,731 
(ร้อยละ 

80) 

ดีเลิศ 84.98 ดีเลิศ 1 1  

11.โครงการส่งเสรมิ
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป ์
   11.1 กิจกรรมศิลปินน้อย 
   11.2 กิจกรรมเสรมิทักษา
งานศิลปะ 

1,731 
(ร้อยละ 
 90) 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 1 2 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

   11.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
การเล่นดนตรีไทยใน
โรงเรียน 
   11.4 กิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติการทางดนตรสีากล 
   11.5 กิจกรรมอยากโชว์ 
   11.6 กิจกรรมประกวด
ร้องเพลงชาติในโรงเรียน 
   11.7 กิจกรรมส่งเสรมิ
งานสกุลช่างเมืองเพชร 
   11.8 กิจกรรมวันสำคัญ 
12.โครงการการจดั
การศึกษาสำหรับนักเรียนท่ี
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   12.1 กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียน 
   12.2 กิจกรรมอบรม
เทคนิคการสอนนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 

121 
(ร้อยละ 

70) 

ด ี 97.48 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

13.โครงการส่งเสรมิการงาน
อาชีพ 
   13.1 กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   13.2 กิจกรรมตลาดนัก
เพื่อการเรยีนรู ้
 
  

60 
(ร้อยละ 

70) 

ด ี 97.48 ยอด
เยี่ยม 

1 1  

14.โครงการอาหารกลางวัน 2,014 
(ร้อยละ 
100) 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 7  

15.โครงการอาหารเสริมนม 1,088 ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

1 7  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

(ร้อยละ 
100) 

16.โครงการจัดซื้อจัดหา
วัสดุครภุัณฑ ์

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

2,3   

17.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
   17.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
   17.2 กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

1,731 
(ร้อยละ 

80) 

ดีเลิศ 98.16 ยอด
เยี่ยม 

1 1,3,4,5  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 2 

พัฒนาระบบ
บริหารและ

การจัด
การศึกษา 

1.โครงการการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาและ
หลักสตูรท้องถิ่น 
  1.1 กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หลักสตูร
รายวิชาเพิ่มเติมหลักสตูร
ท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 82.76 ดีเลิศ 2 1,3,4 3,6 

2.โครงการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  2.1 กิจกรรมจัดทำแผนกล
ยุทธ์สถานศึกษา 2565 – 
2567 
  2.2 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
งาน ประจำปี 2563 
  2.3 กิจกรรมประเมิน
ภายใน ( 2 ครั้ง ) 

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

2 7  

3.โครงการจดัซื้อวัสดุ อุปกร์ 
สื่อการเรียนรู้ หรือสารเคมี

ร้อยละ 
100 

ยอด
เยี่ยม 

100 ยอด
เยี่ยม 

2 7  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคล้อง
กับยุทธ 
ศาสตร์ 
สช. 

 

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดประเด็น

การติดตาม
ประเมินผลของ

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) คุณภาพ 

เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

พัฒนา
ผู้บริหาร
และครู สู่
ความเป็น
มืออาชีพ 

1.โครงการพัฒนาครูด้าน
วิชาการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
  1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
  1.2 กิจกรรมการอบรม
พัฒนาครูและบคุลากร
การศึกษา เรื่อง การวัดผล
ออนไลน์และการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการสอน
ออนไลน ์

80 
(ร้อยละ 

80) 

ดีเลิศ 100 ยอด
เยี่ยม 

3 1,3,4,7  

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

พัฒนา
สภาพแวด 
ล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการ
เรียนรู ้

1.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
  1.1 กิจกรรมซ่อมแซม
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
  1.2 กิจกรรมห้องเรียน-
อาคารเรยีน 5 ส. 

ร้อยละ 90 ยอด
เยี่ยม 

92.70 ยอด
เยี่ยม 

2 3,4  

 
***  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
5.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 273 246 90.10 27 9.89 - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 273 260 95.24 13 4.76 - - 
3. ด้านสังคม 273 262 95.97 11 4.03 - - 
4. ด้านสติปัญญา 273 254 93.04 19 6.95 - - 

 

 5.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  
(0-NET) 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 150 20 36.83 32.90 28.78 39.04 10.26 35.64 มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 150 20 34.31 35.55 37.55 37.63 0.08 0.21 มีพัฒนาการแต่

ไม่ถึงร้อยละ 3 
ภาษาไทย 150 20 50.38 49.70 60.79 52.25 -8.54 -14.04 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 150 20 39.22 34.42 36.89 37.34 0.45 1.21 มีพัฒนาการแต่

ไม่ถึงร้อยละ 3 
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
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            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 

มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง
ร้อยละ 3”    
มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  
(0-NET) 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อยละ 
3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 219 12 24.47 26.73 20.08 22.56 2.48 12.35 มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 219 12 31.45 30.07 28.32 24.00 -4.32 -15.25 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 219 12 51.19 55.14 57.24 36.28 -20.96 -36.61 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 219 12 31.11 33.25 32.69 26.04 -6.65 -20.34 ไม่มีพัฒนาการ 

  

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
         มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง 

ร้อยละ 3” 
    มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (0-NET) 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

คณิตศาสตร์ 90 3 21.28 24.41 18.75 6.25 -12.5 -66.66 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร์ 90 3 28.65 29.20 23.87 19.47 -4.4 -18.43 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 90 3 46.40 29.20 28.90 32.60 3.7 12.80 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 90 3 25.56 29.20 21 18.89 -2.11 -10.04 ไม่มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

90 3 36.87 35.70 28.60 26.42 -2.18 -7.62 ไม่มีพัฒนาการ 

***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีท่ีมีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
            (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
         มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง 

ร้อยละ 3” 
    มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่

มีผล
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 117 80 68.38 105 49 46.67 140 81 57.86 
คณิตศาสตร ์ 117 89 76.07 105 42 40 140 81 57.86 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

117 113 96.58 105 56 55.33 140 94 67.14 
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สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

117 60 51.28 105 38 36.19 140 117 83.57 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

117 84 71.79 105 82 78.10 140 89 63.57 

ศิลปะ 117 71 60.68 105 55 52.38 140 79 56.43 
การงานอาชีพ 117 70 59.83 105 71 67.62 140 113 80.71 
ภาษาต่างประเทศ 117 28 23.93 105 18 17.14 140 83 59.29 

 
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป   
 ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 135 102 75.56 165 103 62.42 150 93 62 
คณิตศาสตร ์ 135 78 57.78 165 65 39.39 150 69 46 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

135 69 51.11 165 71 43.03 150 39 26 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

135 68 50.37 165 156 94.55 150 132 88 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

135 105 77.78 165 165 100 150 149 99.33 

ศิลปะ 135 101 74.81 165 113 68.48 150 66 44 
การงานอาชีพ 135 98 72.59 165 125 75.76 150 102 68 
ภาษาต่างประเทศ 135 63 46.67 165 105 63.64 150 76 50.67 

 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวน
นัก 

เรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน

นัก 
เรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดับ 
 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน

นัก 
เรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
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ภาษาไทย 209 132 63.16 220 146 66.36 219 58 26.48 
คณิตศาสตร ์ 209 89 42.58 220 80 36.36 219 46 21 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

209 107 51.20 220 100 45.45 219 68 31.05 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

209 87 41.63 220 82 37.27 219 143 65.30 

สุขศึกษาและพลศึกษา 209 162 77.51 220 206 93.64 219 199 90.87 
ศิลปะ 209 48 22.97 220 60 27.27 219 163 74.43 
การงานอาชีพ 209 148 70.81 220 185 84.09 219 168 76.71 
ภาษาต่างประเทศ 209 67 32.06 220 57 25.91 219 78 35.62 

 
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน   
ม.4 ม.5 ม.6 

จำนวน
นัก 

เรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน

นัก 
เรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดับ 
 3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จำนวน

นัก 
เรียน 

จำนวน
นักเรียนที ่
มีผลระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 98 22 22.45 84 39 46.43 90 22 24.44 
คณิตศาสตร ์ 98 13 13.27 84 26 30.95 90 28 31.11 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

98 35 35.71 84 29 34.52 90 40 44.44 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

98 20 20.41 84 33 39.29 90 45 50 

สุขศึกษาและพลศึกษา 98 76 77.55 84 75 89.29 90 87 96.67 
ศิลปะ 98 44 44.90 84 22 26.19 90 46 51.11 
การงานอาชีพ 98 71 72.45 84 49 58.33 90 79 87.78 
ภาษาต่างประเทศ 98 55 56.12 84 39 46.43 90 46 51.11 

 

  
 
 
 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  (Inn0vati0n /Best Practice ) 

   

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
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1. กิจกรรมการสอนแบบโครงการ Pr0ject Appr0ach มาตรฐานที่ 1 และ 3 ปฐมวัย 
2. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) 
สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ 1 และ 3 ปฐมวัย 

3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ มาตรฐานที่ 2 ปฐมวัย 
4. การเล่านิทานเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยการแปรงฟันที่ถูก
วิธ ี

มาตรฐานที่ 3 ปฐมวัย 

5. กิจกรรมภาษาถ่ิน มาตรฐานที่ 3 ขั้นพ้ืนฐาน 
6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย โดยใช้ “SUWAN M0DEL” 

มาตรฐานที่ 2 ปฐมวัย 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) คือกิจกรรมที่เน้นกระบวนการให้เด็กได้ ลงมือ
ปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นตัวดำเนินกิจกรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของเด็ก 
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่มปฏิบัติการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ และมุ่งให้เด็กเรียนรู้และเกิดองค์
ความรู้ด้วยตัวเอง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คือ 1.การพูดคุยอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 2.การศึกษานอกห้องเรียนและนอกสถานที่ 3.การนำเสนอประสบการณ์การเดิม
ของเด็กผ่าน การวาดภาพ การเขียน การใช้สัญลักษณ์และการเล่นบทบาทสมมุติ เป็นต้น  4.มีการสืบค้นและ
ค้นคว้าผ่าน สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และเรียนรู้จากวิทยากรและผู้เชี ่ยวชาญ  และ 5.การนำเสนอ
โครงการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

2.การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) แบ่งเป็น 3 ระยะ 5 ขั้นตอน โดยเด็กได้เรียนรู้วิถีความ
พอเพียงจากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในรูปแบบของกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ จากนั้นเด็กได้นำเสนอประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
2 เงื่อนไข เรียนรู้เรื่องการประหยัดพอเพียง ใช้ของอย่างคุ้มค่า มีเมตตา ช่วยเหลือแบ่งปัน การปฏิบัติในกิจวัตร
ประจำวัน มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ข้อมูลที่หลากหลาย จัดนิทรรศการโดยเด็กเป็นผู้นำเสนอผลงาน
ด้วยตนเอง จากการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบของ (Pr0ject Appr0ach) เด็กได้เรียนรู้เรื่องการประหยัด ความ
พอเพียง การมีภูมิคุ้มกันที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  3.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
แนวทางของหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โดยบูรณาการกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของโรงเรียน "โรงเรียนวิถีพุทธ" และอัตลักษณ์ของเด็ก "ไหว้สวย กราบงาม" ประกอบด้วยกิจกรรรม เยาว์วัยใฝ่
ธรรมทุกวันพระ เด็กได้ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทาน ปฏิบัติจิตอาสา มีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรมไปบูรณาการกับหน่วยการเรียนในสัปดาห์นั้นๆ กิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตา กิจกรรม
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หนูน้อยมารยาทงาม โดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจวัตรประจำวัน เพ่ือให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
เป็นศิษย์ที่ดีของครู  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  4. การเล่านิทานเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัย สุข
นิสัยที่ดี ใช้มือตาประสานสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยครู
จัดกิจกรรมการเล่านิทานเรื่อง“หนูนิดไม่แปรงฟัน” เด็กได้ร่วมแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครในบทบาทต่าง ๆ      
หลังจากนั้นเด็กทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีการนำนิทานกลับไปให้ผู้ปกครองเล่าให้เด็กฟัง และบันทึกใน
แบบบันทึกการเล่านิทาน เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี เด็กสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี และยังส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย   

   5. กิจกรรมภาษาถิ่น กิจกรรมภาษาถิ่นน่ารู้ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูจัดทำเอกสารรวบรวมคำภาษาถิ่นเพชรบุรี จากนั้นคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถในการพูดภาษาถิ่นเพชรบุรี เพื่อนำเสนอคำ โดยการนำคำมาแต่งเป็นประโยค บทสนทนา หรือ
เหตุการณ์สั้น ๆ โต้ตอบกันบริเวณหน้าเสาธงในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ และในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน นำคำที่
นำเสนอมาตอบคำถามหน้าเสาธง พร้อมมอบรางวัลให้นักเรียนที่ตอบได้ โดยมีการประเมินผลกิจกรรมด้วยการ
ทำแบบทดสอบความรู้ในปลายปีการศึกษา  
        6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย โดยใช้ “SUWAN 
M0del” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข ใช้รูปแบบ PDCAA เป็นตัวขับเคลื่อน 
โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน มีคำสั่งตามสายงาน และแบ่งงานที่ชัดเจน เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด มีการพัฒนาทั้งระบบ โดยพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาครูให้ครูได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่
มุ่งเน้นเป็นสำคัญ และพัฒนาอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ ผลสัมฤทธิ์
ของการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์   
 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน  

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ด้านการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัย / โครงการ

รางวัลชนะเลิส 
อันดับที่ 3 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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การเสริมสร้างพัฒนาการ โดยใช้
กิจกรรมนิทาน 
2.การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 
“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39  
D-Thailand (รูปแบบออนไลน์) 

รางวัลชมเชย เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล ในอุปถัมป์
สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ 

 

 
 
 
 

7. การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายและจุดเนน้ มี ไม่มี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 
การเรยีนรู้เชิงรุกและการวดัประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

  

2. ส่งเสรมิการพัฒนากรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่นและหลักสตูรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบรบิทของพื้นที่ 

