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สวนท่ี 1 

บทสรุปของผูบริหาร 
 

ตอนที่  1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย  รหัส 76100002  ที่ตั้ง 196 ถนนดําเนินเกษม  ตําบลคลอง
กระแชง  อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

โทรศัพท 032-425015, 032-401771–2  โทรสาร. 032-425015, 032-401771   
E-mail : suwanrangsarit@gmail.com     website: http://www.suwanrungsarit.ac.th  

ไดรับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ 19 พฤษภาคม 2481 เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน
นักเรียน 2,140 คน  จําแนกเปนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 1,782 คน จํานวนบุคลากรของ
โรงเรียน 128 คน จําแนกเปนบุคลากรของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 104 คน ผูอํานวยการโรงเรียน    
นายกิตติพงษ  เทพพานิช 

ตอนที่  2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1) ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในมาตรฐานการศึกษาระดับ ดี 

 2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 คุณภาพเด็ก 
    โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไดกําหนดเปนเปาหมาย
ทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลัง เปนเปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้นมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู 
นอกจากนี้ ไดดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสามารถนําหลักธรรมเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ และดํารงชีวิต  กําหนดเกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให
ผูเรียนตองจบธรรมศึกษาช้ันตรี มีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ทําดีทุกวันพระ ของหายไดคืน การเขาคายปฏิบัติ
ธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดอบรม จริยธรรม มารยาทไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัด เนน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาพี่เพื่อนอง นําภูมิปญญาใน
ทองถิ่น มาถายทอดความรูเก่ียวกับวิถี ศิลปวัฒนธรรมใหกับผูเรียน โรงเรียนเปดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน 
เนนการเรียนรูที่เก่ียวของกับเรื่องเพศและพัฒนาตนเองใหเกิดสุขภาวะที่ดี  
    นอกจากน้ีโรงเรียนไดรวมทํา MOU กับวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี ในการจัดการศึกษารวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เปดการเรียนการสอน ชางไฟฟากําลัง และคอมพิวเตอร
ธุรกิจ เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นอกจากน้ียังรวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดตั้งโรงเรียนผูใหญสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    
   2.2 คุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
    โรงเรียนดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษา โดยใชขอมูลสารสนเทศ ในการ
กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน ในการดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป สงเสริมใหมีการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง จัดสรร งบประมาณทรัพยากรตาง ๆ สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของโรงเรียน มีการ
มอบหมายงานใหแกผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตามที่กําหนดไว มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลทุกงาน มีระบบดูแลนักเรียนที่เขมแข็ง ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู  สงเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร ใหเขารับการอบรมเพื่อใหเกิดความชํานาญในวิชาชีพ ตามความตองการของครูและ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัย  จัดเจาหนาที่ดูแล
ตรวจสอบสม่ําเสมอ เชน ติดตั้งอุปกรณไฟฟา เคร่ืองดับเพลิง กลองวงจรปด จัดบริการส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมถึงไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนใหครูและนักเรียนไดใชประโยชนทางการเรียนอยางทั่วถึง 
  2.3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ มี
โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายผูเรียนไดฝกทักษะ กลาแสดงออก สรุปองคความรู และนําไปประยุกตใช สราง
โอกาสใหแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย และใหความสําคัญในเร่ืองการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมี
การคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล แยกนักเรียนที่มีความบกพรองดานการเรียนรู และจัดสอนเพิ่มเติมใหกับนักเรียน 
มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง มีโครงการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน  
 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ 
  3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ 
 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET), (NT) 
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 
 - โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว 
 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 - โครงการสงเสริมการอาน 
 - โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 - โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ 
 - โครงการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - โครงการทัศนศึกษา 
 - โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โครงการวันสําคัญ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2561 
โรงเรยีนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย ตําบลคลองกระแชง อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุร ี

3 
 

 - โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
 - โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 - โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 -  โครงการเย่ียมบานนักเรียน 
 -  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 -  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร 
 - โครงการพัฒนาบุคลากร 
 - โครงการนิเทศภายใน 
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 
 

  ลงนาม...............................................................(ผูอํานวยการโรงเรียน) 
      ( นายกิตติพงษ    เทพพานิช ) 
          วันที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
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สวนที่ 2 
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

   1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
        ชื่อโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย  รหัส 76100002  ที่ต้ัง 196 ถนนดําเนินเกษม  ตําบลคลองกระแชง  

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

 โทรศัพท 032-425015, 032-401771–2   โทรสาร. 032-425015, 032-401771  

 e-mail : suwanrangsarit@gmail.com    website : http://www.suwanrungsarit.ac.th  

ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 19  พฤษภาคม  2481 เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน

นักเรียน  2,140 คน  จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 128 คน 

