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ค ำน ำ 
 

  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปใช้  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนจึงร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดังกล่าว และน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเล่มนี้ มีสาระส าคัญประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
   

  ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
  ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณในความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่าเอกสารเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ในการ
ดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ 
                 (  นายกิตติพงษ์  เพทพานิช  ) 
       ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

1. ประวัติความเป็นมา นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
 1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
   โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย  แต่เดิมเปิดท าการสอนในลักษณะช่วงส่งเสริมการศึกษาของ
ชาติแบบโรงเรียนวัดในสมัยก่อน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดมหาธาตุ” เปิดสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕  
อยู่ในความอุปการะของพระสุวรรณมุนี ฯ (ชิต ชิตรัตน์) เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าอาวาสวัด
มหาธาตุวรวิหาร เปิดสอนตามหลักสูตรประโยคประถมบริบูรณ์   
 ต่อมาทางราชการสั่งยุบเลิกโรงเรียนวัด พระสุวรรณมุนีฯ (ชิต) จึงได้ขอยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกิจการ
เป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ชื่อโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ และ
ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เก็บค่าเล่าเรียนและค่าบ ารุงปีละ ๙ บาท แต่ยังไม่พอเป็นค่าใช้จ่าย ท่านเจ้าคุณจึงใช้เงินส่วนตัวของท่าน
อุปถัมภ์โรงเรียนอีกปีละประมาณ ๖๐๐ บาท กิจการต่อมาค่อยเจริญขึ้นพอด ารงกิจการอยู่ได้  พ.ศ. ๒๔๘๖ 
ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และต่อมาเปิดสอนถึงขั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์ (ม.๖) ในปีการศึกษา 
๒๔๘๘  โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสมทบสอบกับจังหวัดจ านวน  ๒๘  คน 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ ขอเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดและได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดี 
 พ.ศ. ๒๔๙๒ ขออนุญาตใช้ชื่อ “โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย” โดยได้รับการอนุญาตให้บรรจุครู
วุฒิ ป.ป. มาช่วยสอนจากทางราชการ ๒ คน และได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแต่ ป.๑ – ม.๖ 
จากกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือที่ ๑๓๕๕๙/๒๔๙๓  ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 พ.ศ. ๒๕๐๓ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงข้ันประโยคเตรียมอุดมศึกษา ( แผนกอักษรศาสตร์) และเม่ือ
ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช ๒๕๐๓ แล้วโรงเรียนจึงขออนุญาต
เปิดสอน แผนกวิทยาศาสตร์ อีกแผนกหนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๒๔  
 พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนขอเข้าในโครงการทดลองโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพ่ือการกุศลและผ่านการทดลอง    
ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ได้รับงบประมาณช่วยเหลือ 
เพ่ิมขึ้นมีโครงการให้ปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป็นการทดลอง ปรากฏผลเป็นดี 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๓๓  ในระดับ 
ประถมศึกษา และหลักสูตร ๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.๖) เนื่องจากทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจากเดิมซึ่งมีพระภิกษุในวัดหมายถึงเจ้าอาวาส  
(พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม มีอารีย์) เป็นผู้รับใบอนุญาตอยู่ก่อน แก้เป็น “วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีเจ้า
อาวาส (พระราชสุวรรณมุนี บุญรวม  มีอารีย์) เป็นผู้ลงนามแทนวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงระเบียบโรงเรียนราษฎร์ของวัด 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ มาใช้ระเบียบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาพุทธศักราช ๒๕๓๒ 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอขยายชั้นเรียนเปิดสอนถึงระดับอนุบาล ๑  ตั้งแต่เดิมได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้น 
ป.๑–ม.๖ ขอขยายใหม่เป็นเปิดสอนชั้นอนุบาล– ม.๖  ตั้งแต่ปกีารศึกษา ๒๕๓๖ 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ในชั้น ป.๑ ,ป.๔ ,ม.๑ และ 
ม.๔ และจะครบทุกระดับชั้นในปี ๒๕๔๘   
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 พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ปัจจุบัน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม) 

อักษรย่อ   คือ ส.ร. 
  สีประจ าโรงเรียน   ม่วง – เหลือง 
  เครื่องหมายประจ าโรงเรียน พระปรางค์ ๕  ยอด 

1.2 นโยบายหรือเป้าหมายของโรงเรียน 
เป้ำหมำย 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความ 

           พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2. เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
3. เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพการจัด 

        การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
6. ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน  
    ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
3. ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 6 สอบได้ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ เพ่ิมสูงขึ้น 
6. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
7. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรยีนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
11. ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอน 
    ด้วยเทคนิควิธีที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

12. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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2. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
 2.1 ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
 

ประเภทบุคลำกร 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ป.ตรีขึ้นไป ต่ ากว่าป.ตรี 
ผู้รับใบอนุญาต 1 - 
ฝ่ายบริหาร 7 - 
ครูผู้สอน 85 3 
ครูต่างประเทศ 2 - 
บุคลากรทางการศึกษา 24 3 
ครูพ่ีเลี้ยง - - 
นักการ/เจ้าหน้าที่ - 14 
พนักงานขับรถ - 6 
ยามรักษาความปลอดภยั - 3 

รวม 119 29 
 

 2.2 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนปีการศึกษา 2562 

 

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,114 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง(คน) ชำย หญิง 

อ.1 3 53 50 103 34 
อ.2 3 54 56 110 37 
อ.3 4 67 44 111 28 
รวม 10 174 150 324  
ป.๑ ๔ 70 65 135 34 
ป.๒ ๔ 91 79 170 43 
ป.๓ ๔ 85 58 143 36 
ป.๔ ๔ 82 68 150 38 
ป.๕ ๔ 101 80 181 45 
ป.๖ ๔ 105 74 179 45 
รวม ๒๔ 534 424 958  
ม.๑ 4 122 92 214 54 
ม.๒ 4 83 88 171 43 
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 ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง(คน) ชำย หญิง 

ม.๓ 4 89 101 190 48 
ม.๔ 3 36 73 109 36 
ม.๕ 2 33 47 80 40 
ม.๖ 2 28 40 68 34 
รวม 19 391 441 832  

รวมทั้งหมด ๕4 1,099 1,015 2,114  
 
3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน 
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4. อำคำรเรียน อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
ปัจจุบันโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย มีอาคารเรียน  อาคารประกอบและสนามกีฬาดังนี้ 

อาคารเรียนจ านวน   4  หลัง   อาคารประกอบจ านวน   6  หลัง  
ส้วม     5  หลัง  สนามเด็กเล่น    1  สนาม    

  สนามบาสเก็ตบอล   1  สนาม สนามฟุตซอล    1  สนาม   
  สนามตะกร้อ    1  สนาม 

 
อำคำรเรียน 
อาคาร 1      เป็นอาคาร  2  ชั้น  ใช้เป็นห้องเรียน  จ านวน 18  ห้อง  และห้องอ่ืน ๆ  เช่น ห้อง

พยาบาล ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องศูนย์พัฒนาภาษาไทย 
อาคาร 2      เป็นอาคาร  2  ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน  จ านวน  16  ห้อง  และห้องอ่ืน ๆ เช่น ห้องสื่อ

การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี 
อาคาร 3      เป็นอาคาร 4  ชั้น  ใช้เป็นห้องเรียนจ านวน 15  ห้อง  ห้องอ่ืน ๆ เช่น  ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์  ห้องพละศึกษา   ห้องลูกเสือ    ห้องวิชาการ  ห้องปฏิบัติการศิลปะ   ห้องน้ า 
อาคาร 4      เป็นอาคาร 4   ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจ านวน 15  ห้อง ห้องอ่ืน ๆ   เช่น   ห้องพยาบาล  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว  ห้องดนตรีสากล  ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพักครู ห้องน้ า  
 

อำคำรประกอบ 
หอประชุม ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงพิธีการต่าง ๆ ของวัดมหาธาตุวรวิหาร 
ตึกศาลานางสาวอัมพร  บุญประคอง เป็นตึกเอนกประสงค์ 2 ชั้น เป็นสถานที่ศึกษาเรียนและเป็น

พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมของเก่า โบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น ถ้วยชามสังคโลก งานศิลปะปูนปั้น งานแกะสลักไม้ เป็น
ต้น 
 อาคารคอมพิวเตอร์ 1 เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 จนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ใน
แต่ละระดับชั้น เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กได้เรียนรู้ ได้สัมผัส และได้สนุกสนานกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ห้องศิลปะ เป็นห้องเรียนวิชาศิลปะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคปฏิบัตินั้นทางโรงเรียนได้
ฝึกประสบการณ์ในการท างานด้านศิลปะ และสามารถน าประสบการณ์ในการเรียนไปประกอบอาชีพได้ 
 ห้องโสตทัศนศึกษา  ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  ให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์แก่ครู นักเรียน  เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สื่อโสตทัศนศึกษาให้บุคลากรในโรงเรียน   
ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายปกครอง 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ 

หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

ครูประจ าชัน้ / ครูพิเศษ / บคุลากรทางการศกึษา 

นกัเรียน 

นกัการ/ภารโรง 

หวัหน้าระดบัปฐมวยั หวัหน้าระดบัประถม

ศกึษา 

หวัหน้าระดบัมธัยมศกึษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 
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6. สิ่งอำนวยความสะดวก 
1. คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน   140  เครื่อง 

 2. ห้องสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  จ านวน   ๑   หอ้ง 
 3. WiFi ส าหรับนักเรียน 
 4. โทรทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน จ านวน  1  เครื่อง/ห้องเรียน 
 
7. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (รอบปีที่ผ่านมา) 
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลการด ำเนินงาน 
( ร้อยละ ) 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กดี 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมอาหารเสริมนม 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมการแขง่ขันฟุตบอล
จตุรมติร 
- กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 
- กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการ 

๑.๑ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
น้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๒ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๑.๓ ร้อยละของผู้เรยีนมีสุข 
นิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
๑.๔ ร้อยละของผู้เรยีน 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
โรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด 

 
100 
100 

92.70 
95.90 

 
98.41 
90.23 
91.00 
98.80 
97.95 

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจติใจ 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม 
- กิจกรรมสวดมนต์แผ่เตตา 
- กิจกรรมปลูกฝังมารยาทไทย 
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมศลี 5 
- กิจกรรมดาวเด็กด ี
- กิจกรรมเด็กดีมเีงินออม 
โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม ่
- กิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทยีน
เข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันเด็ก 

๒.๑ ร้อยละของผู้เรยีนร่าเริง 
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
๒.๒ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
๒.๓ ร้อยละของผูเ้รียนควบคุม 
อารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
๒.๔ ร้อยละของผู้เรยีนช่ืน 
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
และรักธรรมชาต ิ

 
 

98.08 
98.08 
98.08 
94.70 
93.50 
100 

 
97.75 
91.60 
97.29 

 
93.99 
97.58 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
- กิจกรรมเปดิสมองประลอง
ปัญญา 
- กิจกรรมฐานความรู้ หนูท าได ้
- กิจกรรมนิทานยามเช้า 
- กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาเด็กสมาธสิั้น 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมแข่งขันเต้นประกอบเพลง 

๒.๑ ร้อยละของผู้เรยีนร่าเริง 
แจม่ใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ 
ตนเอง 
๒.๒ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
๒.๓ ร้อยละของผูเ้รียน 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
เหมาะสมกับวัย 
๒.๔ ร้อยละของผู้เรยีนช่ืน 
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
และรักธรรมชาต ิ

 
 

96.79 
95.60 

 
- 

94.60 
- 
 

100 
100 

๓. เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สังคม 

โครงกำรวันส ำคัญ 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม ่
- กิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทยีน
เข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันเด็ก 

๓.๑ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
วินัย รับผิดชอบ เช่ือฟัง 
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ คร ู
อาจารย ์
๓.๒ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ 
แบ่งปัน 
๓.๓  ร้อยละของผู้เรียนเลน่ 
และท างานรว่มกบัผู้อื่นได ้
๓.๔ ร้อยละของผู้เรยีน 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรม 
ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

 
97.75 
91.60 
97.29 

 
93.99 
97.58 

๔. เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการ 
- กิจกรรมเปดิประตูสู่อาเซียน 
- กิจกรรมฐานความรูสู้่บทเรียน 
- กิจกรรมเต้นประกอบเพลง 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
- กิจกรรมนิทานยามเช้า 

๔.๑ ร้อยละของผู้เรยีนสนใจ 
เรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถาม 
อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู ้
๔.๒ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง 
ต่าง ๆ ที่เกิดจาก 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.๓ ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะ 
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
๔.๔ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
๔.๕ ร้อยละของผู้เรยีนมีจินตนาการ 
และความคดิสรา้งสรรค ์

