รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จัง หวั ดเพชรรบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ กากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็น ผลส าเร็ จ จากการบริ หารจั ด การสถานศึ ก ษา ที่ ส อดคล้อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษา ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของนักเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรั บ การประเมิ น ภายนอก โดยส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาและประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุ ณ คณะครู ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
ของสถานศึ กษาปี การศึก ษา ๒๕๖๑ ฉบับ นี้ คณะผู้ จัดท าหวัง เป็น อย่ างยิ่ง ว่ าเอกสารรายงานฉบับ นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗
จังหวัดเพชรบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป

(นายวีระ แก้วกัลยา)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน

หน้า
ก
ข
๑
๑
๑
๓
๓

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๘
๘
๑๕
๑๙

ส่วนที่ ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
มาตรฐานและค่าเป้าหมายการจัดการศึกษา
คาสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

๒๒
๒๕

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่พัสดุโฉนดเลขที่ ๗๖๗๘
เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๓ ตาบล สามพระยา อาเภอ ชะอา จังหวัด เพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์
๐๓๒๗๗๒๘๖๐-๗๗๒๘๖๕ โทรสาร ๐๓๒๗๗๒๘๖๓-๗๗๒๘๖๔ E-mail suksassongkra@chiyo.com
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๘๕๖ ไร่
เขตพื้นที่บริการ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขตพื้นที่การศึกษาที่
ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ สานักงานการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒ และสานักงาน
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๒.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายวีระ แก้วกัลยา โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๙๓๕๓๔
e-mail : veera909@Hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี
๒.๒ รองผู้อานวยการโรงเรียน ๑ คน
๒.๓ จานวนบุคลากร
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
จานวน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู
๒

๓๕

พนักงาน
ราชการ
๖

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๑๗

ครูอัตราจ้าง
๑

รวม
ทั้งหมด
๖๑

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
จานวน

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
๑๖

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

๓๓

๑๒

๐

๖๑

๒

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวน(คน)
๑.เกษตรศาสตร์
๔
๒.วิทยาศาสตร์
๓
๓.ประถมศึกษา
๒
๔.สังคมศึกษา
๔
๕.ภาษาไทย
๓
๖.พลศึกษา
๒
๗.นาฎศิลป์และการละคร
๒
๘.เคมีศึกษา
๑
๙.ภาษาอังกฤษ
๓
๑๐.พยาบาลศาสตร์
๑
๑๑.พืชศาสตร์
๑
๑๒.อุตสาหกรรมศิลป์
๒
๑๓.คณิตศาสตร์
๓
๑๔.ดนตรีศึกษา
๑
๑๕.สถิติประยุกต์
๑
๑๖.คหกรรมศาสตร์
๑
๑๗.บริหารทั่วไป
๑
๑๘.จิตวิทยาและการแนะแนว
๑
๑๙.เทคโนโลยีการศึกษา
๒
๒๐.การจัดการทั่วไป
๑
๒๑.จิตรกรรม
๑
๒๒.ศิลปศึกษา
๑
๒๓.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
๑
อาหาร
๑
๒๔.คอมพิวเตอร์ศึกษา
รวม
๔๓

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชม./สัปดาห์)
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

๓

๓. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๕๖๒ คน ( ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

จานวน
ชาย
๒
๖
๙
๒๑
๑๖
๒๒
๖๓
๓๑
๔๐
๑๕
๙
๑๑
๒๔๕

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๓
๓
๒
๒
๒

รวม(คน)
หญิง
๘
๔
๕
๑๓
๑๔
๑๔
๕๒
๖๑
๖๓
๓๗
๒๓
๒๓
๓๑๗

๑๐
๑๐
๑๔
๓๔
๓๐
๓๖
๑๑๕
๙๒
๑๐๓
๕๒
๓๒
๓๔
๕๖๒

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.๑ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน

ระดับโรงเรียน
๔๗.๒๕
๒๗.๙๑
๓๗.๘๐

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับสพฐ.
๕๒.๗๓
๔๗.๘๙
๔๗.๕๗

ระดับประเทศ
๕๓.๑๘
๔๗.๑๙
๔๘.๐๗

๓๗.๖๕

๔๙.๓๙

๔๙.๔๘

๔

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๑
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน

ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๔๓.๖๙
๒๓.๓๓
๓๒.๙๗
๓๓.๓๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๔๗.๒๕
๒๗.๙๑
๓๗.๘๐
๓๗.๖๕