     2. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

- ผูบริหาร                                       จํานวน       7    คน 
- ครู (บรรจุ) จํานวน    73  คน 
- บุคลากรทางการศึกษา จํานวน    24  คน 

 รวม จํานวน  104  คน 
  
  3.  ขอมูลนักเรียน 

- ประถมศึกษา    จํานวน       956 คน 
- มัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน      575 คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน      251 คน 

 รวม    จํานวน   1,782 คน 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินเปนรายมาตรฐาน 
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 

1. ระดับคุณภาพระดับดี 
 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือลงมือทําและไดใชกระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

มากกวาการฟงอยางเดียว และมีการจัดการสอนแบบ STEM ศึกษาบูรณาการ สงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือ

โครงงาน เพื่อสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค และสามารถนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิต

จริง และเปนไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการ

จัดการเรียนรูทั้งแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนคิดกระบวนการใช

ปญหาเปนหลัก พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอนมีแหลงสืบคนขอมูล ไดแก เว็บไซตทางการศึกษา มีการรวมกันกําหนดแผนจัดการเรียนรู และการวัด

ประเมินผล แบบบูรณาการตามสภาพจริง 

 นอกจากน้ีสถานศึกษา ไดมีการดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนเพื่อใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานการคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดคายคุณธรรมมีการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

ใหมีความศรัทธาเล่ือมในพระพุทธศาสนาและสามารถนําหลักธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและการ

ดํารงชีวิต มีการจัดอบรม จริยธรรม มารยาทไทย โรงเรียนวิถีพุทธภูมิใจในทองถ่ิน มีกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

ในจังหวัด เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน กําหนดเกณฑการจบหลักสูตรระดับ

การศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานใหผูเรียนตองจบอยางนอยธรรมศึกษาชั้นตรี ในวิชาสังคมศึกษา มีกิจกรรมสงเสริม

พุทธศาสนา ทําดีทุกวันพระ ของหายไดคืน การเขาคายปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมจิตอาสา

พี่เพื่อนอง นําภูมิปญญาในทองถ่ินมาถายทอดความรูเกี่ยวกับวิถี ศิลปวัฒนธรรมใหกับผูเรียน มีการใหความรูเกี่ยวกับ

สุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการปองกันโรคติดตอและไมติดตอ สงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายฝกความเปน

นักกีฬา สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดและคิดสรางสรรค มีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรม โครงงาน

วิทยาศาสตร การประกวดพานไหวครู และการประกวดกระทง เปนตน 

 ในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2561  ผูเรียนสามารถอานออกเขียนได

ตามมาตรฐาน รูจักการวางแผนในการทํางานรวมกับผูอื่น ตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิด

อยางสรางสรรค สืบคนขอมูลและแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเอง สามารถวิเคราะหจําแนกสิ่งดี ส่ิง

สําคัญ รวมทั้งรูเทาทันส่ือและสังคมที่เปลี่ยนแปลง รูถึงโทษภัยของส่ิงเสพติดตางๆ รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มี- 
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ประโยชน รักการออกกําลังกาย ยอมรับในกติกาของกลุมของสถานศึกษา ของสังคมที่มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

เขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางระหวางวัย  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบ

ดาน เนนการเรียนรูที่เก่ียวของกับเรื่องเพศและพัฒนาตนเองใหเกิดสุขภาวะทางเพศที่ดี และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตตอไป ปลูกฝงความเชื่อ เจตคติที่ดี มีการสอนวิธีปองกัน การทองกอนวัย ทักษะที่จําเปนตอการตัดสินใจดําเนิน

ชีวิต เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังไดทํา MOU ( Memorandum of 

Understanding) ในการจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ทวิศึกษา ) กับวิทยาลัย

สารพัดชางเพชรบุรี เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิการศึกษา 

ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพรอมกัน โดยทางโรงเรียนมีการเปดการเรียนการ

สอน ชางไฟฟากําลัง และ คอมพิวเตอรธุรกิจ ในการจัดการสอนทวิศึกษาเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ใหผูเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดศึกษาทางดานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรูความสามารถตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐาน

สําคัญในการประกอบอาชีพ 

  3. จุดเดน 
    สถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยการเนนผู เรียนใหมีจิตอาสา มีจิต

สาธารณะ รูจักชวยเหลือผูอื่น รูจักการเสียสละ รูจักใหและแบงปน เพื่อสาธารณะประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังสิ่งตอบ
แทน และยังมีการจัดคายอาสาพัฒนา เพื่อประโยชนกับสังคม  

เปนโรงเรียนวิถีพุทธ เนนการนําหลักในพระพุทธศาสนามาบูรณาการ ประยุกตใชในการบริหาร 
และพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปญญา และมีเมตตา   