 
 

96.79 
 

95.34 
- 

100 
100 

 
94.60 
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๙ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลการด ำเนินงาน 
( ร้อยละ ) 

๕. ครูปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิพล 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ปฐมวัย 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานครูปฐมวัย 
- กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
- กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน 
 

๕.๑ ร้อยละของครูเข้าใจ 
ปรัชญา หลักการและ 
ธรรมชาติของการจดั 
การศึกษาปฐมวัย และ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน 
การจัดประสบการณ ์
๕.๒ ร้อยละของครูจัดท า 
แผนการจดัประสบการณ์ที ่
สอดคล้องกับหลักสตูร 
การศึกษาปฐมวัยและ 
สามารถจัดประสบการณ ์
การเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล 
๕.๓ ร้อยละของครูบริหาร 
จัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัย 
เชิงบวก 
๕.๔ ร้อยละของครูใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง 
กับพัฒนาการของเด็ก 
๕.๕ ร้อยละของครูใช้เครื่องมือ 
การวัดและประเมินพัฒนาการ 
ของเด็กอย่างหลากหลาย และ 
สรุปรายงานผลพัฒนาการของ 
เด็กแก่ผู้ปกครอง 
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ที่ตน 
รับผิดชอบและใช้ผลในการ 
ปรับการจดัประสบการณ ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้ 
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 
เด็กและผู้ปกครอง 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู ้
ความสามารถในด้าน 
การศึกษาปฐมวัย 
๕.๑๐ ครูจดัท าสารนิทัศน ์
และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
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๑๐ 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลการด ำเนินงาน 
( ร้อยละ ) 

๖. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมอบรมประชุม สัมมนา 
- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
 

๖.๑ ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ 
หลักการจดัการศึกษา 
ปฐมวัย 
๖.๒ ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะ 
ผู้น า และความคิดริเริ่มที ่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖.๓ ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล 
การประเมินผลหรือการวิจัย 
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ 
และการจัดการ 
๖.๔ ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารสามารถบริหาร 
จัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 
๖.๕ ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพ 
๖.๖ ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจดัการศึกษา 
ปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและ 
เต็มเวลา 
๖.๗ ระดับคณุภาพของเด็ก  
ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 
พอใจผลการบริหารจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

100 
 
 

100 
100 
100 
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๑๑ 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
๗. แนวการจดัการศึกษา โครงกำรประกันคุณภำพ

ภำยใน 
โครงกำรพัฒนำ ปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิ
ทัศน์ 
- กิจกรรมบอรด์ความรู้สู่
บทเรียน 
โครงกำรสมัพันธ์ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมสานฝันบณัฑิตน้อย 
- กิจกรรมบันทึกลูกรัก 

๗.๑ ระดับคณุภาพของหลักสตูร 
การศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๒ ระดับคณุภาพของระบบ 
และกลไกให้ผูม้ีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
ตระหนักและเข้าใจหลักการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 
7.3 ระดับคณุภาพของการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเขา้ใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
7.4 ระดับคณุภาพของการ 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
ชุมชน และท้องถิ่น 
๗.๕ ระดับคณุภาพของการ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

100 
 
 
 

88.46 
 

94.60 
 
 
 

72.10 
88.46 
100 

92.40 

8. สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
- กิจกรรมประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดท าแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 2561 
- กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์
สถานศึกษา 2559-2561 
- กิจกรรมจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง 

๘.๑ ระดับคณุภาพของการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๘.๒ ระดับคณุภาพของการจัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาที ่
๘.๓ ระดับคณุภาพของการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 
๘.๔ ระดับคณุภาพของการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๘.๕ ระดับคณุภาพของการน าผล
การประเมินคณุภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๘.๖ ระดับคณุภาพของการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพภายใน 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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๑๒ 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
๙. สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

โครงกำรพัฒนำ ปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิ
ทัศน์ 
- กิจกรรมบอรด์ความรู้สู่
บทเรียน 
 

๙.๑ ระดับความส าเร็จของการ
เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๙.๒ ระดับความส าเร็จของการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

88.46 
 

94.60 
 

๑๐. การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม 
- กิจกรรมสวดมนต์แผ่เตตา 
- กิจกรรมปลูกฝังมารยาทไทย 
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมศลี 5 
- กิจกรรมดาวเด็กด ี
โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม ่
- กิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทยีน
เข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันเด็ก 

๑๐.๑  ระดับความส าเร็จของ
การจัดโครงการ  กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจดัการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
๑๐.๒ ระดับความส าเร็จของผล
การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 
 

98.08 
98.08 
98.08 
94.70 
93.50 

 
97.75 
97.29 
91.60 

 
93.99 
97.58 

๑๑. การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรปู
การศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพ
ให้สูงข้ึน 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
- กิจกรรมเปดิประตูสู่อาเซียน 
- กิจกรรมฐานความรูสู้่บทเรียน 
- กิจกรรมเต้นประกอบเพลง 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
- กิจกรรมนิทานยามเช้า 

๑๑.๑ ระดับคณุภาพของการจดั
โครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่วกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๑๑.๒ ระดับคณุภาพของผลการ
ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

 
 

96.79 
95.34 
95.60 
100 
100 

 
94.60 
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๑๓ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
1. ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
โครงกำรอำหำรเสริมนม 
โครงกำรกฬีำเพ่ือสุขภำพ 
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
- กิจกรรมแอโรบิค 
โครงกำรโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้
ความรู้ตลอดปีการศึกษา 
- กิจกรรมวันศกุร์พิชิตเหา 
- กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง 
- กิจกรรมบริการตดัผมชาย 
โครงกำรโรงเรียนสขีำว 
- กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ 
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้
เรื่องสารเสพตดิ 
โครงกำรพัฒนำผู้เรียน 
- กิจกรรมวัยใสรู้ทันเอดส ์
- กิจกรรมกฎจราจรน่ารู ้
โครงกำรส่งเสริมสุนทรียภำพ 
- กิจกรรมศลิปินน้อย 
- กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ระบายสีในโรงเรียน (วันแม่) 
- กิจกรรมเสรมิทักษะงานศิลปะ 
- กิจกรรมส่งเสรมิการเล่นดนตรี
ไทยในโรงเรียน 
- กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติ
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมอยากโชว์ 
- กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการ
ทางดนตรีสากล 
- กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการฏิบตัิ
วงโยธวาทิต 
 

๑.๑  ร้อยละของผูเ้รียนม ี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๑.๒ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
น้ าหนัก ส่วนสูง และม ี
สมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ร้อยละของผู้เรยีน 
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ 
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
๑.๔ ร้อยละของผู้เรยีนเห็น 
คุณค่าในตนเอง มีความ 
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 
๑.๕ ร้อยละของผู้เรยีนม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให ้
เกียรตผิู้อื่น 
๑.๖ ร้อยละของผู้เรยีนสร้าง 
ผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

100 
100 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

98 
98.66 

 
100 
100 

 
100 

 
85 

100 
 

100 
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โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

๑๔ 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
2. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียน 
- กิจกรรมท่าน้ าสวย แม่น้ าเพชร
ใส 
- กิจกรรมวัยใสรู่้ทันเอดส ์
- กิจกรรมจราจรน่ารู ้
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.
1-ม.3 
- กิจกรรมพัฒนาคณุลักษณะ
ด้านจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
โครงกำรงำนแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมการบริหารจัดการงาน
แนะแนว 
- กิจกรรมแนะแนวและศึกษาต่อ
อาชีพ 
- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักเรยีน
ช้ัน ป.6 ม.3 และม.6 
- กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
โครงกำรวันส ำคัญ 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ่

๒.๑  ร้อยละของผูเ้รียนม ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
๒.๒  ร้อยละของผูเ้รียนเอื้อ 
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคณุ 
๒.๓  ร้อยละของผูเ้รียน 
ยอมรับความคิดและ 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔  ร้อยละของผูเ้รียน 
ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วม 
อนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 

90 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง รัก
การเรยีนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
ห้องสมุด 
-กิจกรรมตะกร้าความรู ้
-กิจกรรมตอบปญัหาสารานุกรม 
-กิจกรรมแนะน าหนังสือน่าอ่าน 
- กิจกรรมจัดบอร์ดวันส าคัญ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำไทย 
- กิจกรรมภาษาถ่ินน่ารู ้
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
โครงกำรทัศนศึกษำ 

๓.๑  ร้อยละของผูเ้รียนม ี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจาก 
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ 
ต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒  ร้อยละของผูเ้รียนม ี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด  
เขียน และตั้งค าถามเพื่อ 
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓  ร้อยละของผูเ้รียน 
เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเพื่อ 
การเรยีนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔  ร้อยละของผูเ้รียนใช้ 
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละ 
น าเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

84.10 
84.39 
81.83 

 
82.05 
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๑๕ 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีติ
สมเหตุผล   

 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนภำษำไทย 
- กิจกรรมภาษาถ่ินน่ารู ้
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
 

๔.๑  ร้อยละของผูเ้รียนสรุป 
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง  
และดู และสื่อสารโดยการ 
พูดหรือเขียนตามความคิด 
ของตนเอง 
๔.๒  ร้อยละของผูเ้รียนน าเสนอ 
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ 
วิธีการของตนเอง 
๔.๓  ร้อยละของผู้เรยีน 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยม ี
เหตุผลประกอบ 
๔.๔  ร้อยละของผู้เรียนมี 
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค ์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 

84.10 
84.39 
81.83 

 
82.05 

5. ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำไทย 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำต่ำงประเทศ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสังคม
ศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสขุ
ศึกษำและพลศกึษำ 
โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
โครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 

๕.๑ ร้อยละของผู้เรยีน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต ่
ละกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒  ร้อยละของผูเ้รียนผล 
การประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญตามหลักสตูรเป็นไป 
ตามเกณฑ ์
๕.๓  ร้อยละของผูเ้รียนผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๔  ร้อยละของผูเ้รียนผล 
การทดสอบระดับชาต ิ
เป็นไปตามเกณฑ ์

83.09 
 
 

84.97 
 
 

73.45 
 
 
 
 
 
 

97.38 
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๑๖ 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ี
ต่ออาชีพสุจริต 

โครงกำรส่งเสริมสืบสำนงำน
ฝีมือ 
โครงกำรงำนแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงกำรพัฒนำผู้เรียน 
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรกฬีำเพ่ือสุภำพ 
 

๖.๑  ร้อยละของผูเ้รียนวาง 
แผนการท างานและ 
ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒  ร้อยละของผูเ้รียน 
ท างานอย่างมีความสุข  
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภมูิใจ 
ในผลงานของตนเอง 
๖.๓  ร้อยละของผูเ้รียน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๖.๔  ร้อยละของผูเ้รียนม ี
ความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกีย่วกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

 

๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

โครงกำรพัฒนำครู 
โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียน
กำรสอน 
โครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำ
รู ้
โครงกำรงำนแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๗.๑  ร้อยละของครมูีการ 
ก าหนดเป้าหมายคณุภาพ 
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ  
และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.๒  ร้อยละของครมูีการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน 
การวางแผนการจัดการ 
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียน 
๗.๓  ร้อยละของครูออกแบบ 
และการจัดการเรยีนรู้ที ่
ตอบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปญัญา   
๗.๔  ร้อยละของครูใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการน าบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้
๗.๕  ร้อยละของครมูีการวัด 
และประเมินผลที่มุ่งเน้นการ 
พัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

89.69 
90.80 
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โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

๑๗ 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 ๗.๖ ร้อยละของครูให ้
ค าแนะน า ค าปรึกษาและ 
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้ง 
ด้านการเรียนและคณุภาพ 
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗.๗  ร้อยละของครมู ี
การศึกษา วิจยัและ 
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ 
ใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘  ร้อยละของคร ู
ประพฤติปฏบิัติตนเป็น 
แบบอย่างท่ีดี และเป็น 
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๗.๙  ร้อยละของครจูัดการ 
เรียนการสอนตามวิชาที่ 
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา  
เต็มความสามารถ 

 

8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

โครงกำรพัฒนำครู 
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
โครงกำรงำนแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
โครงกำรพัฒนำงำนธุรกำร 