  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจดัการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยดีิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

  

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรยีนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมเีหตผุลเป็นขั้นตอน 

  

6. ส่งเสรมิให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจดัการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู้้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรยีนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคดิที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพยีง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา โดยกระบวนการลกูเสือ และยุวกาชาด 

  

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัเพื่อการเรยีนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรยีนรู้   
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคณุลกัษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคด์้านสิ่งแวดล้อม 

  

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได ้

  

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
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12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ (Human Cap-
ital Excellence Center: HCEC) 

  

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Devel0pment Plan :EIDP) 

  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดี ดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

  สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
  กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
กำหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

  90 273 246 90.10 
 

ยอด
เยี่ยม 

1.1 ร้อยละของเด็กมี
น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

    212 77.65 
 

 

1.2 ร้อยละของเด็ก
เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี 

    259 94.87 
 

 

1.3 ร้อยละของเด็กดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    255 93.41 
 

 

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล     
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ 
ที่เสี่ยงอันตราย 

    259 94.87 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
กำหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

2 มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณไ์ด ้

  90 273 260 95.24 
 

ยอด
เยี่ยม 

2.1 ร้อยละของเด็ก ร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

    253 92.67 
 

 

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้ง 
ชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

    261 95.60 
 

 

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับ
และพอใจในความสามารถ 
และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

    270 98.90 
 

 

2.4 ร้อยละของเด็ก มี
จิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี 

    263 96.33  

2.5 ร้อยละของเด็ก มีความ
มั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก 

    248 90.84  

2.6 ร้อยละของเด็ก
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

    268 98.17 
 

 

2.7 ร้อยละของเด็กเคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
อดทน อดกลั้น 

    261 95.60 
 

 

2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

    257 94.14 
 

 

 2 .9  ร ้ อ ย ล ะข อ ง เ ด ็ ก มี
ความส ุขก ับศ ิลปะดนตรี  
และการเคลื่อนไหว 

    255 93.41  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
กำหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  90 273 262 95.97 ยอด
เยี่ยม 

3.1 ร้อยละของเด็ก
ช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

    264 96.70 
 

 

3.2 ร้อยละของเด็กประหยัด
และพอเพียง 

    258 94.50  

3.3 ร้อยละของเด็ก มีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน 

    256 93.77  

3.4 ร้อยละของเด็ก มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    256 93.77  

3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม   
เป็นต้น 

    270 98.90 
 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไข
ข้อขัดแย้งโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรง 

    265 97.06 
 

 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด

  90 273 254 93.04 ยอด
เยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
กำหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

พื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
4.1 ร้อยละของเด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

    257 94.14 
 

 

4.2 ร้อยละของเด็กตั้ง
คำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบ 

    250 91.58 
 

 

4.3 ร้อยละของเด็กอ่าน
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง 
อ่านได้เหมาะสมกับวัย 

    252 92.31 
 

 

4.4 ร้อยละของเด็ก มี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

    250 91.58 
 

 

 4.5 ร้อยละของเด็ก
สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    263 96.34  

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ   
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ 

    249 91.21  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนเด็ก 
ผ่านเกณฑ์ 
ที่โรงเรียน 
กำหนด 
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่ 

ปฏิบัต ิ

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา  

93.58 
ยอด
เยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

 ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนเด็กผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนเด็กทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ตามที่สถานศึกษากำหนด 
   1. ระดับ  กำลังพัฒนา ต่ำกว่า ร้อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร้อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

1. ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง
กำหนดระดับค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

มาตรฐาน 
คุณภาพด้านเด็ก 

เป้าหมายของโรงเรียน ผลสำเร็จ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 
จำนวนเด็ก 

ทั้งหมด 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จำนวนเด็ก 
ระดับดีขึ้น

ไป 
1.ด้านร่างกาย 90 ยอดเยี่ยม 273 90.10 ยอดเยี่ยม 246 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 90 ยอดเยี่ยม 273 95.24 ยอดเยี่ยม 260 
3.ด้านสังคม 90 ยอดเยี่ยม 273 95.97 ยอดเยี่ยม 262 
4.ด้านสติปัญญา 90 ยอดเยี่ยม 273 93.04 ยอดเยี่ยม 254 

 

2. กระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย/ผลการดำเนินงาน 

 จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้       
มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019 (C0vid- 19) โดยแจ้งให้เด็กและ
ผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานศึกษา 
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กบริเวณหน้าจุดคัดกรองเด็กได้ออกกำลังกายทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ  และเต้นแอโรบิคทุก
เช้าวันพุธและวันศุกร์ และทุกวันจันทร์เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ โดยครูประจำชั้นและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น
ทุกสัปดาห์ มีการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเด็กเป็นประจำทุกเดือนและบันทึกลงในโปรแกรม คำนวณภาวะ
โภชนาการนำมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  เด็กทำ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยผ่านกิจวัตรประจำวัน ดื่มนมและการรับประทานอาหารกลางวัน ครบทั้ง 5 หมู่ 
ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสม ภาชนะที่ใส่อาหารและสถานที่รับประทานอาหารความสะอาด และปลอดภัย 
เมนูอาหารหลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด เด็กมีแก้วน้ำของตนเองทุกคน สำรวจ และ
บันทึกปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการรับประทานอาหารของเด็ก เช่น เด็กแพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็กใช้ช้อนส้อม
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายได้ ครูแนะนำ
ให้ความรู้แก่เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่องโภชนาการ ที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเด็ก ล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาทุกวัน เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมัดใหญ่ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ดี จากกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กระโดด วิ่ง รับลูก
บอลได้ตามวัย เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
มือกับตาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี เช่น เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษ เขียนรูปวงกลม 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ร้อยลูกปัด ได้เหมาะสมตามวัย เป็นต้น  
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นอกจากนี้เด็กเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดีมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รู้จักการออกกำลังกาย จากผลการดำเนินงานพบว่าเด็กมีน้ำใจ ช่วยเหลือ มีความรักสามัคคีในการเล่นกีฬาคิด
เป็นร้อยละ 92.53  2. กิจกรรมแอโรบิคยามเช้า ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและตา ประสานสัมพันธ์กัน เด็กมีความสุข 
เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี จากผลการดำเนินงานพบว่าเด็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มีสุขอนามัยดีคิดเป็น
ร้อยละ 91.36  3. กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพรเด็กรู้จักรักษาความสะอาดของเส้นผมด้วยสมุนไพร ส่งเสริม
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ดูแลเส้นผมของตนเองให้สะอาด คุณครูได้ทำการหมักเหาให้
เด็กในทุกวันพุธและวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ จากผลการดำเนินงานพบว่า เด็กมีเส้นผมที่สะอาดปราศจากเหา 
คิดเป็นร้อยละ 91.28 4. กิจกรรมคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ครูสรุปและรวบรวม
ข้อมูลจากการทำแบบประเมินพัฒนาการ พบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยและพร้อมศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 90.33 5. กิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้การคัดกรองแบบ Diral-R จากมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ครูหรือผู้ดูแลเด็กพาเด็กกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมคัดกรองพัฒนาการ พบว่าเด็กมี
พัฒนาการสมวัยและพร้อมศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.10 6. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน
เพื่อให้เด็กเรียนรู้และสามารถปฏิบัติตนในการดูแล เล็บ ฟัน ผม ผิวหนัง เสื้อผ้า ทั้งป้องกันและดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ จากผลการดำเนินงาน พบว่าเด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี คิดเป็นร้อยละ 92.28 7. 
กิจกรรม ฟ.ฟันรักสะอาด ส่งเสริมให้เด็ก มีสุขภาพฟันที่ดีรู้จัก วิธีการแปรงฟัน ตามข้ันตอนที่ถูกต้องรวมถึงการ
ดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน และมีการประกวดหนู
น้อยฟันสวย ในแต่ละระดับชั้น จากผลการดำเนินงานพบว่าเด็กมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี คิดเป็นร้อยละ 
91.64 8. กิจกรรมตาราง 9 ช่อง ได้ส่งเสริมให้เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน เด็กมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ มีความคล่องแคล่วว่องไว
เหมาะสมกับวัย จากผลการดำเนินงานพบว่า เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงเหมาะสมกับวัย คิดเป็น
ร้อยละ 90.15 เด็กรู้วิธีป้องกันตนเอง จากโรคไข้เลือดออก และรู้พาหะของไข้เลือดออกมาจากยุงลาย มี
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายเป็นประจำ ทำป้ายนิเทศ แผ่นพับเพื่อให้ความรู้กับเด็กและ
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เปื่อย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ c0vid - 19 วิธีการหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้กับเด็ก
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด   

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กทำกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้งทุกระดับชั้น    
อย่างสม่ำเสมอ เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย แสดงอารมณ์ความรู ้สึกได้สอดคล้องตาม
สถานการณ์ กล้าพูดกล้าแสดงออก แสดงความพอใจในผลงานของตนเองและผู้อื่น เด็กสนใจและมีความสุข
ผ่านงานศิลปะ เสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวและจังหวะตามวัย บอก/ขออนุญาต/รอคอย เมื่อต้องการ
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สิ่งของ การแสดงความรัก แบ่งปัน แสดงสีหน้าหรือท่าทาง และทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ นอกจากนี้
ยังร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมนิทานยามเช้า เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และ
แสดงท่าทาง เคลื่อนไหวตามจินตนาการสร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย เด็กมีส่วนร่วมใน
การแสดงนิทาน จากผลการดำเนินงานพบว่า เด็กมีความสุข สนุกสนาน ร่าเริง คิดเป็นร้อยละ 90.82          2. 
กิจกรรมทัศนศึกษา จากผลการดำเนินงานพบว่า เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้สถานที่สำคัญ จาก
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก สามารถเล่าประสบการณ์จากสิ่งที่ตนเองได้พบเห็นสนทนาโต้ตอบ อ่าน เขียนภาพ
และสัญลักษณ์และเล่าเรื่องราวอย่างต่อเนื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ มีความคิดเชิงเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 91              3. 
กิจกรรมดนตรีเพื ่อพัฒนา EF จากผลการดำเนินงาน พบว่า เด็กเกิดทักษะ EF ทั้ง 9 ด้าน  แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวตามจินตนาการสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหากล้าตัดสินใจ  มีความสุขสนุกสนานร่าเริง คิดเป็นร้อยละ 
91.10 4. กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม ทุกวันพระเด็กได้ร่วมพิธีถวายสังฆทาน ปฏิบัติจิตอาสา เด็กได้เรียนรู้ตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม โดยกำหนดสาระการเรียนรู้ ตามหลักไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ปัญญา ไปบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์นั้นๆ เช่น หน่วยครอบครัว  หน่วยชุมชนของเรา 
หน่วยวันแม่ เด็กนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณแม่ แสดงบทบาทสมมุติ การแสดงความกตัญญูต่อบุคคลในครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 92.53 
 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านกิจวัตรประจำวัน เช่น เด็กถอดและถือรองเท้า เก็บกระเป๋าไปไว้ในช่องสัญลักษณ์ของตนเอง การปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทย ได้ตามกาลเทศะ ยิ้ม ทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทย รับประทานอาหารด้วยตนเองโดยใช้ ช้อนส้อม ตักน้ำดื่มได้ด้วยตนเอง ใช้และ
ทำความสะอาดหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม ทิ้งขยะได้ถูกที่ ดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง เด็ก
รับผิดชอบหน้าที่ ที่ตนเองได้รับมอบหมายทุกคน เด็กมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนและสามารถปฏิบัติ
ตามได้ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของจากผู้อ่ืน ช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืน เก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่
แตกต่างไปจากตนได้ สามารถประนีประนอม แก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เด็กสามารถเข้า
แถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น เป็นผู้นำ
กลุ่มขณะเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในชั้นเรียน  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนที่เกิดขึ้น
ระหว่างการจัดประสบการณ์ เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม 
เด็กได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่
ตนนับถือ มีความเมตตากรุณามีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนรับผิดต่องานที่ได้รับมอบหมาย จาก
ผลดำเนินงาน พบว่า เด็กสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 92.53              2. 
กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม จากผลการดำเนินงาน พบว่า เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็น
ไทยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ปฏิบัติเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คิด
เป็นร้อยละ 91.06 3. กิจกรรมหนูน้อยรักษาศีล 5 จากผลการเนินงานพบว่า เด็กได้ปฏิบัติตามหลักศีล 5 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 91.45 และโครงการ kids รักษ์โลก 
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กิจกรรมร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ จากผลการดำเนินงานพบว่าเด็กรู้จักประโยชน์ของต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนให้มีความร่มรื่น สร้างความรับผิดชอบในการดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.53 
กิจกรรมหนู-น้อยตาวิเศษ จากผลดำเนินการ เด็กรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี เข้าใจว่าขยะทำให้เกิดมลพิษ 
และภาวะโลกร้อน และการคัดแยกขยะจะช่วยลดปัญหาได้ วิธีการดูแลรักษาธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
คิดเป็นร้อยละ 91.45 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นประจำและสม่ำเสมอ ผ่านการจัดประสบการณ์ตาม
หน่วยการเรียนรู้ ตามแนวคิด Active Learning โดยทำกิจกรรมผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
(Pr0ject Appr0ach), Stem, และ EF ในหน่วยรู้เรื่องเมืองเพชร หน่วยคมนาคม เด็กลงมือกระทำด้วยตนเอง 
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เด็กได้
ริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือทำ และนำเสนอ โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก  แบบ
บูรณาการกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และการเล่นตามมุม เช่น เด็กสร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยดัดแปลงผลงานของตนเองให้แปลกใหม่จากเดิม และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น เด็กอ่านภาพสัญลักษณ์ ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง จุดเริ่มต้น และจุดจบของข้อความ 
เขียนชื ่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความตามแบบ หยิบหนังสือมาอ่าน และเขียนสื่อความคิดได้  เด็ก
เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย และแปลกใหม่ กระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กสามารถฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง 
เชื ่อมโยงกับเรื ่องที ่ฟัง เล่นเป็นเรื ่องราวต่อเนื ่องได้ บอกลักษณะส่วนประกอบ การเปลี ่ยนแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจใน
เรื่องง่าย และยอมรับผลที่เกิดขึ้น สามารถระบุปัญหาสร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วยวิธีการที ่หลากหลาย และใช้ประโยคคำถามในการค้นหาคำตอบ เด็กสามารถจับคู่ 
เปรียบเทียบความแตกต่าง และความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ จำแนก จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ เรียงลำดับสิ่งของและ
เหตุการณ์ นอกจากนี้ เด็กได้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์หรรษาสติปัญญา พาเพลิน มีกิจกรรมดังต่อไปนี้        
1. กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับจังหวัด
เพชรบุรี  ความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว อาหาร และขนมหวาน ในจังหวัดเพชรบุรี เด็ก
สามารถเล่าเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ที่เคยพบเห็นในชีวิตประจำวันได้ ได้สำรวจสืบค้น ณ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเด็กให้ความสนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ส่งเสริมทักษะการคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
จากผลการดำเนินงาน พบว่า เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก และ
ตอบสนองตามความต้องการที่หลากหลายของเด็ก ๆ ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบเรื่องที่
เด็กสนใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สำรวจ การสืบค้น การจดบันทึก และการคิดวิเคราะห์ 
ข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรง ที่หลากหลาย ตลอดจนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทางศิลปะ 
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และสรุปออกมาเป็นชิ้นงานได้  คิดเป็นร้อยละ 91.15 2. กิจกรรมทัศนศึกษา จากผลการดำเนินงาน เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้ สถานที่สำคัญ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สามารถเล่าประสบการณ์จากสิ่งที่เด็กได้พบเห็น สนทนาโต้ตอบ อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์และเล่า
เรื่องราวต่อเนื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ มีความคิดเชิงเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 91.00 3. กิจกรรมนิทานยามเช้า จากผล
การดำเนินงาน เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื ่องให้ผู ้อื ่นเข้าใจ แสดงท่าทาง เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
สร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงนิทาน คิดเป็นร้อยละ 90.82 4. 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ จากผลการดำเนินงาน เด็กสร้างผลงานศิลปะตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย กล้าแสดงออก มีทักษะในการแข่งขันกิจกรรม
ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.10 5. กิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนาทักษะ EF จากผลการดำเนินงาน พบว่า เด็กมีทักษะ
ทางสมอง ( EF ทั้ง 9 ด้าน ) คิดเป็นร้อยละ 91.10 6. กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา (บ้านนักวิทย์น้อย) จาก
ผลการดำเนินงานพบว่าเด็กมีความสามารถในการคิด เชิงเหตุผล รู้จักคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจในสิ่งง่ายๆ 
และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้ทำการทดลอง ลองผิดลองถูกในการทดลอง คิดเป็นร้อยละ 
91.00 7. กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการ
ดำเนินงาน เด็กมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามวัย คิดเป็นร้อยละ 91.11  
 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 