การพัฒนาผูเรียนโดยเนนการอานออกเขียนได  เม่ือข้ึนชั้น ป.3 และอานคลองเขียนคลองคิดเลข
เปน เม่ือจบชั้น ป.6 โดยใชนโยบายครูตามนักเรียนตลอดป  

โรงเรียนพัฒนาครูผูสอนทั้งระบบอยางครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาผูเรียนทั้งดานวิชาการและ
กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น ทั้งในระดับสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติ 

นักเรียนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ   

  4. จุดควรพัฒนา 
 ผลการสอบ NT และ O – NET ยังไมสามารถพัฒนาใหสูงกวาระดับชาติได นักเรียนยังลงมือ

ปฏิบัติไมมากพอ เพื่อใหเกิดการเรียนรู ที่ฝงแนน ผูเรียนระดับ ป.1 – ป.3 ยังขาดการฝกคิดวิเคราะห การนําเสนอ
และอภิปรายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมถึงการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ผูเรียนในระดับ ม.1 – ม.6 ยังขาด
ระเบียบวินัยไมตรงตอเวลา ตองมีการฝกเพื่อเนนย้ําใหเกิดสิ่งดังกลาวตอไป 

 
5. การปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีหรือดีเลิศ 

 ไมมี 
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 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
  1. ระดับคุณภาพ ดี 

 
   2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 

  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย กําหนดโครงสรางการบริหารงานแบงเปน 6 ฝาย ไดแก 
ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ฝายบริการ ฝายปกครอง ฝายกิจกรรมนักเรียน ฝายนโยบายและแผน ที่ผานมา ศึกษาขอมูล
สารสนเทศ นโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยไดอบรมพัฒนาครูทุกคน รวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ
กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มุงสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป สงเสริมใหมีการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง จัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรตางๆ สอดคลองกับสภาพปญหา ครบตามความตองการของโรงเรียน มีการมอบหมายงานใหแก
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทุกงาน จัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนบกพรองทางการเรียนรู รวมกับสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งโรงเรียนผูใหญสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย  เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก
ที่ไมสามารถเรียนรูในระบบปกติ ไดมีโอกาสเขาเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย  สงเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากร ใหเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อ
ตอการเรียนรู มีความปลอดภัย จัดเจาหนาที่ดูแลตรวจสอบสม่ําเสมอ เชน การติดตั้งอุปกรณไฟฟา เครื่องดับเพลิง 
กลองวงจรปด จัดบริการส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  รวมถึงไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนใหครู
และนักเรียนไดใชประโยชนทางการเรียนอยางทั่วถึง 

 
   3. จุดเดน 

  - ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู 
เปาหมาย ตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็ว จัดโครงการตางๆ ที่นาสนใจอยูตลอดเวลา มีความคิดสรางสรรค พัฒนาทีมงาน 
เนนการมีสวนรวม ใชงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 - มีการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง พัฒนาหลักสูตรใหม ใหตรงกับความตองการของตลาด 
 - มีการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุนส่ืออุปกรณ และสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
 

    4. จุดควรพัฒนา 
 - มีการติดตามงานใหตอเนื่อง 

 
   5. การปฏิบัตทิี่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ 

  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย ไดสงเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนเรียนรูอยางมีความสุข มี
ทักษะชีวิตที่ดีสอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียน สรางความรวมมือการทํางานกับหนวงงานทั้งภายในและภายนอก 
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   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพดี 
 
 2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินงานตามโครงการ โดยสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนปฏิบัติจริง และรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรูสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก  
สรุปองคความรูและนําไปประยุกตใช โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรม science show  เพื่อใหนักเรียน 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบไดเสริมสรางใหผูเรียนไดมีหลักและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ รูจักสังเกตต้ังสมมติฐาน รวบรวมขอมูล ทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน และ
สรุปผลเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการทํางานเปนทีมและสามารถแสดงออกอยางเหมาะสม  กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรมุงฝกใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการศึกษาคนควา หรือแกปญหาดวยตนเอง  กิจกรรมสืบสานงาน
ฝมือ มีการประกวดพานไหวครู และประกวดกระทงเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อใหนักเรียนรูจักใชความคิดสรางสรรค 
ตอยอดในการนําไปประกอบอาชีพได 

มีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย ผานกิจกรรมตาง ๆ ตอไปน้ี 
กิจกรรมสืบสานงานฝมือ มีการประกวดพานไหวครู และประกวดกระทงเน่ืองในวันลอยกระทง เพื่อใหนักเรียนรูจักใช
ความคิดสรางสรรค ตอยอดในการนําไปประกอบอาชีพได  มีการจัดชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่เอื้อ
ตอการเรียนรู มีมุมรักการอานบนอาคารเรียน บริเวณตางๆในโรงเรียน  มีการจัดประกวดหองเรียนหาดาว หองเรียน
คุณภาพที่มีความสะอาด เปนระเบียบ ไมมีขยะ และมีการจัดบอรดในหองเรียนใหทันสมัยทันตอเหตุการณอยูเสมอ  
การจัดกิจกรรมปใหมเพื่อใหครูมีปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางครูกับนักเรียน เพื่อใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนในการใชเครื่องมือและวิธีการ
วัดผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนรูตอไป 
ไดแกการทําวิจัยในช้ันเรียน  การทํา ปพ.๖,๘  กิจกรรมประชุมผูปกครอง   กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน  มีสมุดติดตาม
นักเรียนเปนรายบคุคลทุกวัน และติดตอส่ือสารกับผูปกครองเปนประจํา 
 

 3. จุดเดน 
ครูมีความมุงม่ันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน สรางโอกาสใหแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย และใหความสําคัญในเรื่องการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนและนักเรียนโดยเนนปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการ
คัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล มีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล  แยกนักเรียนที่มีความบกพรองดาน
การเรียนรูและจัดสอนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนในคาบวางของครู มีระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียนที่ดี มี
ปฏิสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดานสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อ
ดูแลชวยเหลือ 
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เรื่องเพศใหกับนักเรียน และมีระบบแนะแนวที่เขมแข็ง เรื่องกระบวนการชวยเหลือนักเรียนใหรูจักตนเองในดานตางๆ 
พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู เพื่อดํารงชีวิตใหอยูไดอยางมีความสุข 
 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
- ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง 

สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
- ครูควรจัดการเรยีนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝกใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห หาความรูจากแหลงเรียนรู ส่ือเทคโนโลยีใหมาก
ขึ้น และพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู จัดเตรียมหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพดีและพรอมใชอยูเสมอ 

- ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลายตามสภาพจริง  
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา 
 

 

5. การปฏิบัตทิี่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ 
  - 
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  1. ระดับคุณภาพ ดี 
  2. นําเสนอขอมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวในแตละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ ดี ผลที่สนับสนุน
ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ประถมศึกษาปที่ 6 อานออก เขียนไดเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผลการทดสอบระดับชาติมีคาเฉลี่ยสูงกวาปที่ผานแตยังตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ มี
นักเรียนที่สอบ O-net ไดเต็ม 100 คะแนน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง ปญหาตางๆลดลง ครูจัดการสอน
เต็มที่เต็มเวลา 
  3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

มีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ผูเรียนยอนหลัง 5 ป นําผลมาวิเคราะหและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกวิชาใหสอดคลองกับตัวชี้วัด มาตรฐาน สาระการเรียนรู วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชผลการประเมินที่
ผานมาเปนเปาหมายสงเสริมผูเรียนดานความมีวินัย ใฝเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึน ใชกระบวนการ 
PDCA ในการบริหารจัดการและมีการนิเทศติดตามอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET), (NT) 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 
- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการสงเสริมการอาน 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม 
- โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ 
- โครงการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการวันสําคัญ 
- โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
- โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
- โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
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3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการนิเทศภายใน 

 3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
  - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 

ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเดน 
- ผูเรียนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ รูจักชวยเหลือผูอื่น รูจักการเสียสละ รู จักใหและแบงปน เพื่อ

สาธารณะประโยชนแกผูอื่นโดยไมหวังส่ิงตอบแทน  

- ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนไปสูเปาหมายตัดสินใจไดถูกตอง
รวดเร็ว 

- มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 
- โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ

เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ 
- มีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ มุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
- มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 2. จุดที่ควรพัฒนา 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกกลุมสาระ 
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดนอกกรอบ และกลาแสดงความเห็นที่

หลากหลาย  
- พัฒนาความสามารถ ในดานการอาน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษและการคิดคํานวณ 
- สงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาในการเรียนรูของผูเรียน 
- สงเสริมใหครูใชวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
- สงเสริมใหครูมีการผลิตส่ือ และนําส่ือมาใชอยางหลากหลาย 
- พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

 3. แนวทางพัฒนา 
 3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET), (NT) 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 
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- โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการสงเสริมการอาน 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม 
- โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ 
- โครงการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการวันสําคัญ 
- โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
- โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
-  โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 
-  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากร 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการนิเทศภายใน     

3.4 แผนปฏิบัติงานที ่4 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
  - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

 
4. ความตองการความชวยเหลือ(จากหนวยงานตนสังกัด) 

- ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิใหความรูคําปรึกษาในดานเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียนดวยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เทคนิคการสอน ทักษะการคิด
เชื่อมโยง 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการพัฒนาดานตางๆ ของโรงเรียน 
- ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มยิ่งข้ึน เพื่อหาแนว

ทางแกไขปญหา พัฒนาและสงเสริมผูเรียนรวมกันระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนอยางตอเนื่อง 
 