๘.๑  ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะ 
ผู้น า และความคิดริเริ่มที ่
เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 
๘.๒  ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล 
ผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง 
ด้านวิชาการและการจดัการ 
๘.๓  ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารสามารถบริหาร 
จัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ 
๘.๔  ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อม 
รับการกระจายอ านาจ 
๘.๕  ระดับคณุภาพของ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และ 
ชุมชนพึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา 

89.69 
 
 
 

100 
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๑๘ 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

 ๘.๖  ระดับคณุภาพของ 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจดัการศึกษา 
เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 
10. สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียน 
โครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำ
รู ้
โครงกำรทัศนศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
โครงกำรส่งเสริมสุนทรียภำพ
ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 
โครงกำรส่งเสริมสืบสำนงำน
ฝีมือ 
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับนักเรียน 
โครงกำรกฬีำเพ่ือสุขภำพ 
 

๑๐.๑  ระดับคณุภาพของ 
หลักสตูรสถานศึกษา 
เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ท้องถิ่น 
๑๐.๒  ระดับคณุภาพของ 
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมที ่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือก 
เรียนตามความถนดัความ 
สามารถและความสนใจ 
๑๐.  ระดับคณุภาพของการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที ่
สง่เสริมและตอบสนองความ 
ต้องการความสามารถ ความ 
ถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรยีน 
๑๐.4  ระดับคณุภาพของ 
การสนับสนุนให้ครูจดั 
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ 
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตั ิ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วย 
ตนเอง 

82 
 
 

91.03 
93.25 

 
97.38 

 
 
 
 
 
 
 

12. สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
 

๑๒.๑ ระดับคณุภาพของ 
การก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ ระดับคณุภาพของ 
การจัดท าและด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี 
มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

100 
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๑๙ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด ำเนินงาน 

( ร้อยละ ) 

  

๑๒.๓ ระดับคณุภาพของ 
การจัดระบบข้อมลู 
สารสนเทศและใช้ 
สารสนเทศในการบริหาร 
จัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพ 
สถานศึกษา 
๑๒.๔ ระดับคณุภาพของ 
การติดตามตรวจสอบ และ 
ประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 

10. สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

โครงกำรพัฒนำผู้เรียน 
โครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำ
รู ้
โครงกำรทัศนศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
โครงกำรส่งเสริมสุนทรียภำพ
ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ 
โครงกำรส่งเสริมสืบสำนงำน
ฝีมือ 
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับนักเรียน 
โครงกำรกฬีำเพ่ือสุขภำพ 
 

๑๐.๑  ระดับคณุภาพของ 
หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒  ระดับคณุภาพของ 
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมที ่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือก 
เรียนตามความถนดัความ 
สามารถและความสนใจ 
๑๐.  ระดับคณุภาพของการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที ่
ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการความสามารถ ความ 
ถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
๑๐.4  ระดับคณุภาพของ 
การสนับสนุนให้ครูจดั 
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ 
ผู้เรยีนไดล้งมือปฏิบตั ิ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

82 
 
 

91.03 
93.25 

 
97.38 

 

14. การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

โครงกำรวิถีพุทธ 
 

๑๔.๑ ระดับคณุภาพของ 
การจัดโครงการ กิจกรรมที ่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม 
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๑๔.๒ ระดับคณุภาพของ 
การผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม 
เป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
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๒๐ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลการด ำเนินงาน 
( ร้อยละ ) 

9. คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

๙.๑ ระดับคณุภาพของ 
คณะกรรมการสถานศึกษารู ้
และปฏิบตัิหน้าที่ตามที ่
ระเบียบก าหนด 
๙.๒ ระดับคณุภาพของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ก ากับติดตาม ดูแล และ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
๙.๓ ระดับคณุภาพของ 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศกึษา 

100 
 

76.92 
 

11. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่
แหล่งเรียนรู ้
โครงกำรโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ 
โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
โครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับนักเรียน 

๑๑.๑ ระดับคณุภาพของ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรยีนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวก พอเพียง อยู่ใน 
สภาพใช้การได้ดี  
สภาพแวดล้อมรม่รื่น  
และมีแหล่งเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ ระดับคณุภาพของ 
การจัดโครงการ กิจกรรมที ่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ ระดับคณุภาพของ 
การจัดห้องสมุดที่ให้บริการ 
สื่อและเทคโนโลย ี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียน 
เรียนรูด้้วยตนเองและ 
หรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

 

13. สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

โครงกำรทัศนศกึษำ 
โครงกำรเยีย่มบ้ำนนักเรียน 
โครงกำรงำนแนะแนวและระบบ
ดูแลและช่วยเหลอืนักเรยีน 
โครงกำรส่งเสรมิสบืสำนงำนฝีมือ 
โครงกำตำมแนวพระรำชด ำริ 
เศรษฐกจิพอเพียง 
โครงกำรส่งเสรมิสบืสำนงำนฝีมือ 

๑๓.๑ ระดับความส าเร็จของ 
การสร้างและพัฒนาแหล่ง 
เรียนรูภ้ายในสถานศึกษา 
และใช้ประโยชน์จากแหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

91.03 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส ำเร็จของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ผลการด ำเนินงาน 
( ร้อยละ ) 

  ๑๓.๒ ระดับความส าเร็จของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษาระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน และองค์กรที่ 
เกี่ยวข้อง 

 

15. การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

โครงกำรโรงเรียนรกัษำศีล 5 
โครงกำรลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำ
รู ้

๑๕.๑ ระดับคณุภาพของ 
การจัดโครงการ กิจกรรม 
พิเศษเพื่อตอบสนอง 
นโยบาย จุดเน้น ตาม 
แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 
๑๕.๒ ระดับคณุภาพของผล 
การด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 
 ให้น าเสนอผลการประเมินเป็นตารางตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้น ดังนี้ 
 8.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
 

1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมวัย โดย

ด าเนินการทั้งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยและจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ดังนี้ 
 ด้านร่างกาย 
 โรงเรียนพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม

อนามัย เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค โดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 ผ่านตารางกิจกรรมประจ าวัน บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงทุกเดือน ทุกวันมีกิจกรรมออกก าลัง
กายยามเช้า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดี กิจกรรมตรวจสุขภาพและได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ ในการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสี และ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเด็กเล็กระดับจังหวัด กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร  มีกิจกรรม ฟ.ฟันรักสะอาด แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารทุกวัน กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร จัดเมนูอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการ 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้า

พูด กล้าแสดงออก แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มีกริยามารยาท ยิ้มง่ายไหว้สวย ตามแบบ
แผนมารยาทไทย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนผ่านการท ากิจกรรม โดยสอดแทรกในตารางกิจวัตรประจ าวัน 
สนับสนุนให้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมนิทานยามเช้า กิจกรรมสานฝัน
บัณฑิตน้อย กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน โครงการสอนแบบโครงการ (Project Approach) จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้วาดภาพระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการ ได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ของเด็กเป็นอย่างดี 

ด้านสังคม 
โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถเก็บ

กระเป๋า สิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง ปูและเก็บที่นอน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองได้ มีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร สร้างนิสัยประหยัดและพอเพียง  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  ครูจัดประสบการณ์ตามแผน ฝึกให้เด็กทุกคนมีทักษะทางสังคม เช่นการท างานกลุ่ม ผ่าน 6 กิจกรรม
หลัก และจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาความพร้อม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณี วัฒนธรรม เช่น โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม กิจกรรมดาวเด็กดี กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมนิทานยามเช้า 
กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น 
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ด้านสติปัญญา 
โรงเรียนด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสติปัญญา ตามหลักสูตรโดยใช้ 

6 กิจกรรมหลัก ฝึกฝนให้เด็กมีทักษะการคิด การแสวงหาความรู้ ค้นหาค าตอบ มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวกล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ  ได้แก่ กิจกรรม
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสี การ
ตัด ฉีก ปะ ส่งเสริมให้เด็กเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือให้เด็กได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเป็นต้น 

 
3. จุดเด่น 

นโยบายของโรงเรียนที่ก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 
ส่งผลให้เด็กทุกคนได้พัฒนากระบวนการคิดที่ดี โดยมีผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก หลายรายการ และจากการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลให้เด็กมี
คุณธรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

4. จุดควรพัฒนา 
 - โรงเรียนควรเน้นทักษะการคิดเชิงเหตุผล โดยสอดแทรกกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ มาใช้ให้มากข้ึน 
 - ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - ฝึกให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 ไม่มี 
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   มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้วงจร PDCA หรือ Demirs Cycle

ครอบคลุมงานวิชาการ งานครูและบุคลากร งานข้อมูลสารสนเทศ งานสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ระดับปฐมวัย
ให้กับครู เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการ
จดัท าหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จัดท าหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2560  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรมเสริมต่างๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สนับสนุนให้ครูทุกคนเข้า
ร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า ๒0 ชั่วโมงต่อปี ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ พัฒนาครูด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน
ระดับปฐมวัย หลักสูตร Active Learning ส าหรับเด็กปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ Exclusive Function 
(EP) เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมองส าหรับเด็กปฐมวัย อบรมสื่อปฐมวัยก้าว
ไกลสู่สากล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
การเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การอบรมการส่งเสริมประสบการณ์คณิต วิทย์ และ
เทคโนโลยี และการอบรมสื่อปฐมวัยก้าวไกล ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน โดยมีสัดส่วนคือ เด็ก 20 คนต่อครู 1 
คน 1 ห้องเรียนต่อครู 2 คน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ตรวจสอบสม่ าเสมอ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง ติดกล้องวงจรปิด จัดบริการสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน บริการยืม-คืนสื่อ ส่งเสริมการประกวดสื่อการเรียนการสอน มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการติดตามและการด าเนินงานและน าไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาต่อไป 

3. จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน

ไปสู่เป้าหมาย ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว จัดโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาทีมงาน เน้นการมีส่วนร่วม สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ สร้างแรงจูงใจในการท างาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. จุดควรพัฒนา 
 - ให้บริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
 - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - ครูและเด็กฝึกซ้อมการหนีไฟเนื่องจากเป็นอาคารเรียนเก่า 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 ไม่มี 
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   มำตรฐำนที่  3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 ครูปฐมวัยทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กเป็นส าคัญ  ได้เรียนรู้ลงมือ

ปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ตามแนวทางของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผ่านกิจวัตรประจ าวัน เด็กได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง 
จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กได้คิดทดลองหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดโครงการ/กิจกรรมตามความสนใจ
ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาค าตอบสิ่งที่ตนสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง การศึกษานอกสถานที่ การส ารวจมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า เช่น กิจกรรมการ
สอนแบบโครงการ (Project Approach) ที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 
ผ่านขั้นตอนการท าโครงการทั้ ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การอภิปราย การศึกษานอกสถานที่ การน าเสนอ
ประสบการณ์เดิม การสืบค้น และการจัดแสดง กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้ลงมือกระท าผ่าน
ประสาทสัมผัส ได้ฝึกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น แว่นขยาย เทอร์โมมิเตอร์ หลอดทดลอง ฝึกแก้ปัญหา
และตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ เช่น การท าการทดลองในฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลตามสภาพจริง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการวัยเยาว์ มีการใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต การบันทึก การใช้แบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัดประสบการณ์ และผลงานของเด็ก น า
ผลการประเมินไปใช้ ท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด จัดวางของใช้ได้อย่างเป็นระเบียบ มีการจัดท าป้ายนิเทศหน่วยการเรียน มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 มุม มีการผลิตสื่อและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
บรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ครู
และผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมทั้งให้ข้อมูลกลับ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ โดยจัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมบันทึกลูกรัก และสมุดประจ าตัวนักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน  

3. จุดเด่น 
 - ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ให้โอกาสเด็กได้

เรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างดี 

 - ครูจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงผลงานความสามารถต่อผู้ปกครองและชุมชน 

 - ครูสามารถผลิตสื่อได้อย่างหลากหลาย 
4. จุดควรพัฒนา 
 - น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าสื่อ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 - พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู 
 - พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 ไม่มี 
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  2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 -ด้านคุณภาพเด็ก เด็กระดับปฐมวัยของโรงเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน  

บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดี 
 -ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  

พุทธศักราช  2560 ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและบริบทของท้องถิ่น มีครูเพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล โดยมีการอบรมไม่น้อยกว่าคนละ 20 ชั่วโมง จดัสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนอย่าง
ปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณืและพัฒนาเด็ก 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
 