ที ่ รายการตัวบ่งชี้ 

จำนวน/ร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินระดับ 3 

จำนวน
เด็ก

ทั้งหมด 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

สรุปภาพรวม 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

64 86.48 74 80.24 108 92.30 246 90.10 273 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม

70 94.59 78 95.12 112 95.72 260 95.24 273 
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และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

71 95.94 78 95.12 113 96.58 262 95.97 273 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้   มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

67 90.54 76 92.68 110 94.01 254 93.04 273 

 
๓. การนำผลการประเมิน ไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
โรงเรียนนำผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะจาการประกันคุณภาพภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา

มาปรับปรุง พัฒนาโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น โดยผ่านช่องทางไลน์ของห้อง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแอโรบิคยามเช้า ให้เด็กได้
ออกกำลังกายในทุกเช้า หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ จัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตาราง 9 ช่อง เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

4. ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน    
  - แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง 
 - บันทึกการตรวจสุขภาพ 
 - บันทึกอาหารเสริม (นม) 
 - บันทึกอาหารกลางวัน 
 - บัตรสุขภาพเด็ก 
 - บันทึกลูกรัก 
 - สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
 - แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
 - แบบบันทึกการแปรงฟัน 
 - แบบประเมินพัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
 - แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 - แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Diral-R) 
 - กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
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จุดเด่น  
1. เด็กสามารถปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธ 
2. เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา  
 ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ข้อเสนอแนะ  
  จัดทำคลิปให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพของเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็ก 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน   
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก โดยผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ห้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

    

1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ 

    

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ  
(Active learning) 

    

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

    

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์ 

    

2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

    

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 
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3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

    

3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 
 

   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

  
4 ยอดเยี่ยม 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัย 

    

4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัย 

    

4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

    

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

 ** 
(ขาดสื่อ

สำหรับเด็ก
มุด ลอด 
ปีนป่าย) 

  

4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ 

    

5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
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5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

    

5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 

    

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

    

 
 
 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตาม
แผน 

    

6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

  
  

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

29/6 = 4.83 ยอดเยี่ยม 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
*** ค่าเป้าหมาย  =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 
 
 
 

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
โรงเรียน ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ 

เป้าหมายความสำเร็จ ดังนี้ 
 

                        กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ 

1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลกระบวนการบริหาร และการจัดการ ในภาพรวมระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 
ปฏิบัติ ๒ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ ๓ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ ๔ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ ๕ ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
๑.00 – ๑.๔๙ ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 
๑.๕0 – ๒.๔๙ ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
๒.๕0 – ๓.๔๙ ระดับคุณภาพ      ดี 
๓.๕0 – ๔.๔๙ ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
๔.๕0 – ๕.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม  
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๒. กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  
 จุดเน้น พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้ SUWAN M0del 
 ในระดับปฐมวัยได้นำ SUWAN M0del มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ ดี เก่ง มี
สุข ใช้รูปแบบ PDCAA เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน มีคำสั่งตามสายงาน และแบ่งงานที่ชัดเจน 
เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม  เพื่อให้เด็กมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด มีการพัฒนาทั้งระบบ โดย
พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมตามวัย พัฒนาครูส่งเสริมให้
ครูได้รับการอบรม เสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กที่มุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ และ
พัฒนาอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเป็นที่
ประจักษ์ เช่น ครูจัดประสบการณ์ท่ีใช้รูปแบบที่เป็นเลิศ เมื่อครูจัดประสบการณ์ท่ีดี ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 
4 ด้านอย่างต่อเนื่อง และครูได้นำรูปแบบการจัดประสบการณ์เข้ารับการประกวดจนได้รับรางวัลเป็นผลงานที่
ประจักษ์ นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายใน และภายนอกอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมนิเทศการจัดประสบการณ์ของครู พร้อม
ทั้งได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษามาฝึกการจัดประสบการณ์การสอนวิชาชีพครูใน
ทุก ๆ ปี โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 
 1. โรงเรียนดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์ผลการประเมินต่าง ๆ       ใน

รอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และผลการจัดการศึกษาในทุกมิติของปีการศึกษาที่ผ่านมา นำปรัชญา เอกลักษณ์

ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ผู้เรียน รวมทั้งวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดำเนินการตาม

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเริ่มต้นที่การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทำมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ต่อมาประชุมปฏิบัติการจัดทำ

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพจริง 

โดยมีการจัดทำประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วมแสดงควา มคิดเห ็นที่

ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน 

 2. โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานของสถานศึกษา 
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีกระบวนการดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (ระยะยาว 3 ปี) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา (ระยะยาว 3 ปี) โดยร่วมมือกันศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์ จุดเด่น 
สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็นของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
ข้อมูลอ้างอิงที่มา และให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดไว้ กำหนดแผนการดำเนินงาน และแผนการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน    
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อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแหล่งเรียนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ ่นจากภายนอก กำหนดบทบาทหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของ พ่อ แม่ 
และผู ้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ช ุมชนและท้องถ ิ ่น กำหนดการใช ้งบประมาณ และทรัพยากร                
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. โรงเรียน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี มีโครงการ/กิจกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด้านเด็ก    
ครูและสถานศึกษา  
 4. โรงเรียน มีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดำเนินการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรทุกคน เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ และทักษะด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาที่

สถานศึกษากำหนดไว้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง เมื่อจัดทำรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียน และนำส่งรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนผ่าน

Website และ Page Faceb00k ของโรงเรียน 

  5. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ครอบคลุม

พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพัฒนาการ มาตรฐานหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ (ประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้)  เริ่มนำหลักสูตร

สถานศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และจัดทำบันทึกการกำกับติดตาม การใช้

หลักสูตร โดยการนิเทศ กำกับ ติดตาม ซึ่งครูเป็นผู้นำหลักสูตรไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ออกแบบหลักสูตรที่แสดงการนำนวัตกรรมที่เป็นแนวคิด หรือวิธีการที่มีความทนัสมัย 

โดยการใช้ Active Learning เช่น Stem ศึกษา , EF, Pr0ject Appr0ach  BBL เป็นต้น โรงเรียนจัดให้มีการ

นิเทศภายในอย่างมีระบบ ในแต่ละปีการศึกษาครูทุกคนได้รับการนิเทศ 4 ครั้ง โดยเพื่อนนิเทศเพื่อน  หัวหน้า

วิชาการนิเทศ หัวหน้าระดับนิเทศ และผู้ทรงคุณวุฒินิเทศ และมีการประเมินผลการนำหลักสูตรสถานศึกษาไป

ใช้พัฒนาเด็ก ทั้งก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้ และนำผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษาต่อไป ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเพิ่มเติมในสาระการเรียนรู้เรื่องราว

เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 



56 
 

 
 

Pr0ject Appr0ach เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือตนเองใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน รวมไปถึงนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานสกุลช่างเมืองเพชรของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศิลปะของ

จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้เด็กชื่นชมศิลปวัฒนธรรมงานสกุลช่าง โดยเด็กได้ศึกษางานศิลปะด้าน งานตอกกระดาษ 

งานปูนปั้น งานเขียนลาย รวมถึงอาชีพของคนเมืองเพชร และสถานที่สำคัญ เช่น โครงการในพระราชดำริ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษ า

ปฐมวัยร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน รวมถึงจัดประชุมผู้ปกครอง

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรสถานศึกษามาใช้  ร่วมประเมินหลักสูตรและความพึงพอใจ โรงเรียนได้

จัดพื้นที่ช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน และให้ความรู้กับผู้ปกครอง เช่น ป้ายนิเทศ

ข่าวสารของผู้ปกครอง จดหมายถึงผู้ปกครอง ไลน์กลุ่มของห้องเรียน Website และ Page Faceb00k โรงเรียน

สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับปฐมวัย และเอกสารแผ่นพับของโรงเรียน แบบบันทึกลูกรักกับผู้ปกครอง เป็นต้น 

  6. โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนในอัตราส่วน ครู 1 คน ต่อเด็ก 16 คน โดยพิจารณา   จาก

ประสบการณ์และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเป็นครูประจำ

ชั้นหลัก และมีครูพ่ีเลี้ยงซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ช่วย 

  7.  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูทุกคนผ่านการอบรมเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย

ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี โดยทางโรงเรียนได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์  ในเรื่องของการใช้โปรแกรม Live w0rk 

sheets , โปรแกรมสอนออนไลน์เบื้องต้น , การใช้โปรแกรม Canva f0r educati0n เพื่อการศึกษา , เทคนิค

การทำใบงานมีชีวิต Wiser.me , การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ 0BS , การใช้

นิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัย, เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ Stem  สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ

นิทาน, EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล, ศิลปะจากนิทาน, สื่อสร้างสรรค์แห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น   

    8. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก จนสามารถเป็น

แบบอย่างที่ดี ให้กับสถานศึกษาอื่น ได้เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์     

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งผู้บริหาร ยังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรให้ความรู้ ในเรื ่องการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการจัดทำ

หลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย  เป็นต้น 

     9. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย จัดเครื่องเล่นสนาม
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย มีความสะอาดใช้งานได้
ครบถ้วนไม่ชำรุด มีพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น โดยจัดเป็นตารางการใช้เครื่องเล่นสนาม และจัดทางเดินที่
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ปลอดภัย มีสัญลักษณ์แสดง มีกิจกรรมให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการใช้ทางเดินอย่างปลอดภัย 
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ มีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน
และเพียงพอ จัดให้มีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันเพียงพอ นอกจากนี้ จัดทำ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมีกิจกรรมบอร์ดความรู้สู่บทเรียน กิจกรรม Big Cleaning  Day กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

โรงเรียนดำเนินการสำรวจความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 ( c0vid - 19 ) โดยมีจุดตรวจคัดกรอง เครื่องมือวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าโรงเรยีน
ตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( C0vid - 19 ) มีแอลกอฮอล์ล้างมือ และข้อปฏิบัติ
ในแต่ละห้องเรียน พร้อมทั้งมีจุดล้างมืออย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโค
โรนา 2019 ( c0vid - 19 ) และในปีการศึกษา 2564 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการเล่นสนาม นอกจากนี้การจัด
บรรยากาศด้านจิตภาพ พบว่า เด็กมีวินัยในตนเอง และมีแนวปฏิบัติที่ดีทุกห้องเรียน โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนเป็นมุมประสบการณ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 มุม เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ มุมเกม
การศึกษา มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ เป็นต้น และมีการปรับเปลี่ยนมุมตามหน่วยการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีจำนวนเพียงพอ มีพื้นที่เก็บของส่วนตัวเด็ก ทุกห้องเรียนมีป้ายนิเทศตรงกับหน่วยการเรียนรู้ จัดพื้นที่
แสดงผลงานเด็กเพียงพอ และเก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ครูนำ
ผลการประเมินไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความสนใจของเด็ก อีกท้ังยังซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  10. โรงเรียนอำนวยความสะดวกอุปกรณ์จัดทำสื่อ เพื่อสร้างการกระตุ้นความสนใจ และสร้างสื่อที่