  5. การปฏิบัตทิี่เปนแบบอยางที่ดี หรือดีเลิศ 
 - การดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน ชวยสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม ที่พึงประสงค 

ตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ ยิ้มงาย ไหวสวย นําดวยทักษะชีวิต 
        - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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  6. ประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) คือ 
  - โครงการ MOU ในการจัดการศึกษารวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
กับวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบุรี 
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ภาคผนวก 
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การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 

เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่ 

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย จึงได

กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2561 

ไวดังรายละเอียดที่แนบทายประกาศ ตอไปน้ี 

มาตรฐาน คาเปาหมายความสําเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับดี 
 

ประกาศ ณ วันที่  16 พฤษภาคม  2561 

 
  ลงช่ือ............................................. 

                  ( พระเทพสุวรรณโมลี ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 
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การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
เร่ือง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เปาหมาย

ความสําเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

   1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคดิคาํนวณ ดี 
   2) มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แกปญหา 

ดี 

   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี 
   4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
   6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตีองานอาชีพ ดี 

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

   1) การมคีุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดี 
   2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดี 
   3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดี 
   4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย ดี 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพ ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรยีนรู ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดี 
3.2 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดี 
3.3 มีการบรหิารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน ดี 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 

 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 เรื่อง ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปกฏกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 2561 กําหนด  ทางโรงเรียนจึงไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการดําเนินการ ประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แลวนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการ

ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว โดยจัดทําเปนรายงานประจําปของ

สถานศึกษา ปการศึกษา 2561  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 

 ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย ไดพิจารณาแลว เห็นวามีความสมบูรณจึง

เห็นสมควรแกการดําเนินงานตอไปได 

 

        (พระเทพสุวรรณโมลี) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
          โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 

 

สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม (ขอมูลบทสรุปสําหรับผูบริหาร) 

 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย  ตั้งอยูเลขที่ 196 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
มีบุคลากรสายบริหาร 6 คน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ 

 1. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย มีครู จํานวน 26 คน เด็ก จํานวน 412 คน 
 2. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จําแนกเปน  
  - ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจํานวน    41  คน ผูเรียน จํานวน    938  คน 
  - มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจํานวน    33  คน ผูเรียน จํานวน    884  คน 
 รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจํานวน   100 คน ผูเรียน จํานวน  2,234 คน 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลไดดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ไดแก 
ลําดับที่ ตัวบงช้ีที ่ ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ดีมาก 

2 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ดีมาก 

3 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ดีมาก 

4 9 
ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ดีมาก 

5 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ

ของสถานศึกษา 
ดีมาก 

6 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

7 12 
ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน

และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

8 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ดี 

9 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 

10 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
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ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพต่ํากวาระดับดี  ไดแก 

ลําดับที่ ตัวบงช้ีที ่ ชื่อตัวบงชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พอใช 

2 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและตนสังกัด พอใช 

 จุดเดน 

1. ผู เรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รู จักดูตนเองให มีความปลอดภัยมี
สุนทรียภาพ เปนลูกที่ดีของพอแม เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน บําเพ็ญประโยชนตอสังคม มีความใฝรู ผูเรียนอยาง
ตอเน่ืองสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี 
 2. สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา การพัฒนาตามจุดเนนของสถานศึกษา
บรรลุเปาหมายตามแผนและประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการพิเศษ 
 3. สถานศึกษามีการบริหารงานโดยเนนการมีสวนรวม ใชงบประมาณอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด มี
โครงสรางองคกรและขอบขายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารและกํากับ
ติดตามงานครอบคลุมทุกฝายงาน สถานศึกษามีความสะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะ 
 4. สถานศึกษามีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ผูเรียนบางคนมีความสามารถในการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูนอย 
 2. การประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไวใหครบถวนและการรายงานผล การแตงต้ัง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อชวยงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาไมไดนําผลประเมินแผนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู แบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนาครู
ทุกคนอยางเปนระบบ 
 4. ครูมีการวัดและและประเมินผลการเรียนรูยังไมใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย 
 5. สถานศึกษาควรนําสารสนเทศของแตละฝายที่กระจัดกระจายอยูตามฝายงานตางๆ สรุปเปนขอมูล
สารสนเทศระดับสถานศึกษาเพื่อสะดวกในการใชขอมูล 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 