  3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก  
     - โครงการหนูน้อยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
     - โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสติปัญญา 
     - โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
     - โครงการวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
     - โครงการปฐมวัยตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
     - โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ 
     - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร 
     - โครงการพัฒนาบุคลากร 
      - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
      - กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
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      - กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
      - กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
      - กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
      - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      - กิจกรรมนิเทศการสอน 
 
  3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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 8.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภำพระดับดี 
 

2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือลงมือท าและได้ใช้กระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มากกว่าการฟังอย่างเดียว และมีการจัดการสอนแบบ STEM ศึกษาบูรณาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหรือโครงงาน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไป
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีการ
สอน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์ทางการศึกษา มีการ
ร่วมกันก าหนดแผนจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล แบบบูรณาการตามสภาพจริง 

 นอกจากนี้สถานศึกษา ได้มีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านการคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดค่ายคุณธรรมมีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้มีความศรัทธาเลื่อมในพระพุทธศาสนาและสามรถน าหลักธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและการ
ด ารงชีวิต มีการจัดอบรม จริยธรรม มารยาทไทย โรงเรียนวิถีพุทธภูมิใจในท้องถิ่น มีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในจังหวัด เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดเกณฑ์การจบ
หลักสูตรระดับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนต้องจบอย่างน้อยธรรมชั้นตรี ในวิชาสังคมศึกษา มี
การกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ท าดีทุกวันพระ ของหายได้คืน การเข้าค่ายปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนากิจกรรมจิตอาสาพ่ีเพ่ือน้อง มีการน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถี 
ศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกายฝึกความเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดและคิด
สร้างสรรค์ มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์การสร้างทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดพานไหว้ครู และการประกวดกระทง เป็นต้น 

ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตาม
มาตรฐาน รู้จักการวางแผนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์
จ าแนกสิ่งดี สิ่งส าคัญ รวมทั้งรู้เท่า 
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ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง รู้ถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รัก
การออกก าลังกาย ยอมรับในกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคมที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เข้าใจถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างวัย  โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบ
ด้าน เน้นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดี และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ปลูกฝั่งความเชื่อ เจตคติที่ดี มีการสอนวิธี
ป้องกัน  การท้องก่อนวัย และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจด าเนินชีวิต เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ท า MOU ( Memorandum of Understanding) ในการจัดการศึกษาร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ทวิศึกษา ) กับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เมื่อผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน โดยทางโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอน ช่างไฟฟ้า
ก าลัง และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการจัดการสอนทวิศึกษาเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ในส าคัญในการประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้มีผลต่อการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆดังตาราง 
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แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม 
ที่สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน โครงกำร / กิจกรรม หมำยเหตุ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน   
 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน กำรเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมภาษาน่ารู้สู่อาเซียน 
- กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
- กิจกรรมสูตรคูณคล่อง 
- กิจกรรมค าศัพท์จดจ าน าไปใช้ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 

 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลก 
เปลี่ยนความความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

- กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
  ( Science Show ) 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาสาสตร์ 

 

3) มีความสามรถในการสร้างนวัตกรรม - การประดิษฐ์โคมไฟจากไม้ไผ่ 
- ประดิษฐ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
- ประดิษฐ์โอ่งผ้าไทย ( ของใช้ตกแต่ง ) 
- กิจกรรมตัดกระดาษพวงมะโหด 
- กิจกรรมตัดใบตองท าบายศรี 
- กิจกรรมจักสานใบตาลเป็นปลาตะเพียน 

 
 
 

        เป็นชุมนุม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรม ICT ส าหรับนักเรียน  

5)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการร่วมกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธสาสนา 
- กิจกรรมการทดสอบ LAS , NT และ O-NET  
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

6.) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องาน อาชีพ 

โครงการพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมบริหารจัดการงานแนะแนว 
- กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.๖ , ม.๓ , ม.๖ 
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มำตรฐำน โครงกำร / กิจกรรม หมำยเหตุ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมเทิดทูลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการสร้าแรงบบันดาลใจ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเขากลิ้ง, ป่าชายเลน, โครงการชั่งหัวมัน, 
ทุ่งนาป่าตาล ฯลฯ 
- กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษาในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทยสวดมนต์หมู่
สรภัญญะ 
- กิจกรรมท าดีทุกวันพระ 
- กิจกรรมของหายได้คืน 
- โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 

 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย - กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาถิ่นน่ารู้ 
- กิจกรรมเที่ยววัดชมวัง 
- กิจกรรมภาษาน่ารู้สู่อาเซียน                                                                              
- กิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติ 
- โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของคณะครูและ
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนางานสัปดาห์เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ( วันวิสาขบูชา ) 
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

- กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญ
ของศาสนา ( วันวิสาขบูชา ) 

 

4) สุขภาวะทางร่างกาย โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้ความรู้ตลอดปี
การศึกษา 
- กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมวันศุกร์พิชิตเหา 
- กิจกรรมบริการตัดผมนักเรียน 
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรมเทเหล้า – เผาบุหรี่ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติด                                  
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3. จุดเด่น 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน โดยการเน้นผู้เรียนให้มีจิตอาสา มีจิต
สาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเสียสละ รู้จักให้และแบ่งปัน เพ่ือสาธารณะประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน และยังมีการจัดค่ายอาสาพัฒนา เพ่ือประโยชน์กับสังคม และยังเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
เน้นการน าหลักในพระพุทธศาสนามาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตา  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผู้ เรียนโดยเน้นการ
อ่านออกเขียนได้  เมื่อขึ้นชั้น ป.3   และอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นเมื่อจบชั้น ป.6 โดยใช้นโยบาย
ครูตามนักเรียนตลอดปี โรงเรียนพัฒนาครูผู้สอนทั้งระบบอย่างครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการและกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ทั้งในระดับสถานศึกษาและการ
ทดสอบระดับชาติ 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย เป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลัก
ศาสนาที่ตนเองนับถือ 

 

4. จุดควรพัฒนำ 

ผลการสอบ NT และ O – NET ยังไม่สามารถพัฒนาให้สูงกว่าระดับชาติได้ เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนของครูยังยึดติดกับแบบเรียน นักเรียนเรียนยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ฝั่งแน่น ผู้เรียนระดับ ป.1 – ป.3 ยังขาดการฝึกคิดวิเคราะห์ การน าเสนอและอภิปรายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนในระดับ ม.1 – ม.6 ยังขาดระเบียบ
วินัยไม่ตรงต่อเวลา ต้องมีการฝึกเพ่ือเน้นย้ าให้เกิดสิ่งดังกล่าวต่อไป 

5. กำรปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือดีเลิศ 
  ไม่มี 
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 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

1. ระดับคุณภำพ ดี 
 

2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่าย ได้แก่ 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายนโยบายและแผน ที่ผ่านมา 
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ นโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยได้อบรมพัฒนาครูทุกคน ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน ปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมให้มีการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง จัดสรรงบประมาณทรัพยากรต่างๆ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ครบตามต้องการ
ของโรงเรียน มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทุกงาน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ทั้งนักเรียนปกติและ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ทางการเรียนอย่างท่ัวถึง 

 
3. จุดเด่น 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่
เป้าหมาย ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว จัดโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาทีมงาน เน้นการมีส่วนร่วม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
- มีการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และโครงสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
มีการติดตามงานให้ต่อเนื่อง 
 

5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ได้ส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะ

ชีวิตที่ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน สร้างความร่วมมือการท างานกับหน่วงงานทั้งภายในและภายนอก 
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๓๔ 

 

   มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

1. ระดับคุณภำพ ดี 
 

2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน 
 มีการด าเนินงานตามโครงการ โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริงและรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก  
สรุปองค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรม science show  เพ่ือให้นักเรียน 
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้เสริมสร้างให้ผู้เรียน ได้มีหลักและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ รู้จักสังเกตตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล ท าการทดลองเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานและสรุปผลเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการท างานเป็นทีมและสามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มุ่งฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้า หรือแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง  กิจกรรมสืบสานงานฝีมือ มีการประกวดพานไหว้ครู และประกวดกระทงเนื่องในวันลอยกระทง เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในการน าไปประกอบอาชีพได้ 
 มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ กิจกรรม
สืบสานงานฝีมือ มีการประกวดพานไหว้ครู และประกวดกระทงเนื่องในวันลอยกระทง เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในการน าไปประกอบอาชีพได้  มีการจัดชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดบรรยากาศชั้น
เรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมรักการอ่านบนอาคารเรียน บริเวณต่างๆ ในโรงเรียน  มีการจัดประกวดห้องเรียน
ห้าดาว ห้องเรียนคุณภาพที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีขยะและมีการจัดบอร์ดในห้องเรียนให้ทันสมัยทัน
ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  การจัดกิจกรรมปีใหม่เพ่ือให้ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน เพ่ือให้เด็ก
รักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็กเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการใช้เครื่องมือและวิธี การวัดผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
ได้แก่การท าวิจัยในชั้นเรียน  การท า ปพ.๖,๘  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  มีสมุด
ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคลทุกวัน แตะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองตลอดเวลา 
 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างโอกาสให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลายและให้ความส าคัญในเรื่องการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและนักเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มี
การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  แยกนักเรียนที่มีความ
บกพร่องด้านการเรียนรู้และจัดสอนเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนในคาบว่างของครู มีระบบการดูและและช่วยเหลือ
นักเรียนที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนเชิงบวก  มีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านส าหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเพ่ือดูแลช่วยเหลือเรื่องเพศให้กับนักเรียน และมีระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง เรื่องกระบวนการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักตนเองในด้านต่างๆ พัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ เพ่ือด ารงชีวิตให้อยู่ได้อย่างมีความสุข 
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๓๕ 

 

4. จุดควรพัฒนำ 
 - ห้องปฏิบัติการยังมีน้อย และอุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
 - ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพพรับจ้าง ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อกับโรงเรียนได้ 
 

 

5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือดีเลิศ 
 ไม่มีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
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2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินรวมอยู่ในระดับ ดี 
ผลที่สนับสนุนได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านออก เขียนได้เพ่ิมข้ึน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านแต่ยังต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ มีนักเรียนที่สอบ O-net ได้เต็ม 100 คะแนน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง 
ปัญหาต่างๆลดลง ครูจัดการสอนเต็มท่ีเต็มเวลา 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนย้อนหลัง 5 ปี น าผลมาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทุกวิชาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ผลการ
ประเมินที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายส่งเสริมผู้เรียนด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น ใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการและมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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9. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
(ใช้ข้อมูลนักเรียนปีปัจจุบันเป็นฐานในการคิดงบประมาณ) 

รำยกำร จำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายบุคคล 
   1.1 ระดับอนุบาล 
         - ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จ านวน 105/106 คน 
         - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 110/111 คน 
         - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 111/112 คน 

 
 

45,365 
47,515 
47,945 

 

   1.2 ระดับประถมศึกษา 
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 142/137 คน 
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 141/141 คน 
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 164/166 คน 
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 143/141 คน 
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 153/156 คน 
         - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 180/184 คน 

 
66,960 
67,680 
79,200 
68,160 
74,160 
87,360 

   1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 216/215 คน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 199/199 คน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 159/156 คน 

 
189,640 
175,120 
138,600 

   1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 129/124 คน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 77/78 คน 
         - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 72/73 คน 

 
120,175 
73,625 
68,875 

รวม 1,350,380 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่มี  

รวม ไม่มี 
3. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ไม่มี 

รวม ไม่มี 
รวมทั้งสิ้น 1,350,380 
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ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
1. วิสัยทัศน ์
 น้อมน าพระพุทธศาสนา  พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี  พัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ  สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายใจ  ก้าวไกลสู่ศตวรรษท่ี 21 
2. พันธกิจ 

2.1 จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการกิจกรรมคุณธรรม  และหลักพระพุทธศาสนา 
2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มา 
      ใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.4 พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  บรรลุมาตรฐานการศึกษา 
2.5 จัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  และจิตที่สมบูรณ์ 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
3.3 ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 6 สอบได้ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี 
3.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.5 ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ 
3.6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
3.7 ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  
3.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.9 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.10 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.11 ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนด้วย
เทคนิควิธีที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.12 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  น าด้วยทักษะชีวิต 
5. เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  โรงเรียนวิถีพุทธ 
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6. กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ปีการศึกษา 2562 

การศึกษาระดับปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กดี 
1. กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
(กีฬาสี) 
2. กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร 
3. กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร 
4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าวัน          
6. กิจกรรมการแข่งขันกระโดด
เชือก 