หลากหลาย   อุปกรณ์การอัดคลิปออนไลน์  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ และพัฒนาครู จัดทำโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลที่

เกี ่ยวข้องกับเด็ก เช่น ประวัติประจำตัวเด็ก ข้อมูลการประเมินพัฒนาการ ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพ่ือ

สนับสนุนภาระงานครู  

    11. โรงเรียนดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยจัดให้มี

การจัดทำ สรุปผลรายงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ความ 
สำเร็จ 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นางอัจฉรา  เสือสุวรรณ 90 91.30 85.83 
   - กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม นางอวยพร  ฉิมบ้านไร่ 90 92.53 85.62 
   - กิจกรรมกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม นางดวงตา  เจตน์จำลอง 90 91.06 82.37 
   - กิจกรรมหนูน้อยรักษาศีล 5 นางอัจฉรา  เสือสุวรรณ 90 91.45 89.37 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ความ 
สำเร็จ 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

2. โครงการสร้างสรรค์ หรรษา สติปัญญา
พาเพลิน 

นางนฤมล  ประทีป 
90 

91.35 91.52 

   - กิจกรรมการสอนแบบโครงการ  
(Pr0ject Appr0ach) 

นางนฤมล  ประทีป 
90 

91.15 90 

   - กิจกรรมทัศนศึกษา นางสาวสุธิชา   ดังสท้าน 90 91.00 92.50 
   - กิจกรรมนิทานยามเช้า นางสาวประภาวัลย์  จรกระจาย 90 90.82 91.88 
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางนฤมล  ประทีป 90 91.10 92.50 
   - กิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนาทักษะ EF นายศิริชัย  ศรนรินทร์ 90 91.10 93.10 
   - กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา นางสาวสุธิชา   ดังสท้าน 90 91 90 
   - กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
(Pr0ject Appr0ach) สู ่ว ิถีช ีว ิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสาวเกษราภรณ์  เกิดเกษม 90 91.11 90.63 

3. โครงการ Kids รักษ์โลก นางนฤมล  แสงพะโยม 90 91.99 95.31 
   - กิจกรรมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม ้ นางสาวนิตยา   เมืองขวัญใจ 90 92.53 95 
   - กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ นางนฤมล  แสงพะโยม 90 91.45 95.62 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางสาวศุภกานต์ ปุญญสิทธิรัมย์ 90 91.33 92.29 
   - กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน นายพรชัย    พุ่มสุวรรณ 90 92.53 95 
   - กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร นางวาสิณี  บุญชู 90 91.28 90 
   - กิจกรรมการคัดกรองพัฒนาการสำหรับ
เด็กปฐมวัย (Diral – R) 

นายพรชัย    พุ่มสุวรรณ 90 91.10 91.88 

   - กิจกรรมฟ.ฟันรักสะอาด นางรุ่งสุริยา  มีฤทธิ์ 90 91.64 93.75 
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน นางรุ่งสุริยา  มีฤทธิ์ 90 92.28 90.63 
   - กิจกรรมแอโรบิคยามเช้า นางสาวอินทิรา   อุทัยธรรม 90 91.36 92.50 
   - กิจกรรมคู ่มือเฝ ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

นางสาวศุภกานต์ ปุญญสิทธิรัมย์ 90 90.33 93.12 

   - กิจกรรมตาราง 9 ช่อง นางสาวจันทรนิภา  บุญวงศ์ 90 90.15 91.44 
5. โครงการสัมพันธ์ชุมชน นางสาวปริศนา  สัชนะกูล 90 92.70 90.73 
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นางสาวปริศนา  สัชนะกูล 90 95.18 96.20 
   - กิจกรรมบันทึกลูกรัก นางอรัญญา  เปราะทองคำ 90 92.58 90.63 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางชวิศา  จิ๋วใหญ่ 90 90.35 85.35 
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6. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ นางสาวเกษราภรณ์  เกิดเกษม 90 93.33 92.22 
   - กิจกรรมบอร์ดความรู้สู่บทเรียน นางดวงตา  เจตน์จำลอง 90 90.10 90 
   - กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ นางสาวเกษราภรณ์  เกิดเกษม 90 98 96.66 
   - กิจกรรม Big Cleaning Day นางชูชีพ   ปุยะติ 90 91.89 90 

  

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย 

ความ 
สำเร็จ 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร นางชนากานต์  อุไรวาท 90 100 91.01 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นางสาวนิตยา   เมืองขวัญใจ 90 100 82.50 
   - กิจกรรมนิเทศการจัดประสบการณ์ นางชนากานต์  อุไรวาท 90 100 95 
   - กิจกรรมอบรมทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ นายธิเบศร์   เพิ่มสิน 90 100 86.32 
   - กิจกรรมประกวดการจัดการศึกษาที่
เป็นเลิศ 

นางสาวประภาวัลย์  จรกระจาย 90 
 

100 95.62 

   - กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นางสาวอัจฉรา   เสือสุวรรณ 90 100 95.62 

 

  3. การนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนนำผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และ

อุปสรรค และกำหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนา  

      พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบ SUWAN  M0del  ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 4. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 - ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ปีการศึกษา 
(2562 – 2564) 
  - แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
  - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย พุทธศักราช 2560   (ปรับปรุง
ปี 2561 , 2562 , 2563 และ 2564)  
  - โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 – 2564 
  - รายงานประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) 
  - ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ผลงานของโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน 
  - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษา 
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  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา 
  - คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นเรียน  
  - แบบนิเทศการจัดประสบการณ์ 
  - แบบวิเคราะห์โครงการ 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  - สมุดบันทึกเยี่ยม 
 
 

5. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาปฐมวัยและดำเนินงานโดยใช้รูปแบบของ SUWAN 
M0del  มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ จึงสร้างความเชื่อม่ัน จนเป็นที่ยอมรับของครู และบุคคลทั่วไป 
  2. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และความ
ต้องการของผู้ปกครอง 
  3. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 1. โรงเรียนควรจัดหา เครื่องเล่นสนามให้เหมาะสมกับวัยและเพียงพอสำหรับเด็ก 
 2. โรงเรียนควรดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 
 ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนควรจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. พัฒนาอาคารสถานที ่ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจ และนำรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ SUWAN M0del ไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลของทาง

โรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อย
ละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

  90 20 20 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 

    20 100 
 

 

1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการ
จัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

    20 100 
 

 

1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 

    20 100 
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ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  90 20 20 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม 

    20 100 
 

2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    20 100 

 

2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลง
มือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

    20 100 
 

  
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวน
ครู 

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

  90 20 20 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

    20 100 
 

 

3.2  จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์ 

    20 100 
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และการจัดกิจกรรม 
3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

    20 100 
 

 

3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 

    20 100 
 

 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

  90 20 20 100 ยอดเยี่ยม 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

    20 100 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

    20 100 
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวนครู 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ที่โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

    20 100 
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4.4 นำผลการประเมิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

    20 100 

 

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอด
เยี่ยม 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
   1. ระดับ  กำลังพัฒนา ต่ำกว่า ร้อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร้อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม 
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 ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งผลการดำเนินงานเมื่อ 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายความสำเร็จ ดังนี้ 
 

กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ                 

 
ประเด็นพิจารณา 

เป้าหมายโรงเรียน ผลสำเร็จ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง 

คุณภาพ 

1.การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

2.การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

3.การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

4.การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2. จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

    จุดเน้น ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 

 การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูทุกคนได้

ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล ให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพตามที่

หลักสูตรกำหนดไว้  โดยครูได้จัดทำหลักสูตร และกำหนดโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

และเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก กำหนดเป็น 38 หน่วยการเรียนรู้ และนำมาจัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์ที่ครอบคลุมหลักสูตรและสอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และ

ยังจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันพระ โดย

กำหนดสาระที่ควรรู้ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา และหลักปฏิบัติศีล 5 นำไปบูรณาการกับหน่วยการ

เรียนรู้ในสัปดาห์นั้น ๆ เช่น หน่วยครอบครัวแสนสุข เด็กนั่งสมาธิระลึกถึงบุคคลในครอบครัว แสดงบทบาท

สมมติการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลในครอบครัว หน่วยหนูทำได้ เด็กได้ร่วมแสดงนิทานคุณธรรม การปฏิบัติตน

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ครูทุกคน

ยังได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น หน่วยหนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลโควิด – 19 หน่วยฤดูฝน 

หน่วยรูปร่างรูปทรง รวมถึงจัดทำแบบฝึก ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูใช้รูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น STEM, EF ตัวอย่างเช่น การเสริมสร้างพัฒนาการโดยใช้กิจกรรม

นิทาน โดยครูจัดให้เด็กได้ร่วมแสดงนิทานกับครูและเพื่อน ๆ รู้จักการสื่อสารโต้ตอบ การคิดวิเคราะห์สิ่งที่

ได้เรียนรู้จากนิทานในเรื่องนั้น ๆ ครูยังได้นำกิจกรรมนี้เข้าร่วมการคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศ     

(Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยภายใต้โครงการขับเคลื ่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ อีกทั้งยังนำไปเผยแพร่ ในงาน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 

จ.ปราจีนบุรี และร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปกครอง และเพื่อนครูต่างโรงเรียน รวมถึงไป

เผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง สวท.เพชรบุรี อีกด้วย รวมถึงยังมีรูปแบบการ

สอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach), การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ  วิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใช้การสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) ในปีการศึกษา 2564 ครูได้นำกิจกรรมการเล่า

นิทานเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยการแปรงฟันที่ถูกวิธี ซึ่งเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาค 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน)  

        นอกจากนี้ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ทั้งในช่วงที่ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 

0nline และ 0n site  ดำเนินการเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น บันทึกผลการตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ โดยการ

ตรวจความสะอาดของร่างกาย สุขภาพช่องปาก ความสะอาดของเส้นผม เล็บ ผิวหนัง ปัญหาสุขภาพของเด็ก 

จัดทำแบบบันทึกอาหารเสริม (นม) แบบบันทึกอาหารกลางวัน บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง บันทึกการสังเกต

พฤติกรรมเด็ก การส่งต่อข้อมูลจากครูคนเดิมไปยังครูคนใหม่ ครูจัดทำแฟ้มประวัติเด็ก เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างของเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก แบบบันทึกลูกรัก แบบเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดทำแบบสรุปผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กในทุก ๆ ด้าน ในการเก็บข้อมูลเด็กในรูปแบบออนไลน์ ครูได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ห้อง มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอบถามข้อมูลเด็ก การประชุมกลุ่ม มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล เก็บ

รวบรวมไว้ในรูปแบบของอัลบั้ม  

       ครูดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านอย่างสมดุล ได้แก่ โครงการ

สร้างสรรค์หรรษา สติปัญญาพาเพลิน ประกอบด้วย กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) 

กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) สู ่วิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมรับสมองประลองปัญญา ครูได้จัดทำฐานการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละห้อง ในส่วนของการจัดโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์ 

ครูก็ยังดำเนินการโดยการจัดส่งคลิปและจัดทำอัลบั้ม เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดทำอัลบั้ม ความดี

หนูทำได้ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม จัดประกวดการไหว้ที่ถูกต้องและสวยงามในแต่ละห้อง และเพื่อให้การ
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ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูมีการประชุมกลุ่มกับผู้ปกครองในทุก  ๆ

สัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัย ส่งผลให้

เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ครูจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงได้เลือกกิจกรรมที่เชื ่อมโยงกับ

ประสบการณ์เดิมของเด็กอย่างอิสระ ตามความสนใจของตนเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุข เช่น 

กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าชมไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี เรียนรู้  

วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้เรื่องการประหยัด ความพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีในการเป็นแหล่งเรียนรู้และ     

เป็นวิทยากรให้ความรู้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) ที่ส่งเสริมให้เด็กได้

เรียนรู้ในเรื่องท่ีตนเองสนใจอย่างลุ่มลึก เช่น กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) สู่วิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เด็กได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัย ครูจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศที่เด็กมีส่วนร่วมในการทำ เช่น หน่วย
เศรษฐกิจพอเพียง เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบตลาดนัดจำลอง ครูจัดมุมประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 มุม 
ได้แก่ มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์ เพื่อเล่นอย่างเสรี ตามความ
สนใจ ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีความสงบที่จะทำกิจกรรมอย่างสบายและมีสมาธิ        
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากสัตว์ แมลงพืช และสารเคมีที่มีพิษ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ไม่เป็นมุม
แหลมที่เป็นอันตราย ทุกห้องเรียนจัดพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวที่เด็กสามารถจะทำงานได้ด้วยตนเอง 
ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ มีที่ว่างสำหรับเด็กเคลื่อนที่อย่างอิสระจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไม่
รบกวนผู้อื่น มีต้นไม้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก เช่น  ภาพวาด งานเขียน งานปั้น งาน-
ประดิษฐ์ มีที่เก็บแฟ้มผลงานที่เด็กจัดเก็บด้วยตนเองและทำบันทึกพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมในมุมต่าง ๆ
บรรยากาศภายนอกห้องเรียน ครูจัดทำบอร์ดความรู้สู่บทเรียน บอร์ดข่าวสารสารที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ในห้องเรียนมีสื่อที่เป็นของจริงและสื่อจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ เสื้อผ้า ทราย สื่อที่ครูประดิษฐ์ เช่น 
ฉากนิทาน หุ่นมือในหน่วยครอบครัวของฉัน สื่อเกมการศึกษา บัตรภาพ บัตรบัญชีคำพื้นฐาน สื่อวิทยาศาสตร์ 
เช่น เทอร์โมมิเตอร์ แว่นขยาย เป็นต้น ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย เช่น ใช้แว่นขยาย สังเกตลักษณะของต้นไม้ ในหน่วยต้นไม้ เป็นต้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ครูได้จัดห้องเรียนตามมาตรการการป้องกัน 5 มาตรการ คือ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย 
การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด การลดการแออัด นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อเทคโนโลยี เช่น จัดทำคลิป
วิดีโอกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ คลิปวิดีโอนิทาน คลิปเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการ เรียนรู้ ผ่าน