  1) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดนอกรอบ และกลาแสดง
ความเห็นที่หลากหลาย ไดแก ใชเทคนิคหมวก 6 ใบ ฝกใหเรียนรูต้ังแตสมมติฐานจากเนื้อหาในวิชาที่เรียนตาม
ความคิดความสนใจ กําหนดใหผูเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน รวมทั้งฝกใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องราว
ตางๆพรอมชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ในแตละกลุมสาระอยางตอเนื่อง หรือใชยุทธศาสตรที่
นําไปสูการพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน ไดแก สอนดวยการตั้งคําถาม ฝกการวิเคราะหและสังเคราะห 
การเรียนรูแบบปรึกษาหารือ บันทึกการเรียนรู บันทึกขอสงสัย ความรูสึกสวนตัว ความรูสึกที่เปลี่ยนไป การถาม
ตนเอง ในการวางแผน จัดระเบียบ คิดไตรตรองในเรื่องการเรียนรูของตนเอง การประเมินตนเองเพื่อประเมินความคิด 
ความรูสึกของตน 
  2) ผูบริหารและคณะครูตรวจสอบผลการสอบ O-NET ของผูเรียนระดับชั้นประถมปที่  6 ใน
รายละเอียดของทุกกลุมสาระ และทบทวนวาผูเรียนไมผานในทักษะใดบาง ครูควรวางแผนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ในทักษะดังกลาว ซ่ึงสํานักทดสอบระดับชาติไดสรุปไวใหแลวทุกโรงเรียน และควรจัดใหมีการสอบ Pre O-NET เพื่อใช
ผลการสอบไปพัฒนาผูเรียน และปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และควรนําขอสอบ    
O-NET ของปที่ผานมาใหผูเรียนไดฝกสอบเพื่อครูจะไดเห็นจุดออนของผูเรียนและของครูเพื่อนําไปแกไขปญหาใหตรงจุด 
  3) กลุมสาระการเรียนรู ที่ไดระดับคุณภาพดีขึ้นไป สถานศึกษาควรมีมาตรการสงเสริมรักษาระดับ/
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ สวนกลุมสาระที่ไดระดับคุณภาพต่ํากวา
ดี สถานศึกษาควรหามาตรการสงเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิใหดีข้ึน โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมสอนซอมเสริมในทักษะ
ของสาระที่ผูเรียนไมผาน และจัดใหมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R&D) ซึ่งเปนการ
วิจัยเพื่อมุงพัฒนาทางเลือกใหม ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพงาน มุงพัฒนานวัตกรรมภายในระยะเวลา 2 ป 
  4) ครูควรศึกษาหลักสูตร ไดแก มาตรฐาน ตัวช้ีวัด-ชั้น/ปที่สอน และสอน วัดผล-ประเมินผลให
ครอบคลุมตัวชี้วัดของหลักสูตร 
  5) สถานศึกษาควรกระตุน/โนมนาวใหผูเรียนตระหนักและมุงม่ันพัฒนาตนเองในการสอบ O-NET 
ดวยการเสริมแรงจูงใจจากการมอบเกียรติบัตร/สัมฤทธ์ิบัตรใหแกผูเรียนที่มีคะแนนพัฒนาขึ้น 

 
2. ดานบริหารจัดการศึกษา 
 

  1) สถานศึกษาควรประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไวใหครบถวนและรายงานผล ทั้ง
ผลการประเมินเปรียบเทียบความสําเร็จตามเปาหมายและผลการประเมินความพึงพอใจ 
  2) สถานศึกษาควรแตงตั้ งคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูที มีความรู
ความสามารถและมีเวลาเพื่อชวยงานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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3. ดานการจัดการเรียนการศึกษา 

  1) ครูควรจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตองดําเนินการดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  
  2) ครูควรจัดการประเมินผลเปนระยะ เปนรายเร่ือง รายสมรรถภาพจะชวยใหครูสามารถพัฒนา
ชวยเหลือนักเรียนได ตรงตามความรูความสามารถที่แทจริง ทั้งยังชวยใหครูสามารถแบงกลุมเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จัดส่ือ อุปกรณ แบบฝก ฯลฯ ใหกับนักเรียนไดตรงตามความรูความสามารถที่แทจริง อีกดวย 
  3) ครูควรใชแผนการสอนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากฝายบริหารกลุมงานวิชาการ บันทึก
ผลสําเร็จปญหาอุปสรรคในการใชสอน เพื่อปรับปรุงทุกครั้งที่ใชสอนโดยผานการนิเทศ กํากับติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดวยเคร่ืองมือนิเทศที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพในการสอนทั้งความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค 
เพื่อใหสามารถพัฒนาไดตรงประเด็นปญหา พัฒนาผูเรียนสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติไดตาม
เกณฑคุณภาพทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมอยางหลากหลาย ทั้งรูปแบบบูรณา
การ แบบโครงงาน สรางบรรยากาศจูงใจ เราใจผูเรียน ใชสื่อตางๆ ใหสอดคลองกับเน้ือหาและประสบการณ วัดผล 
ประเมินผลรายจุดประสงค ประจําบทเรียน ดวยวิธีและเคร่ืองมือที่หลากหลาย เก็บขอมูลผูเรียนอยางเปนระบบ 
ปฏิบัติตอเน่ือง นํามาวิเคราะหเพื่อจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียนรายบุคคล 
  4) สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียนทั้ง
การแกปญหาผูเรียนที่เรียนรูชาเปนรายบุคคล โดยครูควรมีขอมูลผูเรียนดานการเรียนรูในแตละมาตรฐานการเรียนรู 
หรือแตละหนวยการเรียนรู หรือแตละหนวยการเรียนรูหรือแตละหนวยการเรียนรวมไปถึงสาเหตุที่สงผลเพื่อจะได
แกปญหาผูเรียนไดตรงประเด็น 
 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาควรสรุปผลการดําเนินการโครงการตางๆรายงานผลการประเมินตางๆ เปนภาพรวมในระดับ
สถานศึกษาเพื่อความสะดวกในการนําขอมูลไปใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม 2 ป 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัตทิี่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
 ไมมี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงช้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.83 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3  ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.42 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.70 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 8.68 พอใช 

ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 3.58 พอใช 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ

ของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.00 82.00 ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป               ใช             ไมใช 

มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงช้ี               ใช          ไมใช 

ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน            ใช          ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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     ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ตัวบงช้ีที่ 1   ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3   ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4   ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.70 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 5   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 8.68 พอใช 

กลุมตังบงชี้อัตลักษณ 

ตัวบงชี้ที่ 9ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงช้ีที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 3.58 พอใช 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.00 82.00 ด ี
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี       

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค       

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง       

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน       

มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน       

มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

      

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนา

สถานศึกษา 

      

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตนสังกัด 

      

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน 

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

      

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

      

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 

      

มาตรฐานที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลอง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

      

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง        ไมรับรอง 
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คําส่ังโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 
ที่ 19 /๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
**************** 

เพื่อใหการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ขอใหผูที่มีรายชื่อขางลางนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ  
เต็มความสามารถ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป ประกอบดวย 

๑.  นายกิตติพงษ  เทพพานิช  ประธานกรรมการ 
๒.  นายสนอง   ประกอบชาติ  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
๓.  นายชัย   ปกษา   กรรมการ 
๔.  นางนิรชา   ปานศรี   กรรมการ 
๕.  นายนคร   เทพพานิช  กรรมการ 
๖.  นางภาสินี   อยูเย็น   กรรมการ 
๗.  นายไพฑูรย   ฤทธิ์ออน  กรรมการ 
8.   นายนครินทร  บัวหลวง   กรรมการ 
9.  นางสาวนุชนารถ  รุณสา   กรรมการ 
10. นางนภัสถ    รัศมี   กรรมการ 
๑1. นางอําภา   สังขทอง   กรรมการ 
๑2. นางกมลรัตน  สุวรรณ   กรรมการ 
๑3. พระอาจารยสิทธินนท ดาทอง   กรรมการ 
๑4. นางพิมพผกา  บุญมั่น   กรรมการ 
๑5. นางวิไลวรรณ  พงษพันธุ  กรรมการ 
16. นางนฤมล   ประทีป   กรรมการ 
17. นางสาวปริศนา  สัชนะกูล  กรรมการ 
18. นางสาวอัจฉรา  เสือสุวรรณ  กรรมการ 
19. นางสาวสุธิชา  ดังสทาน   กรรมการ 
20. นางชวิศา   จิ๋วใหญ   กรรมการ 
21. นางชนากานต  อุไรวาท   กรรมการ 
         /22. นางสาวปยวัน... 
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22. นางสาวปยวัน  เครือนาค  กรรมการและเลขานุการ 
23. นายกฤษฏิณัฏฐ  พุทธพิพิศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นายธิเบศร   เพิ่มสิน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

ขอใหครูผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ  ถูกตองครบถวน  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ตอไป 
 

   สัง่  ณ  วันที่  30  เมษายน  2561 
 
 

      ลงช่ือ 
            (  นายกิตติพงษ   เทพพานิช  ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏวิทยาลัย 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผล O-NET ป.6 ปการศึกษา 2561 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผล O-NET ป.6 ยอนหลัง 3 ป 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผล O-NET ม.3 ปการศึกษา 2561

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผล O-NET ม.3 ยอนหลัง 3 ป 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผล O-NET ม.6 ปการศึกษา 2561 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผล O-NET ม.6 ยอนหลัง 3 ป 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน 