 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย รู้จัดการควบคุม 
ป้องกันโรคติดต่อ 
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และออก
ก าลังกายอย่างถูกต้อง
สมวัย อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 85 

ระดับปฐมวัย 

โครงกำรสร้ำงสรรค์หรรษำ 
สติปัญญำพำเพลิน 
1. กิจกรรมสนุกคิดกับ
วิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมการสอนแบบ
โครงการ (Project Approach) 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. กิจกรรมนิทานยามเช้า 
5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
6. กิจกรรมลับสมองประลอง
ปัญญา 

เด็กมีความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา 
รู้จักสังเกตและจดจ าสิ่ง
ต่าง ๆ มีความคิดรวบ
ยอด ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการแข่งขัน
ภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ มีความกล้า
แสดงออกร้อยละ 85 

โครงกำรหนูน้อยรักษ์ธรรมชำติ 
1. กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 
2. กิจกรรมหนูน้อยแยกขยะลด
มลพิษ 
3. กิจกรรมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ 
4. กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 

เด็กปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงได้ รัก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม   
ร้อยละ 85 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

2.เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 

โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
1. กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม 
2. กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
3. กิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตา 
4. กิจกรรมวันไหว้ครู 
5. กิจกรรมหล่อเทียน  เวียน
เทียน เข้าพรรษา 
6. กิจกรรมวันแม่ 
7. กิจกรรมวันพ่อ 

ร้อยละ ๘5  ของเด็ก
ระดับอนุบาล มีคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย  
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ระดับปฐมวัย 

3.เด็กปฐมวัยมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน 
1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง        
2. กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย 
3. กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. กิจกรรมบันทึกลูก 

ผู้ปกครองและชุมชน
เชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา เด็กได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน ร้อยละ 85 

ระดับปฐมวัย 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

4.โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
1. ระบบทะเบียนเด็กปฐมวัย 
2. ระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศระดับปฐมวัย 

โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการแก่
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานอื่น ๆ 

 

ระดับปฐมวัย 

5.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

โรงเรียนได้รับการรับรอง
จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหารและครู สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

6.ผู้บริหารและครูได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอน ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
1. กิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนา 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. กิจกรรมนิเทศการจัด
ประสบการณ์ 
4. กิจกรรมประกวดสื่อ 
5. กิจกรรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
6. กิจกรรมอบรมทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
7. กิจกรรมอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษ 
8. กิจกรรมประกวดการจัด
การศึกษาที่เป็นเลิศ 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถตาม
บทบาทหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ได้รับการอบรม 
พัฒนาตนเองตลอดปี
การศึกษาไม่น้อยกว่า 
50 ชั่วโมงต่อปี 

ระดับปฐมวัย 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 
โครงกำร กิจกรรม 

ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 
1. กิจกรรมบอร์ดความรู้สู่
บทเรียน 
2. กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภูมิ
ทัศน์ 
3. กิจกรรมโมบายแสนสวย 
4. กิจกรรม Big Cleaning Day 

เด็กมีแหล่งเรียนรู้จาก
ภายนอกห้องเรียน และ
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น  
ร้อยละ 85 

ระดับปฐมวัย 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

โครงการวันส าคัญ 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมถวายพระพร 
3. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
4. นักเรียนเห็นส าคัญ
ของวันส าคัญ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการจิตอาสา ท าความดี
ด้วยหัวใจ 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
4. นักเรียนมีลักษณะ
ความเป็นผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม ดูแลและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
แม่น้ าเพชรบุรี การมีจิต
อาสา 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 1. ลูกเสือ-เนตรนารี 
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี 
ผ่านกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการโรงเรียนสีขาว นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลอด
จากสิ่งเสพติด สื่อลามก
อนาจาร การพนัน เหตุ
ทะเลาะวิวาท และสิ่ง
มอมเมาทุกชนิด  
ร้อยละ 100 

ฝ่ายปกครอง 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

2.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ผลการประเมินระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษาและ 
ระดับชาติสูงขึ้นร้อยละ 3 

ฝ่ายวิชการ 

โครงการการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ร้อยละ 70  
ได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษ
จากครูและผู้ปกครองอย่าง
ถูกต้อง มีพัฒนาการทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 1.ร้อยละ 70 ของนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆได้อย่างหลากหลาย 
2.ร้อยละ 70 ของนักเรียน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาตนเองและใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
3 ร้อยละ 70 ของนักเรียน 
เข้าใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

3.ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบได้
ธรรมศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี 
 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนพิธีและ
มารยาทไทย 
นักเรียนสามารถสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ เจริญจิต
ภาวนานักเรียนได้ศึกษา
หลักธรรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนสามารถสอบผ่าน
ธรรมศึกษาชั้นตรีได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 70 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

4.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

โครงการพัฒนาทักษะ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1.นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ในการสืบค้นข้อมูล  
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 80 
3.นักเรียนทุกคนได้รับ
การบริการสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ฝ่ายวิชาการ 

5.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการสอบระดับชาติ 
เพ่ิมสูงขึ้น 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทุกประเภท  ทุก
ระดับ 

ผลการประเมินระดับ
สถานศึกษา  ระดับชาติ 

ฝ่ายวิชาการ 

6.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตดี และมีความสุข 

โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ นัก เรียนมีสุขภาพกาย 
สุ ข ภ า พ จิ ต ท่ี ดี  ก ล้ า
แสดงออก ร้อยละ 80 

สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

-  นักเรยีนมีน าหนัก
ส่วนสูง มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
- พฤติกรรมนักเรียนที่มี
ชีวิตดีขึ้น (สุขภาพ
อนามัย) 

ฝ่ายธุรการ 

โครงการอาหารเสริม (นม) -  นักเรียนร้อยละ 90 มี
น้ าหนักส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 

ฝ่ายธุรการ 

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์มีการ
แสดงออก และสามารถ
ร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๕ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

7.ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน  

 

โครงการแนะแนว 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษา ต่อใน
ระดับชั้นที่มากข้ึนต่อไป 
3. นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
4. นักเรียนติดสินใจ ใน
การเรียนในระดับต่อไป
ได้ตรงกับใจตนเอง 

ฝ่ายปกครอง 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สถานศึกษามีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง สามารถดูแล
ช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้อง
คุ้มครองนักเรียนในทุก
มิติ ด้วยกระบวนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและทักษะชีวิตที่
เหมาะสม นักเรียนรู้เท่า
ทันปัญหาและ
สถานการณ์พร้อมที่จะ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อม
รบัการพัฒนาอย่างรอบ
ด้าน ร้อยละ 80 

ฝ่ายปกครอง 

โครงการทัศนศึกษา 1. นักเรียนทุกคนได้ร่วม
กิจกรรม 
ตามวัตถุประสงค์ 
๒. นักเรียนได้แสดงออก
จากการไปศึกษาหา
ความรู้และน าไปใช้ได้ 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าใน
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

8.ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้
สิทธิ์ออกเสียงในการ
เลือกตั้ง ใต้ระบบ
ประชาธิปไตย และ
เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง 
และผู้อ่ืนที่ตนเองควร
ปฏิบัติ ร้อยละ 90 

ฝ่ายปกครอง 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

9.โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ระดับคุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา  
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  หลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม  
หลักสูตรท้องถิ่น  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง  
ความจ้องการของ
ท้องถิ่น  ชุมชน  
ความสามารถ  ความ
ถนัด  และความสนใจ
ของผู้เรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

10.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือใช้
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมิน
ตนเองในระดับ ดีขึ้นไป 

ฝ่ายนโยบายและ
แผน 
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๔๗ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหารและครู สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

11.ครูได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียน การสอนด้วยเทคนิค
วิธีที่หลากลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัย 

ครูน าผลการอบรมไปใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ร้อยละ 70 

ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูได้รับการนิเทศและมี
การปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 70 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนพัฒนำฯ) 

โครงกำร กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของ 

โครงกำร กิจกรรม 
ฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ 

12.โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครู นักเรียน นักการภาร
โรง ร้านค้า ให้ความ
ร่วมมือไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 

ฝ่ายบริการ 
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๔๘ 

 

ส่วนที่ 3 แผนกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรม 
1. โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ จ ำแนกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ         6,500    
   - กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม 500 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 1,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตา 1,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 1,000 ๒๗  มิ.ย. ๖๒  
   - กิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทียนเข้าพรรษา 1,000 ๑๕  ก.ค. ๖๒  
   - กิจกรรมวันแม่ 1,000 ๙  ส.ค. ๖๒  
   - กิจกรรมวันพ่อ 1,000 ๔  ธ.ค. ๖๒  
2. โครงกำรสร้ำงสรรค์ หรรษำ สติปัญญำพำเพลิน       57,500    
   - กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์         5,000  สิงหาคม  
   - กิจกรรมการสอนแบบโครงการ  
(Project Approach) 

      16,500  ธันวาคม 
 

   - กิจกรรมทัศนศึกษา         6,000  ธันวาคม  
   - กิจกรรมนิทานยามเช้า 5,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา 15,000 มกราคม  
3. โครงกำรหนูน้อยรักษ์ธรรมชำติ 8,000   
   - กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมหนูน้อยแยกขยะลดมลพิษ 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
4. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กดี 21,000   
   - กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) - ก.ค.-ส.ค. 62  
   - กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร 15,000 มกราคม 2563  
   - กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 3,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าวัน 1,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือก - ตลอดปีการศึกษา  
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๔๙ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

5. โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน 32,000   
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  1,500 มกราคม  
   - กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย 6,500 มกราคม   
   - กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย 20,000 กุมภาพันธ์   
   - กิจกรรมบันทึกลูกรัก 4,000 ตลอดปีการศึกษา   
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  - ตลอดปีการศึกษา   
6. โครงกำรพัฒนำอำคำร สถำนที่ 12,000   
   - กิจกรรมบอร์ดความรู้สู่บทเรียน 2,000 ตลอดปีการศึกษา   
   - กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์  5,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมโมบายแสนสวย 3,000 ตลอดปีการศึกษา   
   - กิจกรรม Big Cleaning Day  2,000 4 ธันวาคม 2562  
7. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 38,200   
   - กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 20,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1,000 ตลอดปีการศึกษา  
   - กิจกรรมนิเทศการจัดประสบการณ์ 3,000 ก.ค.,ก.ย.,พ.ย.,ก.พ.  
   - กิจกรรมประกวดสื่อ 3,000 พฤษภาคม  
   - กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3,000 สิงหาคม  
   - กิจกรรมอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2,600 ตุลาคม  
   - กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 2,000 ตุลาคม  
   - กิจกรรมประกวดการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ 3,600 กันยายน  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,200   
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๕๐ 

 

 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

ฝ่ำยวิชำกำร 
1. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่ม 
    สำระกำรเรียนรู้ 

133,815 
  

  - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 25,635 24 มิถุนายน  
  - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 14,180 29 กรกฎาคม   
  - กิจกรรมบูรณาการคริสต์มาส 5,000 ธันวาคม   
  - กิจกรรมภาษาน่ารู้สู่อาเซียน 1,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรมค าศัพท์จดจ าน าไปใช้ 1,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรม English four skills 1,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 500 พฤศจิกายน   
  - กิจกรรมสูตรคูณคล่อง 500 21 มิถุนายน  
  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และแข่งขันตอบ 
    ปัญหาวิทยาศาสตร์ 

5,000 พฤศจิกายน 
  

  - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงาน 
    ภายนอก และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.  
    และเอกชน 

30,000 ตลอดปีการศึกษา 

 
  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางกลุ่มวิชาการกลุ่ม 
    โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

20,000 มกราคม 
 

  - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า  - พฤศจิกายน  
  - กิจกรรมตอบปัญหาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป 
    ม.4-ม.6 

 - ภาคเรียนที่ 2 
 

  - กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

10,000 ตลอดปีการศึกษา 
 

  - กิจกรรมแข่งขันสุดยอด ICT 20,000 ตลอดปีการศึกษา  
2. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทุก 
    ประเภททุกระดับ 

50,000  
 

  - ประชุมเตรียมความพร้อมครูผู้สอน ป.3, ป.6, ม.3  
    และ ม.6 

 - มิถุนายน 
 

  - กิจกรรมค่ายซ่อมเสริมคาบเรียนที่ 1 ทุกวัน 30,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการสอบ O – Net  20,000 กุมภาพันธ์  
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
    หลักสูตรท้องถิ่น 