68 
 

 
 

ช่องทาง Y0uTube นอกจากนี้ยังมีห้องประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อ ห้อง
ดนตรีสากล และห้องดนตรีไทย  
 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง จากการที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
และกิจวัตรประจำวัน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกตจากการที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรม พูดคุยกับเด็ก 
การประเมินจากผลงานที่เด็กได้ทำหลังจากการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริง ที่ครูจะได้เห็นถึงความเข้าใจของ
เด็กในเรื ่องนั ้น ๆ นอกจากนี้ครูยังได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กทั ้ง 4 ด้าน โดยใช้แบบประเมิน
พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
และแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Diral - R) ครูจัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก แบบบันทึกลูกรัก        
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอผลการจัดประสบการณ์ ระหว่างครูกับผู้ปกครอง มีการจัดทำสมุด
รายงานประจำตัวเด็ก จัดทำบันทึกลูกรัก ในสถานการณ์การเรียนรู้แบบ 0nline มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับ
ผู้ปกครองในห้องเรียนครูประเมินพัฒนาการเด็กจากผลงานที่เด็กส่งมา จากภาพกิจกรรม และการสนทนา
พูดคุยกับผู้ปกครอง มีการเผยแพร่ผลการจัดประสบการณ์ผ่าน Faceb00k Fan page ระดับปฐมวัยโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย กลุ่มไลน์ห้องผู้ปกครอง เป็นต้น มีการประชุมครูในระดับเพื่อติดตามการดำเนินงาน  
มีการนิเทศการจัดประสบการณ์ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดประสบการณ์  โดยเพื่อนนิเทศ
เพ่ือน วิชาการนิเทศ ผู้บริหารนิเทศ และผู้ทรงคุณวุฒินิเทศ มีการนำผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC ในแต่ละระดับชั้น เช่น การส่งเสริมให้เด็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach)  มีสื่อที่กระตุ้นความสนใจให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ นำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก บั นทึกหลังการจัด
ประสบการณ์มาจัดทำวิจัยชั้นเรียน เช่น เรื่อง การเสริมสร้างสมาธิในเด็กโดยใช้กิจกรรมดนตรี เป็นต้น 
 3. การนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 จากการนิเทศการจัดประสบการณ์ และจากการประเมินพบว่าครูพบปัญหา การประเมินพัฒนาการ
เด็ก ดังนั้นในปีการศึกษานี้ ครูจึงนำปัญหาการประเมินพัฒนาการเด็กของครูมาวิเคราะห์ แก้ปัญหาและพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการ PLC ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินพัฒนาการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียนรู้แบบ 0nline 
 4. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

  - แผนการจัดประสบการณ์  

  - บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 

  - แบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  - แบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

  - แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Diral - R) 

  - รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
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  - สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 

  - แบบสังเกตพฤติกรรม 

  - บันทึกลูกรัก 

   - แบบสรุปการอบรม 

  - แบบบันทึกอาหารเสริมนม 

  - แบบบันทึกอาหารกลางวัน 

  - แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

  - รายงานโครงการ/กิจกรรม 

   - ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม และบรรยากาศในห้องเรียน 

  - แบบบันทึก PLC 

  - บันทึกการยืม คืน สื่อ 

  - บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

  - รางวัลอันดับที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย การคัดเลือก (Best Prac-

tice) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ครูผู้สอน) ระดับภาค 

  - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best 

Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง “การเสริมสร้างพัฒนาการโดยใช้กิจกรรมนิทาน” 

  - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที ่เป็น

เลิศ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง “การสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) เรื่อง หนูน้อยนักปั้น” 

  - โล่ รางวัล เกียรติบัตร อื่นๆ 

 5.จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
  จุดเด่น 

1. ครูมีความรัก ความเมตตากับเด็กอย่างเสมอภาค มีความรู ้ความสามารถ และ   มี
ประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ สามารถออกแบบการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล เสริมกิจกรรมและทักษะที่จำเป็นได้เหมาะสมตามวัย 

2. ครูสามารถจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ จนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ

รางวัล เช่น รางวัลอันดับที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย การคัดเลือก (Best Practice) ตาม

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ครูผู้สอน) ระดับภาค รางวัลระดับเหรียญทอง 

เรื่อง “การเสริมสร้างพัฒนาการโดยใช้กิจกรรมนิทาน” และรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 
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เรื่อง “การสอนแบบโครงการ (Pr0ject Appr0ach) เรื่อง หนูน้อยนักปั้น” และรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง เรื่อง 

“ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

3. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก จนเป็นที่

ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูควรพัฒนาตนเองให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เพ่ิมมากข้ึน 

2. ครูควรพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให้หลากหลาย เพื่อความเป็นครูมืออาชีพให้มากขึ้น จน

เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

3. ครูควรคิดนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ  

1. ครูควรพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนให้มีความ 

หลากหลาย 

2. ครูควรนำรูปแบบการบริหารงานแบบ SUWAN M0del ไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้

ชัดเจนมากข้ึน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีเทคนิค รูปแบบ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

มากยิ่งขึ้น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

  70 1,732 1,267 73.15 
  

ดี 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

    1,339 71.31  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการเขียนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

    1,311 75.69  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการสื่อสารในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

    1,239 71.54  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดคำนวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

    1,175 67.84  

2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

  80 1,732 1,453 83.89 ดีเลิศ 
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 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดย
ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    1,358 78.41  

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

    1,517 87.59  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

    1,489 85.70  

3 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

  70 1,732 1,342 77.48 ดี 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง
และการทำงานเป็นทีม 

    1,342 77.48  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

    1,342 77.48  

4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

  75 1,732 1,331 76.85 ดี 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้

    1,352 78.06  
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เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม 
 

    1,310 75.64  

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  65 1,732 1,713 98.90 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    1,713 98.90  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  85 1,732 1,520 87.73 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    1,558 89.95  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ 
การทำงานหรืองานอาชีพ 

    1,481 85.51  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 



74 
 

 
 

1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  90 1,732 1,566 90.42 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

    1,610 92.96  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมี
ค่านิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    1,521 87.82  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

  85 1,732 1,495 86.32 ดีเลิศ 

 
 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  

    1,421 82.04  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน

กำหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได ้

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    1,569 90.07  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  85  1,515 87.47 ดีเลิศ 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลใน

    1,515 87.47  
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ด้านเพศ วยั เชื้อชาต ิศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

4 สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

  85  1,519 87.70 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    1,556 89.83  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    1,482 
 

85.57  

             สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                            จำนวนประเด็นพิจารณา 

84.99 ดีเลิศ 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =         100 x จำนวนผู้เรียนผา่นเกณฑท์ี่โรงเรียนกำหนด 
                                                                             จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได ้
   1. ระดับ  กำลังพัฒนา ต่ำกว่า ร้อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ด ี  ร้อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดเีลิศ  ร้อยละ 80 – 89.99 
   5. ระดับ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
1. กระบวนการพัฒนา 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม

ผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสาร ทุกกลุ่มสาระตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด โดยเริ่มจากการปูพื้น
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การอ่าน เขียน สื่อสาร ให้กับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของต้น

สังกัด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน สื่อสาร โดยดำเนิน

กิจกรรมในชั่วโมงเรียนที่ 1 ทุกวันวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ซึ่งครูประจำชั้นจะเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีพื้นฐานการอ่านออก เขียน จากคำพ้ืนฐานของแต่ละระดับชั้น โดยครูมีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการส่งเสริม

การอ่าน เขียน เช่น ใบงานอ่านจับความ อ่านจากรูปภาพและนำไปแต่งประโยค เป็นต้น และนำมาร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผลิตเป็นผลงาน เป็นต้น นอกจากนี้มีการดำเนินโครงการ 

กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมภาษาถิ่น 

กิจกรรมหมอภาษา และดำเนินกิจกรรมทดสอบการอ่านโดยใช้แบบทดสอบการอ่านของ สพฐ. ในระดับ ทุก

ระดับชั้น โดยโรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อไปทดสอบการอ่านของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น โดยมีการ

ติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดกิจกรรมอ่านคำพื้นฐานจากบัตรคำและเล่มบัญชีคำพื้นฐาน ฝึก

แต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพ มีการฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จากสื่อที่ครูได้จัดทำขึ้น เป็นต้น 

โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ตะกร้าความรู้ โดยนำหนัง สือใน

ห้องสมุดใส่ตะกร้าวางไว้บนอาคารเรียนแต่ละชั้นให้ผู้เรียนอ่านช่วงเวลาพักกลางวัน เพ่ือให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้

ไปบันทึกในสมุดรักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่านและบันทึกรักการอ่าน โดยทางกลุ่มสาระภาษาไทยได้แจกสมุด

บันทึกรักการอ่านให้ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ ป.1 - ม.6 ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องที่ผู้เรียนสนใจแล้วนำมาบันทึกลง

สมุดและส่งครูผู้สอนสิ้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้พัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนใน

แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยการฝึกอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษท่ีตนเองสนใจจากหนังสือ

เรียนในระดับของตน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย จะดำเนินการในวันสำคัญ ๆ เช่นวันภาษาไทย 

วันสุนทรภู่ เป็นต้น กิจกรรมการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้บริเวณภายในห้องสมุด และกิจกรรมจัดหาและจัดซื้อ

หนังสือเข้าห้องสมุด เพ่ือเป็นสื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนชุมนุม ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนและสื่อสารของผู้เรียนนอกเหนือจากในชั้นเรียน เช่น ชุมนุม

รักษ์ภาษา ชุมนุมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือเขียนคำศัพท์ และเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ตามคำบอก

ของครูเขียนลงสมุด เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียนและอ่าน และและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์จากการท่อง เพื่อให้สามารถจดจำและนำไปใช้ในการเรียนได้ โดย

ครูผู้สอนให้นักเรียนบันทึกคำศัพท์ที่สนใจส่งครู จากนั้นครูผู้สอนคัดคำมาทำแบบทดสอบผู้เรียนในระดับที่

ตนเองสอน เพื่อเป็นการทบทวน ซึ่งผลการทดสอบการเขียนตามตัวชี้วัดของวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ในระดับดีขึ้นไปของผู้เรียนในระดับ ป.1 - ม.6 มีผลการประเมิน
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เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ

ระดับชั้นให้มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ แบบ

ลงมือปฏิบัติจริง แบบโครงงาน ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ 

ซึ่งครูมีการผลิตสื่อ ใบงาน เกมการศึกษา หรือใช้สื่อสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของผู้เรียน เป็นต้น 

ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการคิดคำนวณ เช่น 

โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ โดยมีการดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมสูตรคูณคล่อง โดยดำเนินการในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1–4 เพ่ือปูพื้นฐานการคิดคำนวณ โดยการเขียนสูตรคูณตามรูปแบบที่ครูกำหนด กิจกรรมคิดเลข

เร็ว  กิจกรรมพิชิตโจทย์คณิตด้วยการคิดวิเคราะห์ จากการนำเศษวัสดุหีบห่อสินค้า หรือโบวชัวร์สินค้ามาใช้เป็น

สื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการตั้งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยดำเนิน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น มีการดำเนินโครงการ

จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์  ซึ่งมีกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ

ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิค 19 ผลการดำเนินงาน

พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้มีการ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น กลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้พื้นฐาน

ตามหลักสูตรที่กำหนดโดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมที่หลากหลาย เช่น ชุมนุมคณิตคิดเร็ว 

ชุมนุมประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ และชุมนุมศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริม

ผู้เรียนให้ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อการศึกษาค้นคว้าตามโอกาส การสร้างชิ้นงานโดยชิ้นงานส่วนใหญ่จะเป็น

ชิ้นงานแบบกลุ่ม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เรียนได้เริ่มมีการค้นคว้าด้วยตนเอง ทดลองตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ มีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ทั้งจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในทุกระดับชั้นผู้เรียนจะ

ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยเทคนิคโครงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงงานสำรวจ โครงงานประดิษฐ์ และ

โครงงานทดลอง เป็นต้น โดยการจัดการเรียนรู้โครงงานจะบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่อาจจะมาก

น้อยต่างกันตามเนื้อหาและธรรมชาติของรายวิชา ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงาน มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหาร่วมกันในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีทักษะการสื่อสารเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้ ที่

สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณให้แก่ผู้เรียน เช่น 

โครงการส่งเสริมงานอาชีพ มีกิจกรรม ตลาดนัดเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ มีกิจกรรม
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สูตรคูณคล่อง เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินงาน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 73.15 ระดับคุณภาพดี 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ ่งเน้นกระบวนการส่งเสริม พัฒนาผู ้เร ียนให้มี

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ทักษะการคิด เช่น กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้จากการทำใบงานที่ครูกำหนด ทั้งในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม การ

ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19        ซึ่ง

ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ต้องมีการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (0nline) ซึ่งครูได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อที่ให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง โดย

มีการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจากใบงาน และสร้างชิ้นงานร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้

โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีกิจกรรมหมอภาษา กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม

ไทย เป็นต้น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีกิจกรรมสูตรคูณคล่อง กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรม

โจทย์คณิต เป็นต้น โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนรู ้ในรูปแบบโครงงาน

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีกิจกรรมศิลปินน้อย  

ให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดจากการออกแบบงานศิลปะตามจินตนาการ กิจกรรมเสริมทักษะงานศิลปะ 

กิจกรรมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ งานศิลปะของช่างสกุล 

เมืองเพชรและได้เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานศิลปะ และได้ร่วมนำออกแสดงในวันสำคัญๆ ซึ่งช่วยเสริม