นร.
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปการศึกษา 2561 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ประวัติศาสตร สุขศึกษา ศิลปะ ดนตรี การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ป.1 144 68 47.22 73 50.69 85 59.02 6 4.16 65 45.13 127 88.19 77 53.47 78 52.08 24 16.66 
ป.2 177 85 48.02 88 49.71 68 38.41 21 11.86 105 59.32 161 90.96 123 69.49 104 58.75 128 72.31 
ป.3 142 64 45.07 71 50.00 62 43.66 95 66.90 78 54.92 104 73.23 115 80.98 123 86.61 18 12.67 
ป.4 158 74 46.83 63 39.87 26 16.45 20 12.65 62 39.24 106 67.08 120 75.94 119 75.31 26 16.45 
ป.5 186 53 28.49 49 26.34 80 43.01 58 31.18 67 36.02 173 93.01 156 83.87 75 40.32 2 1.07 
ป.6 196 70 35.71 28 14.28 42 21.42 92 46.93 65 33.16 184 93.87 118 60.20 103 52.55 58 29.59 
รวม 1003 340 33.89 372 37.08 363 36.19 292 29.11 442 44.06 855 85.24 709 70.68 602 60.01 256 25.52 
ม.1 220 140 63.63 24 10.90 21 9.54 50 22.72 57 25.90 180 81.81 149 67.72 153 69.55 44 20.00 
ม.2 174 20 11.49 28 16.09 15 8.62 54 31.03 12 6.89 136 78.16 131 75.28 121 69.54 10 5.75 
ม.3 195 36 18.46 18 9.23 47 24.10 44 22.56 101 51.79 120 61.53 131 67.17 167 85.64 32 16.41 
ม.4 111 13 11.71 1 0.90 34 30.63 3 2.70 12 10.81 52 46.84 49 44.14 50 45.04 5 4.50 
ม.5 81 17 20.98 22 27.16 55 67.90 55 67.90 42 51.85 43 53.08 43 53.08 71 87.65 44 54.32 
ม.6 69 34 49.27 34 49.27 36 52.17 47 68.11 - - 56 81.15 62 89.85 62 63.77 40 57.97 
รวม 850 260 30.58 127 14.94 208 24.47 253 29.76 224 26.35 587 69.05 565 66.47 623 73.29 175 20.59 

รวมทั้งสิ้น 1,853 600 32.38 499 26.93 571 30.81 545 29.41 666 35.94 1,442 77.82 1,274 68.75 1,225 66.11 431 23.26 
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ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลประเมินดานการอาน  

ระดับชั้น 
จํานวน จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
นักเรียน ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ป.1 144 26 18.05 61 42.36 48 33.33 0 0 0 0 
ป.2 177 34 19.21 80 45.19 55 31.07 0 0 0 0 
ป.3 142 35 24.65 79 ๕๐.๐๐ 27 19.01 0 0 0 0 
ป.4 158 42 26.58 98 62.25 13 8.23 0 0 0 0 
ป.5 186 27 14.52 64 ๓๔.๔๐ 84 45.16 0 0 0 0 
ป.6 196 46 23.47 107 54.59 33 16.84 0 0 0 0 
รวม 1003 210 20.93 489 48.75 260 25.92 0 0 0 0 
ม.1 220 23 10.45 54 ๒๔.๕๔ 125 56.82 0 0 0 0 
ม.2 174 11 6.32 29 16.66 130 74.71 0 0 0 0 
ม.3 195 35 17.94 82 42.05 67 34.36 0 0 0 0 
ม.4 111 16 14.41 37 33.33 32 28.82 0 0 0 0 
ม.5 82 22 26.82 50 60.97 2 2.47 0 0 0 0 
ม.6 69 19 27.53 45 65.21 0 0 0 0 0 0 
รวม 851 126 14.8 295 34.66 356 41.88 0 0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 1,853 336 18.13 793 42.79 41.8 33.24 0.82 0 0.12 0 
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ระดับชั้น 
จํานวน จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียน 
นักเรียน ยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ทั้งหมด จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ป.1 144 30 20.83 69 47.91 36 25 2 1.39 7 4.86 
ป.2 177 46 25.98 107 60.45 17 9.6 0 0 6 3.39 
ป.3 142 35 24.64 83 58.45 23 16.2 0 0 1 0.7 
ป.4 158 43 27.21 101 63.92 9 5.7 0 0 4 2.53 
ป.5 186 26 13.97 60 32.25 92 49.46 1 0.54 0 0 
ป.6 196 30 15.3 69 35.2 87 44.38 1 0.51 0 0 
รวม 1003 210 20.937 489 48.753 264 26.32 4 0.39 18 1.79 
ม.1 220 23 10.45 53 24.09 128 58.18 5 2.27 0 0 
ม.2 174 10 5.74 22 12.64 136 78.16 0 0 0 0 
ม.3 195 34 17.43 79 40.51 71 36.41 0 0 0 0 
ม.4 111 13 11.71 29 26.15 43 38.74 0 0 0 0 
ม.5 82 20 28.98 47 57.31 7 8.64 0 0 1 0 
ม.6 69 16 23.188 40 57.97 8 11.59 0 0 0 0 
รวม 851 116 14.8 270 34.66 393 46.23 5 0.58 1 0.12 

รวมทั้งส้ิน 1,853 326 17.59 759 40.96 657 35.46 9 0.48 19 1.02 
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