- 
  

  - พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม  
    หลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- 

 

มีนาคม 

 
4. โครงกำรพัฒนำครูด้ำนวิชำกำรพัฒนำครู 
    และบุคลำกรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย 

51,000 
   

  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรมส่งครูเข้าอบรม/สัมมนา ร่วมกับหน่วยงาน 
    ภายนอก 

25,000 ตลอดปีการศกึษา 
  

  - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูเรื่องติดอาวุธครู 4.0  
    ด้วยเทคโนโลย ีGoogle Application โดยใช้เทคนิค  
    Active Learning ส าหรับการเรียนการสอน 

10,000 สิงหาคม 

  
  - กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
    เรื่องการวัดผล / การทดสอบและการประเมินผล 
    เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

10,000 ตุลาคม 

 
  - กิจกรรมนิเทศภายใน 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
5. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 31,000   
  - กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม  - ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่  - ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้ในห้องสมุด 1,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 1,000 2-3 ธันวาคม  
  - กิจกรรมตะกร้าความรู้  - ภาคเรียนที่ 2  
  - กิจกรรมภาษาถ่ิน 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมรักการอ่านและบันทึกการอ่าน 27,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมแนะน าเว๊ปไซต์ให้ความรู้  - ตลอดปีการศึกษา  
6. โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 36,200   
  - กิจกรรมวันพระ  - ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 10,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมฝึกมารยาทไทยและสวดมนต์หมู่ 
    ท านองสรภัญญะ 

9,000 ตลอดปีการศึกษา 
 

  - กิจกรรมของหายได้คืน  - ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมฯ (อาสาฬหบูชา) 17,200 ภาคเรียนที่ 1  
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

7. โครงกำรส่งเสริมสุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะ  
    ดนตรี และนำฏศิลป์ 

81,000 
  

  - กิจกรรมศิลปินน้อย 5,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมเสริมทักษะงานศิลปะ 5,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรมส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยในโรงเรียน 9,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการทางดนตรีสากล 9,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรมอยากโชว์ 6,000 ตลอดปีการศึกษา   
  - กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติในโรงเรียน 2,000 ภาคเรียนที่ 2  
  - กิจกรรมเมืองน่ากิน น่าอยู่ น่าเที่ยว 22,500 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมส่งเสริมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร 22,500 ตลอดปีการศึกษา  
8. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 200,000   
  - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 140,000 สิงหาคม  
  - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก 60,000 ตลอดปีการศึกษา  
9.โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ 
   ของนักเรียน 

32,100 
  

  - กิจกรรมสุดยอด ICT 20,000 ภาคเรียนที่ 2  
  - กิจกรรมหมอคอมพิวเตอร์ 2,100 มกราคม  
  - กิจกรรมบอร์ดความรู้อัจฉริยะ 10,000 ตลอดปีการศึกษา  

รวมเป็นเงิน 615,115   
ฝ่ำย กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. โครงกำรจิตอำสำ ท ำควำมดีด้วยหัวใจ 3,000   
  - กิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี  - ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมค่ายปรองดอง สมานฉันท์ 3,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  - ตลอดปีการศึกษา  
2. โครงกำรทัศนศึกษำชั้น ป.1 – ม.6 167,000   
  - กิจกรรมทัศนศึกษาเที่ยววัดชมวังเพชรบุรี 10,000 17 มกราคม  
  - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานรัชกาลที่ 4, พระนครคีรี 6,000 24 มกราคม  
  - กิจกรรมทัศนศึกษาสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย 
    เลนที ่6 

10,000 31 มกราคม 
 

  - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการทุ่งนาป่าตาล 11,000 7 กุมภาพันธ์  
  - กิจกรรมทัศนศึกษาเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง 10,000 24 มกราคม  
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

  - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ  
    สิรินธร 

15,000 21 พฤศจิกายน 

 
  - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนา 
    สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

22,000 1 ตุลาคม 

 
  - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง 21,000 1 ตุลาคม   
  - กิจกรรมทัศนศึกษาพระราชนิเวศน์มฤคทัยวัน 20,000 12 กุมภาพันธ์   
  - กิจกรรมทศันศึกษาศูนย์การเรียนรูโ้ครงการเศรษฐกิจ 
    พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านน้ าทรัพย์ 
    (ม.4 – ม.5) 

24,000 3 กันยายน 

  
  - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 18,000 21-21 กุมภาพันธ์   
3. โครงกำร ลูกเสือ – เนตรนำร ี 110,000   
  - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารองชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 1 

1,000 15 มกราคม 
 

  - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารองชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 2 

1,000 22 มกราคม 
 

  - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารองชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 3 

1,000 29 มกราคม 
 

  - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 4 

1,000 5 กุมภาพันธ์ 
 

  - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

7,000 23-24 มกราคม 
 

  - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

19,000 21-22 
พฤศจิกายน  

 - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

28,000 1-3 ตุลาคม 
 

 - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

27,000 1-3 ตุลาคม 
 

 - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

25,000 12-14 กุมภาพันธ์ 
 

4. โครงกำรวันส ำคัญ 28,500   
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  - 4 ธันวาคม  
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  - 11 สิงหาคม  
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  - 27 กรกฎาคม  
  - กิจกรรมวันไหว้ครู 18,500 21 มิถุนายน  
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

  - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 10,000 27 ธันวาคม  
  - กิจกรรมวันลอยกระทง  - 11 พฤศจิกายน  
5. โครงกำรแนะแนว 2,000    
  - กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2,000 ภาคเรียนที่ 2   
  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  -  กุมภาพันธ์   

รวมเป็นเงิน 310,500    
ฝ่ำยธุรกำร 
1. โครงการอาหารกลางวัน 

งบประมำณ
จำกสช. 

ตลอดปีการศึกษา 
 

2. โครงการอาหารเสริมนม  
รวมเป็นเงิน -  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  
ฝ่ำยปกครอง 
1. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000   
  - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 20,000 ธันวาคม  
  - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000 กันยายน  
  - กิจกรรมเครือขา่ยผู้ปกครอง - ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมแนะแนวทางแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 5,000 ตลอดปีการศึกษา  
2. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 8,000   
  - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 7,000 กรกฎาคม  
  - กิจกรรมศึกษาดูงานสภานักเรียน 1,000 สิงหาคม  
3. โครงกำรโรงเรียนสีขำว 2,000   
  - กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ 2,000 26 มิถุนายน  
  - กิจกรรมตรวจสารเสพติด  - ก.ค.-ส.ค.  
  - กิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติด  - กันยายน  

รวมเป็นเงิน 40,000   
ฝ่ำยบริกำร 
1. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 222,000   
  - กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุง ปรับปรุงให้ดี 200,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมห้องเรียน-อาคารเรียน 5 ส. 4,000 ตลอดปีการศึกษา  
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โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

  - กิจกรรมอัคคีภัยใกล้ตัว 3,000 มกราคม  
  - กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 15,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรม Big Cleaning Day  - ตลอดปีการศึกษา   
2. โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  -    
  - กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ  - ภาคเรียนที่ 2  

รวมเป็นเงิน 222,000   
ฝ่ำยนโยบำยและแผน 
1. โครงกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 42,000   
  - กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 2562 – 
    2564 

15,000 เม.ย.-พ.ค. 
 

  - กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 2,000 เม.ย.-พ.ค.  
  - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าปี 2563 

7,000 มีนาคม 2563 
  

  - กิจกรรมประเมินภายใน 18,000 มกราคม   
2. โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่มี 
   ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

17,800 ตลอดปีการศึกษา 
 

   - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 5,000 ตลอดปีการศึกษา  
3. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 2,000   
  - กิจกรรมระบบทะเบียนเด็กปฐมวัย 2,000 ตลอดปีการศึกษา  
  - กิจกรรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย  - ตลอดปีการศึกษา   

รวมเป็นเงิน 61,800   
รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,254,415   

 
สรุปงบประมำณทั้งหมด 

ระดับ/ฝ่ำย งบประมำณที่ใช้ หมำยเหตุ 
ระดับปฐมวัย 175,200  
ฝ่ายวิชาการ 615,115  
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 310,500  
ฝ่ายปกครอง 40,000  
ฝ่ายบริการ 222,000  
ฝ่ายนโยบายและแผน 66,800  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,429,615  
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ส่วนที่ 4 กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 การก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนิน โครงการ กิจกรรมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
เสนอให้ผู้บริหารรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 แผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อาจจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ 
 
 1. ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพเด็ก 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

1. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กดี 
    - กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
    - กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร 
    - กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร 
    - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
    - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าวัน 
    - กิจกรรมการแข่งขันกระโดด
เชือก 
    - กิจกรรมอาหารกลางวัน 
    - กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย รู้จัดการควบคุม 

ป้องกันโรคติดต่อ 
รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ และออกก าลัง
กายอย่างถูกต้องสมวัย 

อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 85 

- การสังเกต 
- การทดสอบสมรรถนะ 
- การส ารวจ ตรวจร่างกาย 
- การประเมินพัฒนาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมของ
เด็ก/ 
1.แบบประเมินพัฒนาการ 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของเด็ก 

ตลอดปีการศึกษา นายพรชัย พุ่มสุวรรณ 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
1.เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กดี 
    - กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
    - กิจกรรมกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร 
    - กิจกรรมพิชิตเหาด้วยสมุนไพร 
    - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
    - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าวัน 
    - กิจกรรมการแข่งขันกระโดด
เชือก 
    - กิจกรรมอาหารกลางวัน 
    - กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 

เด็กมีความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา 
รู้จักสังเกตและจดจ าสิ่ง
ต่าง ๆ มีความคิดรวบ
ยอด ได้รับประสบการณ์
ตรงจากการแข่งขัน
ภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ มีความกล้า
แสดงออกร้อยละ 85 

๑.การสังเกต
พฤติกรรมเด็ก 
๒.การบันทึก
พฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคล 
๓.ชิ้นงาน/ผลงาน
เด็ก/๑.แบบบันทึก
พฤติกรรมเด็กเป็น
รายบุคคล 
๒.ใบงาน 

ตลอดปีการศึกษา นายพรชัย พุ่มสุวรรณ 
และคณะ 

3. โครงกำรหนูน้อยรักษ์ธรรมชำติ 
   - กิจกรรม 

เด็กปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงได้ รัก
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม   
ร้อยละ 85 

การสังเกต/แบบ
สังเกตพฤติกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นายกฤษฏิณัฏฐ์  พุทธพิพิศ  
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
2.เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
 

3.โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
    - กิจกรรมเยาว์วัยใฝ่ธรรม 
    - กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
    - กิจกรรมสวดมนต์แผ่เมตตา 
    - กิจกรรมวันไหว้ครู 
    - กิจกรรมหล่อเทียน เวียนเทียน
เข้าพรรษา 
    - กิจกรรมวันแม่ 
    - กิจกรรมวันพ่อ 
    - กิจกรรมลับสมองประลอง
ปัญญาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ     

ร้อยละ ๘๐  ของเด็ก
ระดับอนุบาล มีคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย  มี
ความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 

1. การสงัเกต
พฤติกรรม 
2. การสนทนา
ซักถาม/ 
1. แบบสังเกต
พฤติกรรมและการ
สนทนาซักถาม 
2. แบบประเมิน
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวอัจฉรา  เสือสุวรรณ 
และคณะ 

3.เด็กปฐมวัยมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

4. โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน 
    - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
    - กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย 
    - กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย 
    - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - กิจกรรมบันทึกลูกรัก 

- บันทึกการเข้าร่วม 
- รางวัลและเกียตริบัตร
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
- รูปถ่ายการเข้าร่วม 
กิจกรรม/- แบบบันทึก
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานต่าง ๆ 
- หนังสือเชิญ และ 
หนังสือตอบรับในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา ระดับปฐมวัย นางสาวปริศนา สัชนกูล 
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
4.โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ       
    - กิจกรรมระบบทะเบียนเด็ก
ปฐมวัย 
    - กิจกรรมระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศระดับปฐมวัย 
 

โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศทีต่อบสนอง
ต่อความต้องการแก่
ผู้ปกครอง และ
หน่วยงาน 

วิธีกำร 
1.การใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน 
 

5.โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือใช้
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

2. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
    - กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์
สถานศึกษา 2562 – 2564 
    - กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
    - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
    - กิจกรรมประเมินภายใน 