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ออกแบบงานศิลปะตามจินตนาการ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

เป็นรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้โบราณสถานในจังหวัดเพชรบุรี และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ มา

บันทึก และบูรณาการสร้างชิ้นงาน ในโครงการทัศนศึกษาและโครงการส่งเสริมงานอาชีพ และกิจกรรมชุมนุม

ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจเพ่ือได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำมา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน เช่น ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์ ชุมนุมพับกระดาษรูป

เรขาคณิต ชุมนุม Let’s play ชุมนุมเรขาคณิตสร้างสรรค์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์หรรษา และชุมนุมคณิตศิลป์ เป็น
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ต้น จากการดำเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด เฉลี่ยร้อยละ 89.94 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
 
 
 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถนำความรู้จากการเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน ชิ้นงาน ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม จากการ

เรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง 

จากการค้นคว้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งจากการมอบหมายชิ้นงานของครู เช่น การสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

รวบรวมจัดทำผลงานในรูปรายงาน การจัดทำโครงงาน และการเรียนรู้ จากการสร้างผลงานจากใบงานที่

ครูผู้สอนกำหนด เป็นต้นและการทำงานเป็นทีม เช่น มีการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชุดรีไซเคิล ประดิษฐ์

โคมไฟจากกะลา กระดาษลัง ไหมพรม ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ เช่น ถาดใส่

ของจากไม้ไอศกรีม โคมไฟจากตะเกียบไม้ ประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมและถุงพลาสติก ประดิษฐ์กระถางต้นไม้

จากขวดน้ำ ประดิษฐ์ของที่ระลึกจากถุงกระสอบ และประดิษฐ์กระเป๋าดินสอจากเศษผ้า เป็นต้น  นอกจากนี้

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น ในกิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ได้จัดทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ผู้เรียนประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆ เช่น โครงงานไม้กวาด

ดูดฝุ่นไม่ใช้ไฟฟ้า โครงงานเปิดปิดด้วยเสียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และการทำโครงงานสะเต็ม

ศึกษา เช่น การออกแบบยานสำรวจดวงดาว โดยใช้กระบวนการออบแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้น อีกทั้งยังมีโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น 

โครงงานนาฬิกาบอกเวลา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงงานหนูน้อยนักสำรวจในระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 เป็นต้น นอกจากนี้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนได้มีการสร้างผลงานที่

สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ เช่น โครงงานหนังสือเล่มเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงงานฉลากสินค้า

หรรษาตามหาหมู่อักษรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจากการดำเนินงาน

ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมและผลงานใหม่ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เฉลี่ยร้อยละ 77.48  

ระดับคุณภาพด ี

    1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน

และส่งเสริมครูให้นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ มีบริการ

อินเตอร์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการค้นคว้าได้ตลอดเวลา มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับหารจัดการเรียนการสอนที่

เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน และในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ครูมีกิจกรรม

ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล สามารถส่งงานผ่าน E-mail G00gle f0rm แชร์

ไฟล์งานผ่าน G00gle Drive หรือผลิตคลิปวิดีโอและอัพโหลดผ่าน Y0uTube ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ และ

ในระดับชั้นประถมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและใช้ในการ

ค้นคว้าเพื่อเป็นพื้นฐานในเบื้องต้น นอกจากนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ออนไลน์และส่งงานผ่าน Vil Classr00m โดยใช้ 

Z00M Meeting, G00gle Meet, G00gle Classr00m และสามารถใช้ Platf0rm Class C0nnect ของอักษร

เจริญทัศน์ในระดับชั้นประถมศึกษา และในทุกระดับชั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่ออนไลน์ในช่วงการระบาดของ

โรคไวรัสโควิด 19 ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้ เช่น การส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การขายของออนไลน์โดยการ live ผ่าน S0cial Media Faceb00k 

สามารถฝากของเข้าไปขายในระบบ E-C0mmerce ชั้นนำ เช่น Sh0ppe, Lazada หรือ Kaidee สามารถสร้าง 

Faceb00k Fan page สำหรับขายของออนไลน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหมอ

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 

เบื้องต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีกิจกรรม

การแข่งขันสุดยอด ICT โดยนำผลคะแนนสูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนในระบบออนไลน์ เป็นผู้

ชนะการแข่งขันสุดยอด ICT รวมถึงมีกิจกรรมแนะนำเว็บไซต์ให้ความรู้โดยมีตัวแทนนักเรียนนำเสนอเว็บไซตท์ี่

น่าสนใจและน่าเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ และกิจกรรมบอร์ด

ความรู้อัจฉริยะที่ให้นักเรียนร่วมมือกันรวบรวมข้อมูลจัดทำบอร์ดความรู้ในโรงเรียนแล้วสร้าง QR C0DE เพ่ือให้

ง่ายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ เป็นต้น และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนที่ สนใจเรียนรู้

ด้านเทคโนโลยีได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในตามหลักสูตร เช่น การจัดกิจกรรมชุมนุม  Techn0l0gy Diy 

ชุมนุมคอมพิวเตอร์น่ารู ้ เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าผู ้เรียนมีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด เฉลี่ยร้อยละ 76.85 ระดับคุณภาพดี 

    1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ

มุ่งเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนิน โครงการการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งมี

การดำเนินกิจกรรมภาษาถิ่นน่ารู้ กิจกรรมหมอภาษา  กิจกรรมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทดสอบ  LAS, NT, 
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RT, 0-Net  โครงการห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานกุรม 

กิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้ในห้องสมุด กิจกรรมตะกร้าความรู้  โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม

คำศัพท์จดจำนำไปใช้ กิจกรรม English f0ur skills โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์ กิจกรรมสูตรคูณคล่อง มีการ

ดำเนินกิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมพิชิตโจทย์คณิตด้วยการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบ NT 

และ 0-Net โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการดำเนินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมเตรียม

ความพร้อมทดสอบ NT และ 0-net โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนมีการดำเนิน

กิจกรรมสุดยอด ICT กิจกรรมบอร์ดความรู้อัจฉริยะ กิจกรรมแนะนำเว็ปไซต์ให้ความรู้ และกิจกรรม U talk 

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินโครงการส่งผลให้ผู้เรียน  สามารถนำความรู้มาใช้ในการเรียนและมี

ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ครูผู้สอนได้มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนให้กับ

ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนชุมนุม เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจและเสริมการเรียนรู้ให้มีทักษะ

ความรู้เพิ่มขึ้นตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เช่น 

ชุมนุมอ่านแล้วเพลินกับวิทยาศาสตร์ ชุมนุมหนังประวัติศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์หรรษา ชุมนุมภาษาไทย 

ชุมนุมคอมพิวเตอร์น่ารู้ และชุมนุมเรขาคณิตสร้างสรรค์ เป็นต้น จากผลการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนมีผลการ

ทดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.90 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพในชุมชน และของจังหวัดเพชรบุรี โดย

บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นต้น โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน

จังหวัดเพชรบุรี และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมภาษณ์ 

บุคคลต้นแบบในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ กิจกรรมเรียนรู้งานช่างจากสกุลช่างเมืองเพชร เช่น การแทงหยวก 

งานปูนปั้น การทำขนมไทย เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับงาน

อาชีพเพ่ือปูพ้ืนฐานงานอาชีพให้กับผู้เรียนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน

สายอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

โรงเรียนได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
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นาฏศิลป์ มีกิจกรรมเสริมทักษะงานศิลปะ  กิจกรรมส่งเสริมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร เป็นต้น โครงการ  

ส่งเสริมการงานอาชีพ มีกิจกรรม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้

งานอาชีพจากภูมิปัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมตามที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการทำงานหรืออาชีพตามความถนัด เช่น ชุมนุมอาหาร 4 

ภาค ชุมนุมใบตอง ชุมนุมซ่อมเครื่องไฟฟ้า ชุมนุมการงานอาชีพ ชุมนุมส่งเสริมอาชีพ ชุมนุมตัดกระดาษ    การ

ตัดกระดาษเป็นพวงมโหรต เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำผู้เรียนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและแสดงออกในความสามารถด้านงานอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ 

เช่น การตัดกระดาษเป็นพวงมโหรต ตกแต่งโอ่งสวยด้วยผ้าไทย ในกิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น นอกจากนั้น

โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงทางวิชาการ (M0U) กับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพื่อเปิดการเรียนการสอนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการร่วมจัดทำ

หลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนในสองหลักสูตรควบคู่กัน ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ โดยมีการสำรวจความ

สนใจของผู้เรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ และจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีการฝึก

ประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนได้รับวุฒิการศึกษา

ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ควบคู่กัน ผลการ

ดำเนินงานพบว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

เฉลี่ยร้อยละ 87.76 ระดับคุณภาพดีเลิศ  

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีศีลธรรม เพื่อมุ่งหวังพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พร้อมทั้ง

เพ่ือที่เด็กเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและเป็นคนดีของสังคมในอนาคตโดยโรงเรียน

ได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน ได้ เน้นให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและมีจิต

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสาและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมให้เจริญควบคู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจในรูปแบบที่

หลากหลาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา โรงเรียนได้มีการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นคุณธรรม  
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จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้มุ่งเน้นคุณธรรม 

จริยธรรมนำความรู้ มีการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และมีการปรับโครงสร้างรายวิชาเพ่ื อ

เพ่ิมเติมรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน เช่น รายวิชาศาสนพิธี เป็นต้น และในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูผู้สอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่

หลักสูตรกำหนด โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม พร้อมความรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ความมี

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น โรงเรียนมีการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง

ค่านิยมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่  

กิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมฝึกมารยาทไทยและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ กิจกรรม

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ทำงานเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โครงการโรงเรียนสีข าว เพื่อมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนเมา ได้แก่ กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ กิจกรรม

ตรวจสารเสพติด  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือเป็น

การส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมการเข้าใจอันดีต่อ

กระบวนการประชาธิปไตยได้แก่ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการลูกเสือ เนตรนารี มีกิจกรรมเดิน

ทางไกล ค่ายพักแรม เพื่อให้ผู ้เรียนเรียนรู ้การอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มีทักษะชีวิต 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกำหนด

รูปแบบการดูแลให้เหมาะสมกับผู้เรียนสามารถส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้

อย่างเหมาะสม  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดภูมิทัศน์

ทั้งในห้องเรียนและบริเวณสถานที่ให้เกิดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมห้องเรียน

อาคารเรียน 5 ส. กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น โครงการวันสำคัญ โดย

จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทั้งของชาติและศาสนา เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้มีกิจกรรม

การสร้างค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู ้ทั ้งในด้านกฎหมาย และสุขอนามัย ส่งเสริมผู ้เรียนรักษ์

สิ ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เช่น  

กิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นต้น ร้อยละ 90.42 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
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 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นคนไทย เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยในการจัดการเรียนการสอนได้มีการนำภูมิปัญญาไทยใน

ชุมชนเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีการดำเนิน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกรักในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ประกวดร้อง

เพลงชาติ เป็นต้น นอกจากนี้บริบทจังหวัดเพชรบุรีที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นจังหวัดที่มีศิลปะ วัฒนธรรมที่มีความ

โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในด้านงานช่างสิบหมู่ซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศ ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าเป็น

วิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจ และสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบทอดเช่น ลายรดน้ำ แกะสลัก ปิดทองลงรัก 

ช่างปั้น แทงหยวก เป็นต้น โดยเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนซึ่งมุ่งเน้นทั้ง

ความรู้และการปฏิบัติ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน งานสกุลช่างเมืองเพชร ด้วยการ

ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร และจัดรายวิชาเพิ่มเติมแทงหยวก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน และสอดแทรกใน

กิจกรรมชุมนุม ให้ผู้เรียนที่สนใจได้เรียนรู้ เป็นต้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการ

ประกอบอาชีพได้ อีกท้ังโรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ในด้านดนตรีไทย 

มีกิจกรรมส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยทุกวันพระของโรงเรียน และการนำผู ้เรียนไปร่วมเล่นดนตรีไทยกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือมาท้ังในและนอกสถานที่ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงและมีความภูมิใจในภูมิ

ในวัฒนธรรมของไทย ในด้านนาฏศิลป์ การร่ายรำแบบไทย มีกิจกรรมอยากโชว์ที่นำนักเรียนไปร่วมงานแสดง

ทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือมา นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนรายวิชาพลศึกษา ครูผู้สอนได้สอดแทรกการละเล่นแบบไทยโบราณไว้ ได้เรียนรู้เพื่อดึงนักเรียนให้

กลับมามีสังคมแบบไทย อีกหนึ่งประเพณีที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดมา เช่น กิจกรรมวันลอย

กระทง โดยให้ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายและไม่เป็น

พิษต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยไว้กับเยาวชนรุ่นหลัง อีกท้ังเนื่องจากบริบทโรงเรียน

อยู่ริมน้ำเพชรบุรี กิจกรรมประกวดกระทง ตามประเพณีวันลอยกระทงของไทยจึงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ใน 1 สัปดาห์ มีการนำเสนอภาษาถิ่นหน้าเสาธง 1 วัน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนลืมภาษาที่เป็น

รากเหง้าของจังหวัดตนเองอีกทางหนึ่ง ส่วนด้านการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยและวิชานาฏศิลป์ทางโรงเรียน

ได้จัดให้มีห้องนาฏศิลป์และห้องดนตรีไทย โดยมีครูผู้ชำนาญการในด้านนี้โดยเฉพาะ และยังจัดการเรียนการ

สอนไว้ในตารางสอน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชานาฏศิลป์ และวิชาดนตรีไทยทุกคน จนเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

ที่ผู้เรียนของโรงเรียนได้มีโอกาสไปประกวดหรือแสดงจนได้รับรางวัลมาอย่างมากมายแล้วยังเป็นการสร้าง

ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ผลการดำเนินงานผู้เรียนมีคุณลักษณะของความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.32 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
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3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้ที่จะยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย ในสังคมปัจจุบัน มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน

ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปกิจกรรมกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ เพื่อให้

ผู้เรียนได้เรียนร็การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า

จากแหล่งเรียนร็ต่าง ๆ โยการรวมกลุ่ม เป็นต้น และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนครูได้มุ่ง

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเน้นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โยให้ผู ้เรียนที่เรียนเก่งได้

ช่วยเหลือผ็เรียนที่เรียนอ่อน เป็นต้น  นอกจากนี้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดร้่วม

กิจกรรมตามที่ตนเองสนใจในรูปกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชุมนุมรักษาดินแดน ชุมนุมจิตอาสา และ ชุมนุมกีฬา เป็นต้น และดำเนินโครงการจิต

อาสา เพ่ือร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือเรียนรู้การปรับตัว นอกจากนี้โรงเรียนมี

การดำเนินกิจกรรมแนะแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เป็นต้น การดำเนินกิจกรรม โครงการดังกล่าว 

สามารถช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลง ผู ้เรียนสามารถปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากการ

ดำเนินงาน พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ได้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.47 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 โรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ที่เหมาะสม เรียนรู้การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและการ

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยการดำเนินโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีการดำเนิน

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการดำเนิน

กิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบนักธรรมศึกษา กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมฝึกมารยาทไทยและสวดมนต์หมู่

ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เป็นต้น โครงการโรงเรียนสีขาว เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนัก

ถึงภัยจากยาเสพติดและสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนเมา ได้แก่ กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ กิจกรรมตรวจสารเสพติด  

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด และโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฤศลิป์ 

มีกิจกรรม ศิลปินน้อย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีสุขภาพจิตที่ดีได้แสดงออกด้านงานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

จากการออกแบบงานศิลปะตามจินตนาการ กิจกรรมเสริมทักษะงานศิลปะ กิจกรรมสืบสานงานสกุลช่างเมือง

เพชร เป็นต้น โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม โดยโรงเรียนมีการบริการอาหารกลางวันให้ผู้ เรียนใน
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ระดับประถมศึกษา และดูแลให้ผู้เรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ มีการตรวจสุขภาพ และชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 จากการหน้าที่ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนได้จัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมชุมนุมเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และผ่อนคลายจากการเรียนในห้องเรียน เช่น ชุมนุม ดนตรี ชุมชนุม

กีฬา และชุมนุมรักษ์ศิลป์ เป็นต้น ผลการดำเนินงานพบว่าผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.70 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
4. คำสั่งประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
5. รายงานโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
6. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระ 
7. รายงานผลการสอบ 0-NET  
8. ตัวอย่างผลงาน โครงงานผู้เรียน 
9. รายงานผลสมรรถภาพนักเรียน 
10. รายงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม 
11. เกียรติบัตร โล่ รางวัล  
12. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
13. ตัวอย่างผลงาน ใบงาน 
14.ตัวอย่างสื่อการสอนทั้งสื่อที่ครูผลิต และสื่อเทคโนโลยี 
15.ตัวอย่างสื่อการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

 จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ มีจิตอาสา 

๒. ผู ้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน เขียน สื ่อสาร การคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด 

๓. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และมีทักษะพื้นฐานในงานอาชีพ 

๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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๕. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา และสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านคิดคำนวณของผู้เรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่พัฒนาสูงขึ้น 

2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  

๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้สามารถสร้างนวัตกรรมจากผลงานที่ยังน้อย  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านคิด

คำนวณของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้พัฒนาสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-NET) ผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้พัฒนาสูงขึ้น 
3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถสร้างนวัตกรรมจากผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความหลากหลายและมีจำนวนที่เพ่ิมขึ้น  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

  

 

 

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด 

  

 

 

 1.3 กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  
 

 

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  
 

 

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
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2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 

  
 

 2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 

 2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน 

 
  

 

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
  

 

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
  

 

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

4 ดีเลิศ 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
  

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ (ข้อ) 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ   
 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการในดา้นการ

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิน่ 

 
  

 

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง  

 
  

 

 3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

  
 

 

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 
 

4 ดเีลิศ 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 
  

 

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ยังไม่ครบทุก
กลุ่มสาระ 

  
 

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของ
ครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
  

 

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  
 

 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

 
  

 

 5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

 
  

 

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
  

 

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

  
 

 

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
  

 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

ผลสำเร็จ (ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 

5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 
  

 

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

  
 

 

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 
  

 

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

  

 

 

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้     
 7.1-7.5     
สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

28/6=4.6 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

  ค่าเป้าหมาย =   จำนวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ ๑ ข้อ    ได้ระดับคณุภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ ๒ ข้อ    ได้ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ ๓ ข้อ    ได้ระดับคณุภาพ ด ี
ปฏิบัติ ๔ ข้อ    ได้ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ ๕ ข้อ    ได้ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
๑.00 – ๑.๔๙ ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

๑.๕0 – ๒.๔๙ ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

๒.๕0 – ๓.๔๙ ระดับคณุภาพ      ดี 
๓.๕0 – ๔.๔๙ ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
๔.๕0 – ๕.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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จุดเน้น พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยใช้ SUWAN Model   
กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการ โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อน กระบวนการบริหารและการจัดการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอน
การดำเนินงานเป็นลำดับ ดังนี้ 

1.โรงเรียนดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์ผลการประเมินต่าง ๆ ในรอบ   
3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และผลการจัดการศึกษาในทุกมิติของปีการศึกษาที่ผ่านมา นำปรัชญา เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนและอัตลักษณ์ผู้เรียน รวมทั้งวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเริ่มต้นที่การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ต่อมาประชุมจัดทำประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แบบมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นที่โรงเรียน โดยดำเนินการตามระบบ SUWAN M0del เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อให้นักเรียน ดี เก่ง มีสุข ใช้รูปแบบ PDCAA เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน มีคำสั่งตามสาย
งาน และแบ่งงานที่ชัดเจน เน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 
มีการพัฒนาทั้งระบบ โดยพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาครูให้ครูได้รับการอบรม 
เสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มุ่งเน้นเป็นสำคัญ และพัฒนาอาคารสถานที่ มี
การปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์  ทางโรงเรียน
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ระบบประกัน 7 องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 7 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การประกันคุณภาพภายใน และภายนอกอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมนิเทศการจัดประสบการณ์ของครู พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษามาฝึกการจัดประสบการณ์การสอนวิชาชีพครูในทุก ๆ ปี จากการดำเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ควบคู่กับ SUWAN M0del ประสบความสำเร็จจนเกิดผลประจักษ์ต่อ
ผู้ปกครอง เป็นที่ยอมรับของชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงาน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี รักความเป็นไทย บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหาร และครูมือ
อาชีพ โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 
3.รายงานการประเมินตนเอง 
4.การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
5.รายงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
6.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน 
7.แบบนิเทศการสอนครู 
8.รายงานการอบรมพัฒนาครู 
9.คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายงานต่าง ๆ 
10.บันทึกการประชุม 
11.สมุดตรวจเยี่ยม สมุดเยี่ยม 
 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร้างการ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
บุคลากร มีการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เน้นคุณธรรมของผู้เรียนตามหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ 

 2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 
มีความสดใส และสวยงาม น่าอยู ่น ่าเรียน  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกห้องเรียน             
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 

3. โรงเรียนตั้งอยู่ในวัดมหาธาตุ วรวิหารซึ่งเป็นแหล่งคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้ครู สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ให้เป็น 

รูปธรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. โรงเรียนควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล ทั้งเรื่องงานโครงการ และงานด้านการเรียนการสอน  

เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 



94 
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1. โรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน 

การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ปกครอง ที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้ 

 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการและเพ่ือใช้ 

ในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

     มาตราฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
 (ร้อยละ) 

จำนวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครูที่
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

✓  80 81 64 79.01 ดี 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

✓  80 81 64 89.01 ดี 

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกกรมได้
จริง 

✓  80 81 65 80.25 ดีเลิศ 

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ 

✓  80 81 45 55.56 ปานกลาง 
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1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน 

✓  80 81 75 92.59 ยอดเยี่ยม 

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

✓  80 81 70 86.42 ดีเลิศ 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

✓  80 81 77 95.01 ยอดเยี่ยม 

2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

✓  80 81 76 93.83 ยอดเยี่ยม 

2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 

✓  80 81 81 100.00 ดีเลิศ 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครูที่
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน 
กำหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

✓  80 81 73 90.12 ยอดเยี่ยม 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

✓  85 81 64 79.01 ดี 

3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

✓  85 81 64 79.01 ดี 

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

✓  85 81 64 79.01 ดี 
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4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

✓  80 81 61 75.31 ดี 

4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

✓  80 81 67 82.72 ดีเลิศ 

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

✓  80 81 64 79.01 ดี 

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

✓  80 81 44 54.32 ปานกลาง 

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

✓  80 81 67 82.72 ดีเลิศ 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

✓  80 81 72 88.89 ดีเลิศ 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จำนวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครูที่
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
กำหนด (คน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัต ิ
ไม่

ปฏิบัต ิ

 5.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

✓  80 81 72 88.89 ดีเลิศ 

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

✓  80 81 73 90.12 ยอดเยี่ยม 

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้ - - - - - - - 
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      สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                           จำนวนประเด็นพิจารณา 

83.45 ดีเลิศ 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
   1. ระดับ  กำลังพัฒนา ต่ำกว่า ร้อยละ 50 
   2. ระดับ ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59.99 
   3. ระดับ ดี ร้อยละ 60 – 79.99 
   4. ระดับ ดีเลิศ ร้อยละ 80 – 89.99 

         5.   ระดับ      ยอดเยี่ยม           ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม  
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3  

1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการส่งเสริมครูทุกคนได้
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วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบทำการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัด
มาตรฐานของหลักสูตร และนำส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้างานวิชาการก่อนดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนก่อน 1 สัปดาห์ ซึ่งได้มีกิจกรรมส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน มีระบบการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด ส่งเสริมครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสื่อที่ผลิตขึ้นเอง และสื่อเทคโนโลยีที่
สามารถค้นคว้าดัดแปลงได้ ที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา วัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  และในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูได้ค้นหาวิธีการเพื ่อให้ผู ้เรียนทุกคนได้เรียนรู ้ตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มจะมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดกลุ่มแบบคละ
ผู้เรียนเก่ง อ่อน ปานกลางเพ่ือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นต้น ครูมีกิจกรรมสอน
เสริมผู้เรียนที่เรียนอ่อนนอกเวลาเรียน เช่น การสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้มาสร้างชิ้นงาน และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบุรี เช่น การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภออื่น ๆ เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะ
ทางให้กับผู้เรียน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น และมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น กิจกรรมการแทงหยวกกล้วย ซึ่ง
เป็นศิลปะของชาวจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมการทำอาหาร และขนมไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรี เป็นต้น 
การจัดการเรียนการสอนได้มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนร็ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ได้บูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนร็จากการค้นคว้า และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และนำมาบูรณาการ
ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยสร้างผลในในรูปโครงงาน เป็นต้น จากการดำเนินงานพบว่ามีผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.36 ระดับคุณภาพ ดี 

2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
โรงเรียนได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรม

พัฒนาตนเอง และศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ หรือสารเคมีเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน โครงการ
ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีกิจกรรมจัดหาและจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนี้ได้
ส่งเสริมครูให้ผลิตสื่อการสอน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 ครูทุกคนมีการจัดทำสื่อการสอน
ออนไลน์ และจัดทำใบงานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหลักการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มุ่งเน้น
ให้ครูทุกคนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการผลิตสื่อ และจัดหาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อแหล่ง
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เรียนรู้ โดยดำเนินโครงการทัศนศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนร็จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่หลากหลาย  เช่น 
การศึกษาโบราณสถานในจังหวัดเพชรบุรี การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากนี้ใน
ห้องเรียนทุกห้องจะมีทีวีเพื ่อให้ครูสามารถใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้ได้โดยสะดวก มีห้อง
คอมพิวเตอร์และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ และมีสำหรับอำนวยความ
สะดวกให้ครูได้ใช้งานอย่างเพียงพอ  ส่งเสริมครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีจากการส่งเสริมให้ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ ครูมีการใช้สื ่อโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 นอกจากนี้โรงเรียนมีความ
พร้อมในการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมด้านสื่อเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ซึ ่งโรงเรียนมีการให้บริการ
สัญญาณ WIFI เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำทะเบียนสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน มีการประสานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อร่วม
จัดการศึกษาในรูปวิทยากร เช่น สภอ.เมืองเพชรบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรีให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่ามีผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.01 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
         3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 โรงเรียนมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื ้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมครูทุกคนให้จัดบรรยากาศห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค เน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้เรียนรู้แบบร่วมมือ จากการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน และร่วมกันสร้างชิ้นงาน ครูมีการดูแลผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อนโดยมีการ
สอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติให้เพื่อนช่วยเพื่อน มีการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งโรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนโดยแยกผู้เรียนอ่อนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไว้ใน
ชั้นเรียนเดียวกันมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่แตกต่างจากห้องเรียนอ่ืน ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล และใน
กิจกรรมสอนเสริมครูเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ใบงาน แบบทดสอบที่วิเคราะห์ว่าเหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียน มีระบบการดูแลจากกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเยี่ยมบ้าน และมีการติดต่อกับ
ผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน โดยจัดทำไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพ่ือให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้าน
และโรงเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนรักครู ครูรักผู้เรียน 
และผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมี
การศึกษาและรวบรวม ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้สะอาด
เรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน มีอากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างเพียงพอ มีหน้าต่างเพียงพอ มีประตูเข้าออกสะดวก   
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ไม่มีเสียงรบกวน มีบริเวณท่ีเหลาดินสอ มีถังขยะท่ีมีฝาปิดวางหลังห้อง โดยมีการจำกัดบริเวณ มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้นเช่น โทรทัศน์ สมาร์ททีวี จอโปรเจคเตอร์ และสื่อ
การสอนต่าง ๆ ในแต่ละวิชา มีการใช้ประโยชน์ชั้นเรียนอย่างคุ้มค่า โดยในบางครั้ งครูอาจดัดแปลงห้องเรียน
เป็นห้องฉายภาพยนตร์ให้นักเรียนได้ดูเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายบ้าง มีการจัดป้ายนิเทศทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีการจัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู เพื่อสร้างความสนใจแก่นักเรียน และจัดใหม่ให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญหรือวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน มีการจัดมุมหนังสือ หรือ
มุมรักการอ่านทุกห้องเรียน มีสื่อการสอนบางประเภทที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนและมีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ มีการจัดติดผลงานของนักเรียนเพื่อแสดงความก้าวหน้าของนักเรียนและเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจ ทำ
ชิ้นงาน และเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จและมีกำลังใจในการเรียนต่อไป  มีการจัดบรรยากาศทางสังคม
โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างมีความสุข ไม่ทำโทษนักเรียนด้วยการ
ใช้ความรุนแรง หรือใช้คำ ไม่สุภาพเป็นการทำร้ายจิตใจและความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกรักที่จะ
เรียนรู้ ได้โดยง่าย และบางครั้งมีการจัดกิจกรรมให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่นและทำงาน 
และเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทำสิ่งต่าง ๆ ในบรรยากาศร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งด้านความคิดและการกระทำอันส่งผลต่อการเรียนรู้ทักษะทางสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนในการที่จะนำไปใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนต่อไป ซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.01 ระดับคุณภาพดี 
           4. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง และเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีการจัดทำคู่มือระเบียบการวัดประเมินผล
ของสถานศึกษา เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล ะมีการ
กำหนดให้ครูมีการทดสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ และบันทึกผลเพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม มีการประชุมร่วมกันระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตร 
ออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียน เช่น การออกแบบวัดความรู้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ก่อน
เรียน หลังเรียน ใบงาน ต่าง ๆ เป็นต้น ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูจะมีการกำหนดค่ามาตรฐานเกณฑ์การให้
คะแนนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ครูมีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และระดับ
ความรู้ของผู้เรียน มีการประเมินผลงานผู้เรียนทั้งจากกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม ครูมีการจัดทำแบบประเมินผล
การเรียนของผู้เรียน เช่น แบบประเมินชิ้นงาน ผลงาน แบบประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร เป็นต้น ครูมีการนำผลการวัดประเมินผลแจ้งผู้เรียนให้มีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ ๆ ในทุกครั้งที่มีการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ในการวัดประเมินผลครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการประเมินผล และมีการนำผลการประเมินผู้เรียนสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้รับทราบ และแก้ไข และมี
การจัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียนเสนอแก่ผู ้ปกครองทุกภาคเรียน  นอกจากนี้ครูทุกคนได้นำผลการ
จัดการเรียนรู้มาจัดทำวิจัยในชั ้นเรียนทุกภาคเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื ่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
75.31 ระดับคุณภาพด ี

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร มีกิจกรรมส่งเสริมครูให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองจากการเข้ารับการศึกษาต่อทั้งในวิชาชีพครู และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และอบรมพัฒนากับหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ครูมีการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันจากกิจกรรม PLC และมีการบันทึกผล
เพ่ือนำสู่การพัฒนาในทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรม มีการประชุมร่วมกันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำผลการ
จัดการเรียนรู้ สภาพปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ พูดคุยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ครูได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้าวิชาการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครูได้นำข้อมูลที่
ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง มาขยายผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เรียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.89 ระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
  

ข้อมูล หลักฐาน เชิงประจักษที่สนับสนุนผลการประเมิน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
3. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แบบบันทึกการจัดชั้นเรียนเชิงบวก 
5. สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
6. บันทึกกิจกรรม 
7. ตัวอย่างผลงาน ใบงาน 
8. ตัวอย่างสื่อการเรียนทั้งสื่อท่ีครูผลิต และสื่อเทคโนโลยี 
9. บันทึกกิจกรรม PLC 
10.เครื่องมือประเมินผลผู้เรียน 
11. รายงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จุดเด่น 
1. ครูมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
2. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อผู้ปกครอง และผู้เรียน 

         3. ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

จุดควรพัฒนา 
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         1. การจัดทำทะเบียนสื่อในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังขาดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน  
         2. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมในการจัดการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มส าระการ
เรียนรู้ ควรให้มีความหลากหลาย และควรมีสื่อประเภทเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         3. ครูมีการนำผลงานผู้เรียน เช่น งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน นำเผยแพร่ต่อสาธารชนที่น้อย
ยังไม่กว้างขวาง  
         4. ครูขาดการนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้หรือกิจกรรมเสริมที ่เป็นแบบอย่างที ่ดี                 
สู่สาธารณชน ผู้ปกครองผ่านสื่อต่าง ๆ  
         5. การออกแบบเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่เหมาะสมสอดคล้อง
กับสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ระบุในแผน และไม่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะและกระบวนการ  
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
         1. ครูควรมีการจัดทำทะเบียนสื่อในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อ
การใช้งาน และเป็นปัจจุบัน โดยแยกประเภทของสื่อให้ชัดเจน 

 2. ครูควรมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้มีความหลากหลาย และสม่ำเสมอ 
   3. ครูควรมีการนำผลงานผู้เรียน เช่น งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน ที่เป็นผลงานโดเด่นนำเผยแพร่
ต่อสาธารชน ผ่านช่องทางสื่อให้หลากหลายและกว้างขวาง  
         4. ครูควรมีการนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมที ่เป็นแบบอย่างที ่ดี                 
สู่สาธารณชน ผู้ปกครองผ่านสื่อต่าง ๆในหลากหลายช่องทางให้แพร่หลาย  
         5. ครูควรมีการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที ่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู ้ และให้ครอบคลุมทั ้งความรู ้ ทักษะและกระบวนการ ตามที่
มาตรฐานหลักสูตรกำหนด และนำผลมาสรุปให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้
สามารถนำสู่การพัฒนาได้ชัดเจน 
 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถผลิตสื่อให้มีความหลากหลาย มีการนำ 

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดทำทะเบียนการใช้สื ่อให้เป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มสาระ พร้อมทั้งให้

สามารถออกแบบเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและกระบวนการ 

๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือน 

ร่วมวิชาชีพได้ 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม  

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม  

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม  

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

ยอดเยี่ยม  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (M0de)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2 หากไม่มีฐานนิยม (M0de)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ      ใน
ที่นี ้คือ ดีเลิศ  

ยอดเยี่ยม 
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       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ*  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี  
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื้อสัตย์สุจริต 
2. เด็กมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน 
3. เด็กมีกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถไหว้และกราบได้สวยถูกต้อง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาปฐมวัย และดำเนินงานเป็นระบบ PDCA มีวิสัยทัศน์ เป็น

ผู้นำ จึงสร้างความเชื่อม่ัน จนเป็นที่ยอมรับของครูและบุคคลทั่วไป 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ปกครอง 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ครูมีความรัก ความเมตตากับเด็กอย่างเสมอภาค มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่าง
สมดุล เสริมกิจกรรมและทักษะที่จำเป็นได้เหมาะสมตามวัย 

2. ครูสามารถจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ จนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับรางวัล เช่น รางวัล
ชนะเลิศ อันดับที่ 3 การเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยการแปรงฟันที่ถูกวิธี ระดับภาค  

 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ มีจิตอาสา 
2. ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาพัฒนาสูงขึ้นตลอด 3 ปีการศึกษา 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
5. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา และสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (M0de)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี  2 หากไม่มีฐานนิยม (M0de)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้
คือ ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักทศพิธราชธรรม รับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากร มีการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัด และ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา เน้นคุณธรรมของผู้เรียนตาม
หลักการของโรงเรียนวิถีพุทธ 

2. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน มีความ
แจ่มใส และสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีการจัดสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอและปลอดภัย 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีความรัก ความเมตตา ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง 

4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนควรจัดหารเครื่องเล่นสนามให้เหมาะสมกับวัยและเพียงพอสำหรับเด็ก 
2. โรงเรียนควรดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
3. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฐมวัยทุกคน ได้รับการอบรมพัฒนาด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ครูควรพัฒนาตนเองให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เพ่ิมมากขึ้น 
2. ครูควรพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให้หลากหลาย เพื่อความเป็นครูมืออาชีพให้มากข้ึน จนเป็นที่

ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
3. ครูควรคิดนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2. พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     4.   พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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๑. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ครูควรมีการจัดทำทะบียนสื่อแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และแยกประเภทสื่อให้ชัดเจน เพื่อให้เป็น
ข้อมูลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง หรืออาจนำข้อมูลรวบรวมเป็นของสถานศึกษาในภาพรวม 

2. การผลิตสื่อการสอนควรให้มีความหลากหลาย และควรมีสื่อประเภทเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

3. ครูควรมีการนำผลงานผู้เรียน เช่น งานประดิษฐ์ต่างๆ ที่เห็นว่าสามารถเผยแพร่เป็นนวัตกรรมได้ นำ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชม 

4. ครูอาจนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมที่เป็นแบบอย่างที่ดี สู่สาธารณชน ผู้ปกครอง
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค และควรให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจ หรือเสนอแนะโดยอาจสร้าง
กูลเกิ้ลฟอร์ม ให้ผู้เข้าชมได้ประเมิน และนำผลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา 

5. การออกแบบเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ระบุในแผน และให้ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะและกระบวนการ และควรมีการบันทึกผลไว้ให้ชัดเจน
พร้อมทั้งนำผลมาสรุปในบันทึกหลักสอนให้สอดคล้อวกัน และควรเป็นเอกสารที่จัดสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่เดียวกัน สามารถตรวจสอบได้ง่าย 

5. แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพด้านเด็ก/ผู้เรียน 
2. พัฒนาอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

หน่วยงานต้นสังกัด เข้ามาพัฒนาบุคลากรให้มีเทคนิค แนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการ 
สอน เพ่ือให้สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา  
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น 
ภูมิภาค 
(C 1) 
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   โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในระดับชั้นอนุบาลถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประกอบด้วยกิจกรรมวันพระ กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 
กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดีในการอยู่ร่วมในสังคมได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอบ
ผ่านธรรมศึกษาตามระดับชั้นที่กำหนด สามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนพิธีโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมวันพระ และมีมารยาทที่ดีงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1.โรงเรียนวิถีพุทธ   ✓ 



จ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



จ 
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เอกสารประกอบเพิ่มเติม (QR C0de) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม สามารถแสกน QR C0de เพื่อเข้าดูรายละเอียดได้ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 

2. คำสั่งขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (ชุดเดิม)  

และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย (ชุดใหม่) 

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 

5. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

6. แผนพัฒนาการศึกษา 2562 – 2564 

7. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จปฐมวัย 2564 

8. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จขั้นพ้ืนฐาน 2564 

ระดับปฐมวัย 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

2. หลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

3. โครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

4. ตารางการเข้ารับการอบรมครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

5. พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 และพัฒนาการเด็กปฐมวัยย้อนหลัง 3 ปี 

6. ตารางกิจวัตรประจำวัน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

7. Best Practice ระดับปฐมวัย 
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8. ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 - 2563 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 - 2563     

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

    - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 

2. หลักสูตร / โครงสร้างหลักสูตร ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

3. ผลคิดวิเคราะห์อ่านเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ย้อนหลังปีการศึกษา 2561 - 2562  

    และปีการศึกษา 2563 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาะการเรียนรู้ RT, NT, 0-net ย้อนหลังปีการศึกษา 2561 - 2562 

    และปีการศึกษา 2563 

5. ประมวลภาพกิจกรรม และผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2564 เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 

พร้อมทั ้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล

การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้การ

ดำเนินการดังกล่าว เป็นไปกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2564 กำหนด ทางโรงเรียนจึงได้แต่งตั้ง

ให้มีคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน

สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 

 ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสมบูรณ์

จึงเห็นสมควรแก่การดำเนินงานต่อไปได้ 

 

             (พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.) 
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            ประธานคณะกรรมการบริหาร 
          โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
  1. พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.  ผู้ลงนามแทนผู้รับในอนุญาต 
  2. นายกิตติพงษ ์  เทพพานิช ผู้จัดการโรงเรียน 
  3. นางสาวปิยวัน  เครือนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเอง 
  1. พระมหาอัสนี  หงษ์พินิจ ประธานกรรมการ 
  2. นางนิรชา  ป้านศรี  กรรมการ 
  3. นางภาสินี  อยู่เย็น  กรรมการ 
  4. นายนคร  เทพพานิช กรรมการ 
  5. นายชัย  ปักษา  กรรมการ 
  6. นายไพฑูรย์  ฤทธิ์อ่อน กรรมการ 
  7. พระสิทธินนท์  ดาทอง  กรรมการ 
  8. นางนภัสถ์  รัศม ี  กรรมการ 
  9. นางชนากานต์  อุไรวาท  กรรมการ 
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  10. นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์ กรรมการ 
  11. นางพิมพ์ผกา บุญมั่น  กรรมการ 
  12. นางอำภา  สังข์ด้วง  กรรมการ 
  13. นางสาวนุชนารถ รุณสา  กรรมการ 
  14. นางกลมรัตน์ สุวรรณ์  กรรมการ  
  15. นายนครินทร์ บัวหลวง  กรรมการ 
  16. นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ กรรมการและเลขานุการ 
  17. นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 

คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 
  1. พระมหาอัสนี  หงษ์พินิจ ประธาน 
  2. นางชนากานต์  อุไรวาท  กรรมการ 
  3. นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน  กรรมการและเลขานุการ 

4. นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 