โรงเรียนได้รับการรับรอง
จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

วิธีกำรประเมิน 
1.การสังเกต 
2.การตรวจสอบ 
เครื่องมือ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบประเมินผล
โครงการ 
3.รายงานการ
ประเมินตนเอง 
4.แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
5.แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวปิยวัน เครือนาค 
และคณะ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
6.ผู้บริหารและครูได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอน ด้วยเทคนิควิธีที่หลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
    - กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา 
    - กิจกรรมนิเทศการจัดการจัด
ประสบการณ์ 
    - กิจกรรมประกวดสื่อ 
    - กิจกรรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
    - กิจกรรมอบรมทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
    - กิจกรรมอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษ 
    - กิจกรรมประกวดการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถตาม
บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และสามารถเอาตัวรอด
จากเหตุไฟไหม้ได้ ร้อย
ละ 85 

วิธีกำร 
1.การสังเกต
พฤติกรรม 
2.การทดสอบ 
3.การนิเทศการจัด
ประสบการณ์ 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน
พฤติกรรม 
2.แบบทดสอบ 
3.แบบบันทึกการ
นิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวปิยวัน เครือนาค 
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 
เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1.โครงกำรพัฒนำอำคำร 
สถำนที ่
    - กิจกรรมบอร์ดความรู้สู่
บทเรียน 
    - กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภูมิ
ทัศน์ 
    - กิจกรรมโมบายแสนสวย 
    - กิจกรรม Big Cleaning Day 

เด็กมีแหล่งเรียนรู้จาก
ภายนอกห้องเรียน และ
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 
85 

วิธีกำร 
1.การสังเกต
พฤติกรรม 
เครื่องมือ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3.แบบประเมิน
อาคารสถานที่ 

ตลอดปีการศึกษา นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ 
และคณะ 
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 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

1.โครงกำรวันส ำคัญ 
    - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
    - กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
    - กิจกรรมวันไหว้ครู 
    - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
    - กิจกรรมวันลอยกระทง 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ถวายพระพร 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
4. นักเรียนเห็นส าคัญของวัน
ส าคัญ 

วิธีกำรประเมิน 
1.ประเมินความพึงพอใจ 
2.กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
3.สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน 
2.ภาคปฏิบัติ 
3.แบบสังเกต 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางภาสินี  อยู่เย็น 
และคณะ 

2.โครงกำรจิตอำสำ ท ำ
ควำมดีด้วยหัวใจ 
    - กิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุร ี
    - กิจกรรมค่ายปรองดอง พีน่้อง
สถาบัน 
    -  กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนมีแนวทางใน
การศึกษา ต่อในระดับชั้นที่มาก
ขึ้นต่อไป 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
4. นักเรียนมีลักษณะความเป็น
ผู้น าและการท างานเป็นทีม ดูแล
และส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรี การมีจิตอาสา 

วิธีกำรประเมิน 
1.ประเมินความพึงพอใจ 
2.กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
3.สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน 
2.ภาคปฏิบัติ 
3.แบบสังเกต 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายนครินทร์ บัวหลวง 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

3.โครงกำรลูกเสือ-เนตรนำร ี
    - กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 
    - กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 
    - กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 
    - กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 
    - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่
ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
    - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่
ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
    - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่
ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. ลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติได้
ตามวัตถุประสงค์ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ผ่าน
กิจกรรมภาคปฏิบัติ 

วิธีกำรประเมิน 
1.ประเมินความพึง
พอใจ 
2.กิจกรรม
ภาคปฏิบัติ 
3.สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน 
2.ภาคปฏิบัติ 
3.แบบสังเกต 

ตลอดปีการศกึษา นายนครินทร์ บัวหลวง 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
1.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

    - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่
ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
    - กิจกรรมเดินทางไกล อยู่
ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    

4.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
    - กิจกรรมเทเหล้า - เผาบุหรี่ 
    - กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
    - กิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน 
ต่อต้านยาเสพติด 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลอด
จากสิ่งเสพติด สื่อลามกอนาจาร 
การพนัน เหตุทะเลาะวิวาท และ
สิ่งมอมเมาทุกชนิด ร้อยละ 100 

วิธีประเมิน 
1.สังเกตพฤติกรรม 
2.ตรวจสารเสพติด 
เครื่องมือ 
1.ชุดตรวจสารเสพติด 

ตลอดปีการศึกษา นายนคร  เทพพานิช 
และคณะ 

2.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

5.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการกับหน่วยงานและ
สถานศึกษา ภายนอก และงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพฐ.
และเอกชน 
    - การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัด  ในพระพุทธศาสนา 

ผลการประเมินระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 3 

วิธีประเมิน 
1.ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 
2.รางวัลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
3.ผลการประเมิน 
 

ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
2.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

    - เตรียมความพร้อมกิจกรรม
ทดสอบ LAS ,NT , RT และ  
O-Net   
    - กิจกรรมสูตรคูณคล่อง 
    - กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
    - กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาธรรมทางก้าวหน้า 
    - กิจกรรมตอบปัญหาสังคม
ศึกษาและ ความรู้  ทั่วไป ม.4-
ม.6 
    - วิทยากรท้องถิ่นสู่รั้ว
โรงเรียนสร้างส านึกรักษ์
เพชรบุรี 
    - การแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรม ป.4-ม.6 
    - กิจกรรมแนะน าหนังสือ
ใหม่ห้องสมุด 
    - กิจกรรมบูรณาการ 
Christmas 
    - กิจกรรมภาษาน่ารู้สู่อาเซยีน 

ผลการประเมินระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 3 

วิธีประเมิน 
1.ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 
2.รางวัลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
3.ผลการประเมิน 
เครื่องมือ 
1.รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ผล 
RT  NT O-NET ปี
การศึกษา 2562 
2.เหรียญรางวัล 
เกียรติบัตร 
3.รายงายผลการ
ประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
2.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

    - กิจกรรมค าศัพท์จดจ า
น าไปใช้ 
    - กิจกรรมEnglish  Four  
Skills 
    - กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
    - กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
    - กิจกรรมแข่งขันสุดยอด 
ICT ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    - กิจกรรมวันสุนทรภู ่
    - กิจกรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
    - กิจกรรมลอยกระทง 

ผลการประเมินระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ
สูงขึ้นร้อยละ 3 

วิธีประเมิน 
1.ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 
2.รางวัลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
3.ผลการประเมิน 
เครื่องมือ 
1.รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ผล 
RT  NT O-NET ปี
การศึกษา 2562 
2.เหรียญรางวัล 
เกียรติบัตร 
3.รายงายผลการ
ประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
2.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านเขียน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

6.โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับนักเรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ร้อยละ 70  ได้รับการดูแล
ที่เป็นพิเศษจากครูและผู้ปกครอง
อย่างถูกต้อง มีพัฒนาการ
ทางการเรียนที่ดีข้ึน 

วิธีกำร 
1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การประเมิน
พัฒนาการ 
เครื่องมือ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบคัดกรอง 
3.แผน IEP 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

นางสาวปิยวัน เครือนาค 
และคณะ 

3.ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และปีท่ี 6 สอบได้ธรรม
ศึกษาอย่างน้อยชั้นตรี 
 

7.โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ   
    - กิจกรรมวันพระ       
    - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
    - กิจกรรมฝึกมารยาทไทย
และ สวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ 
    - กิจกรรมของหายได้คืน 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนพิธีและมารยาทไทย 
นักเรียนสามารถสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ เจริญจิตภาวนา 
นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรม และ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
นักเรียนสามารถสอบผ่านธรรม
ศึกษาชั้นตรีได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ร้อยละ 70 

วิธีกำร 
1.การสังเกต 
2.การทดสอบ 
3.การประเมิน
พัฒนาการ 
เครื่องมือ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

พระสิทธินนท์  ดาทอง 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
4.ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

8.โครงกำรพัฒนำทักษะICT
เพื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
    - กิจกรรมสุดยอด ICT 
    - กิจกรรมหมอคอมพิวเตอร์ 
    - กิจกรรมบอร์ดความรู้
อัจฉริยะ 

1.นักเรียนมีความรู้และทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล 
ร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
การบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 
3.นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วิธีกำร 
1.ชิ้นงาน / ผลงาน
นักเรียน 
2.การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
เครื่องมือ 
1.แบบทดสอบทักษะ
การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา นายสันทนา มุนิปภา 
และคณะ 

5.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผลการสอบระดับชาติ เพ่ิม
สูงขึ้น 

9.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
กำรทดสอบทุกประเภท  ทุก
ระดับ 
    

ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  
ระดับชาติ 

วิธีกำรประเมิน 
1.การสังเกต 
2.การซักถาม 
3.วิเคราะห์
เปรียบเทียบผล 
เครื่องมือ 
1.แบบตรวจสอบ
รายการ 
2.แบบนิเทศติดตาม
ผล 

ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
6.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตดี และมีความสุข 

10.โครงกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ 
    - กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
    - กิจกรรมกีฬาภายนอก 

นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ี
ดี กล้าแสดงออก ร้อยละ 80 

วิธีกำรประเมิน 
1.การสังเกต 
2.การซักถาม 
เครื่องมือ 
1.ผลการแข่งขัน 

ตลอดปีการศึกษา นายชัย  ปักษา 
และคณะ 

11.โครงกำรอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับนักเรียน 

-  นักเรียนมีน าหนักส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
- พฤติกรรมนักเรียนที่มีชีวิตดีขึ้น 
(สุขภาพอนามัย) 

วิธีกำรประเมิน 
1.การสังเกต 
2.การผลพัฒนาการ
นักเรียน 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน
พัฒนาการ 

ตลอดปีการศึกษา นายชัย  ปักษา 
และคณะ 

12.โครงกำรอำหำรเสริม 
(นม) 

-  นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 

วิธีกำรประเมิน 
1.การสังเกต 
2.การผลพัฒนาการ
นักเรียน 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน
พัฒนาการ 

ตลอดปีการศึกษา นายชัย  ปักษา 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
6.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตดี และมีความสุข 

13.โครงกำรส่งเสริม
สุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะ 
ดนตรี และนำฏศิลป์ 
    - กิจกรรมศิลปินน้อย 
    - กิจกรรมเสริมทักษะงาน
ศิลปะ   
    - กิจกรรมส่งเสริมการเล่น
ดนตรีไทยในโรงเรียน    
    - กิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติการทางดนตรีสากล    
    - กิจกรรมอยากโชว์    
    - กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ชาติในโรงเรียน   
    - กิจกรรมเมืองน่ากิน น่าอยู่ 
น่าเที่ยว 
    - กิจกรรมส่งเสริมสืบสาน
งานสกุลช่างเมืองเพชร 

นักเรียนมีทักษะในการพัฒนา
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มี
การแสดงออก และสามารถร่วม
แข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๕ 

วิธีกำรประเมิน 
1.ผลงาน  
2.เกียรติบัตร 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน 

ตลอดปีการศึกษา นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์ 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
7.ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การท างาน  
 

14.โครงกำรแนะแนว 
    - กิจกรรมแนะแนวทาง
ศึกษาต่อ 
    - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนมีแนวทางในการศึกษา 
ต่อในระดับชั้นที่มากข้ึนต่อไป 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
4. นักเรียนติดสินใจ ในการเรียน
ในระดับต่อไปได้ตรงกับใจตนเอง 

วิธีกำรประเมิน 
1.ประเมินความพึง
พอใจ 
2.สังเกตพฤติกรรม 
3.กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
เครื่องมือ 
1.แบบประเมิน 
2.แบบสังเกต 

ตลอดปีการศึกษา นายนครินทร์ บัวหลวง 
และคณะ 

15.โครงกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
    - กิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
    - กิจกรรมแนะแนว
แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
สามารถดูแลช่วยเหลือพิทักษ์
ปกป้องคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ 
ด้วยกระบวนการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสม นักเรียนรู้เท่าทัน
ปัญหาและสถานการณ์พร้อมที่จะ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พร้อมรับการพัฒนาอย่างรอบ
ด้าน ร้อยละ 80 

วิธีกำรประเมิน 
1.สัมภาษณ์ 
2.สังเกต 
3.ส ารวจ 
4.ทดสอบ 
5.ประเมินผล 
เครื่องมือ 
1.แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2.แบบทดสอบ
พฤติกรรม 
3. แบบประเมิน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นายนคร เทพพานิช 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 
(ตำมแผนฯ) 

โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
8.ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

16.โครงกำรทัศนศึกษำ 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาเที่ยววัด
ชมวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยาน 
รัชกาลที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาสถานี
พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงทุ่งนา
ป่าตาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาเรือนจ า
ชั่วคราวเขากลิ้ง ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยาน
นานาชาติสิริธร ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ
แหลมผักเบี้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ
ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
ตามวัตถุประสงค์ 
๒. นักเรียนได้แสดงออกจากการ
ไปศึกษาหาความรู้และน าไปใช้ได ้
3. นักเรียนเห็นคุณค่าในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีกำรประเมิน 
1.ประเมินความพึง
พอใจ 
2.สังเกตพฤติกรรม 
3.แบบทดสอบ 
เครื่องมือ 
1.ใบงาน 
2.แบบสังเกต 
3.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา นายนครินทร์ บัวหลวง 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
8.ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    - กิจกรรมทัศนศึกษา พระ
ราชนิเวศ์มฤคทายวัน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
10. กิจกรรมทัศนศึกษาโครง
บ้านน้ าทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-5 
11. กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
ตามวัตถุประสงค์ 
๒. นักเรียนได้แสดงออกจากการ
ไปศึกษาหาความรู้และน าไปใช้ได้ 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิธีกำรประเมิน 
1.ประเมินความพึง
พอใจ 
2.สังเกตพฤติกรรม 
3.แบบทดสอบ 
เครื่องมือ 
1.ใบงาน 
2.แบบสังเกต 
3.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา นายนครินทร์ บัวหลวง 
และคณะ 

17.โครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
    - กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
    - กิจกรรมศึกษาดูงานสภา
นักเรียน (โรงเรียนพรหมา
นุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี) 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้
สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้ง ใต้
ระบบประชาธิปไตย และเข้าใจถึง
สิทธิของตนเอง และผู้อื่นที่ตนเอง
ควรปฏิบัติ ร้อยละ 90 

วิธีกำรประเมิน 
ประเมินผลจาก
นักเรียนที่มาใช้สิทธิ์  
และบัตรเลือกตั้ง  
สังเกตการลงคะแนน
ของผู้มาใช้สิทธิ์ 
เครื่องมือ 
1.แบบสรุปผลการ
เลือกตั้ง 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

ภาคเรียนที่ 1 นางนภัสถ์ รัศมี 



แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

74 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
9.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

18.โครงกำรกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำและ
หลักสูตรท้องถิ่น 
   - พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม หลักสูตร
ท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพของหลักสูตร
สถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  หลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติม  หลักสูตรท้องถิ่น  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
ความจ้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  
ความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผู้เรียน 

วิธีกำร 
การประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือ 
แบบประเมินการการ
ใช้หลักสูตร 

เมษายน- 
พฤษภาคม 

2562 

นางนิรชา ป้านศรี 
และคณะ 

10.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือใช้
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

19.โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 
    - กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์
สถานศึกษา 2562-2564 
    - กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 
    - กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
    - กิจกรรมประเมินภายใน 

โรงเรียนมีระบบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินตนเองใน
ระดับ ดีขึ้นไป 

วิธีกำร 
- การสังเกต 
- การตรวจสอบ
เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินผล
โครงการ 
- รายงานการ
ประเมินตนเอง 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวปิยวัน เครือนาค 
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำรและครู สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
11.ครูได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียน การสอนด้วยเทคนิควิธี
ที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

20.โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรโรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยำลัย 
    - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    - กิจกรรมส่งครูเข้าอบรม/
สัมมนา ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
    - กิจกรรมการอบรมพัฒนา
ครูเรื่องติดอาวุธครู 4.0 ด้วย
เทคโนโลยี Google 
Applicationโดยใช้เทคนิค  
Active  Learning ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน  
    - กิจกรรมการศึกษาดูงาน
โรงเรียนเอกชนที่ผ่านการ
ประเมินภายนอกรอบ 4 
    - กิจกรรมการอบรมพัฒนา
ครูและบุคลาการทางการศึกษา 
เรื่องการวัดผล/ การทดสอบ 
และการประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูน าผลการอบรมไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอน ร้อยละ 70 

วิธีกำร 
- การลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรม 
- แผนจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ใช้และบันทึกหลัง
สอน 
- ผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียน/ปลายปีการศึกษา 
เครื่องมือ 
- แบบลงทะเบียนรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- แบบสังเกตบันทึกหลังแผน 
- รายงายผลการประเมิน
ตนเองประจ าปีการศึกษา 
2562 

ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 
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เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
11.ครูได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียน การสอนด้วยเทคนิควิธี
ที่หลากลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

20.โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรโรงเรียนสุวรรณ
รังสฤษฏ์วิทยำลัย 
     - กิจกรรมการอบรมพัฒนา
ครูเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับชาติ ตาม
แนว test blueprint o-net 
2562 

ครูน าผลการอบรมไปใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ร้อยละ 70 

 ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 

21.โครงกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนกำรพัฒนำกระบวนกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ครูได้รับการนิเทศและมี
การปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น ร้อยละ 70 

วิธีกำร 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ตลอดปีการศึกษา นางนิรชา  ป้านศรี 
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำย 

(ตำมแผนฯ) 
โครงกำร 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
โครงกำร กิจกรรม 

วิธีกำรและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประเมิน 
12.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 

22.โครงกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 
    - กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะ 
เก้าอ้ี งานไฟฟ้า ประปา อาคาร
สถานที่ 
    - กิจกรรมให้ความรู้การใช้
อุปกรณ์การดับไฟ และการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 
    - กิจกรรมสวนสวยโรงเรียน
งาม 
    - กิจกรรมห้องเรียน อาคาร
เรียน ๕ ส 
    - กิจกรรม (Big Cleaning 
Day) 

ครู นักเรียน นักการภาร
โรง ร้านค้า ให้ความ
ร่วมมือไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ 

วิธีกำร 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
เครื่องมือ 
- แบบประเมินความ 
 พึงพอใจ 
- แบบสังเกต 

ตลอดปีการศึกษา นายไพฑูรย์ ฤทธิ์อ่อน 
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ภำคผนวก 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ประจ าปี 2562 

ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเพชรบุรี 

 
****************************************************** 

 
มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 

2562  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2562  ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แล้ว  เห็นชอบให้
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ได ้

 
 

ลงชื่อ 
           (พระเทพสุวรรณโมลี) 

                                                             ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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ค าสั่งโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
ที่ 19 /๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
**************** 

เพ่ือให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างล่างนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  
เตม็ความสามารถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ประกอบด้วย 

๑.  นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  ประธานกรรมการ 
๒.  นายสนอง   ประกอบชาติ  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓.  นายชัย   ปักษา   กรรมการ 
๔.  นางนิรชา   ป้านศรี   กรรมการ 
๕.  นายนคร   เทพพานิช  กรรมการ 
๖.  นางภาสิน ี   อยู่เย็น   กรรมการ 
๗.  นายไพฑูรย์   ฤทธิ์อ่อน  กรรมการ 
8.   นายนครินทร์  บัวหลวง   กรรมการ 
9.  นางสาวนุชนารถ  รุณสา   กรรมการ 
10. นางนภัสถ์    รัศมี   กรรมการ 
๑1. นางอ าภา   สังข์ทอง   กรรมการ 
๑2. นางกมลรัตน์  สุวรรณ   กรรมการ 
๑3. พระอาจารย์สิทธินนท์ ดาทอง   กรรมการ 
๑4. นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น   กรรมการ 
๑5. นางวิไลวรรณ  พงษ์พันธุ์  กรรมการ 
16. นางนฤมล   ประทีป   กรรมการ 
17. นางสาวปริศนา  สัชนะกูล  กรรมการ 
18. นางสาวอัจฉรา  เสือสุวรรณ  กรรมการ 
19. นางสาวสุธชิา  ดังสท้าน   กรรมการ 
20. นางชวิศา   จิ๋วใหญ่   กรรมการ 
21. นางชนากานต์  อุไรวาท   กรรมการ 
22. นางสาวปิยวัน  เครือนาค  กรรมการและเลขานุการ 
 

/23. นายกฤษฏิณัฏฐ์... 
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23. นายกฤษฏิณัฏฐ์  พุทธพิพิศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นายธิเบศร ์   เพ่ิมสิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

ขอให้ครูผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  ถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ต่อไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  30  เมษายน  2562 
 
 

      ลงชื่อ 
            (  นายกิตติพงษ์   เทพพานิช  ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

ระดับปฐมวัย 

 

 

 

ประกำศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์
วิทยาลัยจึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562 
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 
 

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

       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

83 

 

 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 

เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำ

เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
    1) เด็กร้อยละ 70 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๒) เด็กร้อยละ 85 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
    3) เด็กร้อยละ 85 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
    4) เด็กร้อยละ 85 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลียงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เสี่ยงอันตรา 

ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    1) เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
    2) เด็กร้อยละ 85 มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
    3) เด็กร้อยละ 85 ช่วยเหลือ แงปัน เคารพสิทธิ์ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื้อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    4) เด็กร้อยละ 85 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

    1) เด็กร้อยละ 85 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

    2) เด็กร้อยละ 85 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
    3) เด็กร้อยละ 85 ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  
    4) เด็กร้อยละ 85 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
    1) เด็กร้อยละ 85 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหาค าตอบ 

    2) เด็กร้อยละ 85 อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

    3) เด็กร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 
    4) เด็กร้อยละ 85 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 

    5) เด็กร้อยละ 85 ใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำ

เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมินก่อนและหลังการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ สามารถตรวจสอบได้ 
    2) สถานศึกษามีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นกระบวนการเรียนผ่านการเล่นและการลงมือ 
ปฏิบัติด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายเช่นการสอนแบบ Project Approach STEM ศึกษา 
Active Learning ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชาหรือจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัด ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการของเด็ก ใช้
ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม 
    2) ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  
    3) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
    1) ครูและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม 

ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับ
ดีเลิศ 
    1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
    1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 
    2) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
    3) สถานศึกษาจัดท ารายงานผลประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ค่ำ

เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
    1) ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

ดีเลิศ 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
    1) ครูร้อยละ 85 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง กับประสบการณ์เดิมให้ เด็กมีโอกาสเลือกท า 
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ
กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ดีเลิศ 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
    1) ครูร้อยละ 85 จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนทีส่ าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน 
    2) ครูร้อยละ 85 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก  

ดีเลิศ 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
    1) ครูร้อยละ 85 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย                        
    2) ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ดีเลิศ 

 
ก ำหนดระดับคุณภำพ 
 
   1. ระดับ  ก ำลังพัฒนำ ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
   2. ระดับ ปำนกลำง 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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กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

 

 

 

 
ประกำศโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยำลัย 

เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียน
สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

 

ประกาศ ณ วันที่  16 พฤษภาคม  2562 

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

                      ( พระเทพสุวรรณโมลี ) 
                                                       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย

ควำมส ำเร็จ 
ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 60 
   2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
       และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 70 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 50 
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 
   4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 80 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 75 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 75 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 70 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 70 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 70 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 70 
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ก ำหนดระดับคุณภำพ 
 
   1. ระดับ  ก ำลังพัฒนำ ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
   2. ระดับ ปำนกลำง 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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คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ที่ปรึกษำ 
๑. พระเทพสุวรรณโมลี 
2. นายกิตติพงษ์  เทพพานิช 

 
คณะกรรมกำร 

1. นางสาวปิยวัน  เครือนาค รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
2. นายชัย  ปักษา  รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
3. นางนิรชา  ป้านศรี  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4. นายนคร  เทพพานิช รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง 
5. นางภาสิน ี  อยู่เย็น  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
6. นายไพฑูรย์  ฤทธิ์อ่อน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
7. นางนภัสถ ์  รัศมี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
8. นางกมลรัตน์  สุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9. นางสาวนุชนารถ รุณสา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
10.นางอ าภา  สังข์ด้วง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
11.พระอาจารย์สิทธินนท์   ดาทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
12.นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13.นางพิมพ์ผกา  บุญมั่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
14.นายนครินทร์  บัวหลวง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
15.นางชนากานต์ อุไรวาท  วิชาการระดับปฐมวัย 
16.นางสาวธัญญรัศม์ ปิยนุสรณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
17.นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ เลขานุการฝ่ายนโยบายและแผน 
18.นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน  เลขานุการฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม 

๑. นางสาวปิยวัน     เครือนาค ประธาน 
2. นายกฤษฏิณัฏฐ์ พุทธพิพิศ เลขานุการ 
3. นายธิเบศร์  เพ่ิมสิน  เลขานุการ 

 
 
 
 

 