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
+๓.๕๖
+๔.๕๘
+๔.๘๓
+๔.๓๒

๔.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน
๔๕.๐๙
๒๕.๘๓
๓๔.๔๘
๒๙.๙๒

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
๔๔.๑๖
๒๕.๑๙
๓๒.๕๑
๒๘.๖๒

ระดับประเทศ
๕๕.๙๐
๓๗.๕๐
๓๙.๙๓
๓๙.๒๔

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๑
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔๒.๐๖
๒๕.๑๖
๓๑.๙๒
๒๘.๓๖

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔๕.๐๙
๒๕.๘๓
๓๔.๔๘
๒๙.๙๒

ระดับประเทศ
๕๕.๙๐
๓๗.๕๐
๓๙.๙๓
๓๙.๒๔

๕

๓) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย

รายวิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔๒.๐๖
๒๕.๑๖
๓๑.๙๒
๒๘.๓๖

๔๕.๐๙
๒๕.๘๓
๓๔.๔๘
๒๙.๙๒

ผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา
+๓.๐๓
+๐.๖๗
+๒.๕๖
+๑.๕๖

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
๔๔.๘๔
๔๖.๙๑
๕๔.๔๒
คณิตศาสตร์
๒๓.๑๑
๒๓.๕๖
๓๐.๐๔
วิทยาศาสตร์
๓๑.๔๕
๓๒.๔๐
๓๖.๑๐
ภาษาอังกฤษ
๒๖.๗๗
๒๖.๐๔
๒๙.๔๕
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๑
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔๕.๕๔
๒๐.๓๗
๓๐.๒๕
๒๖.๐๐

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔๔.๘๔
๒๓.๑๑
๓๑.๔๕
๒๖.๗๗

ระดับประเทศ
๕๔.๔๒
๓๐.๐๔
๓๖.๑๐
๒๙.๔๕

๖

๓) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
ผลต่าง
รายวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างปีการศึกษา
ภาษาไทย
๔๕.๕๔
๔๔.๘๔
-๐.๗
คณิตศาสตร์
๒๐.๓๗
๒๓.๑๑
+๒.๗๔
วิทยาศาสตร์
๓๐.๒๕
๓๑.๔๕
+๑.๒
ภาษาอังกฤษ
๒๖.๐๐
๒๖.๗๗
+๐.๗๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ระดับโรงเรียน
๓๙.๔๖
๑๘.๑๙
๒๓.๒๔
๒๐.๙๐
๓๒.๓๓

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
๓๗.๔๔
๑๙.๒๐
๒๕.๘๒
๒๒.๕๓
๓๑.๒๐

ระดับประเทศ
๔๗.๓๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑
๓๑.๔๑
๓๕.๑๖

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๑
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔๓.๓๔
๑๗.๕๐
๒๓.๐๐
๒๑.๒๘
๓๐.๑๑

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓๙.๔๖
๑๘.๑๙
๒๓.๒๔
๒๐.๙๐
๓๒.๓๓

ระดับประเทศ
๔๗.๓๑
๓๐.๗๒
๓๐.๕๑
๓๑.๔๑
๓๕.๑๖

๗

๓) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๐๒๕๖๑
คะแนนเฉลี่ย
ผลต่าง
รายวิชา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างปีการศึกษา
ภาษาไทย
๔๓.๓๔
๓๙.๔๖
-๓.๘๘
คณิตศาสตร์
๑๗.๕๐
๑๘.๑๙
+๐.๖๙
วิทยาศาสตร์
๒๓.๐๐
๒๓.๒๔
+๐.๒๔
ภาษาอังกฤษ
๒๑.๒๘
๒๐.๙๐
-๐.๓๘
สังคมศึกษา
๓๐.๑๑
๓๒.๓๓
+๒.๒๒

๘

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน : ระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทักษะการดารงชีวิต แบ่งนักเรียนเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖) โดยแผนการจัดการศึกษาของระดับ
ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แบ่ ง เป็ น ๒ สาขา คื อ การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รสามั ญ และการจั ด
การศึกษาแบบทวิศึกษา
โดยหลักสูตรสามัญใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพุทธศักราช ๒๕๖๑
มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษา แบบทวิศึกษา
สาขาธุรกิจการโรงแรม เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ร่องรอยความพยายามในการพัฒนา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการ ความรู้ความสามารถให้กับ
นักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน คาประโยค ตามที่
กาหนดในแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมเปิดโลกการอ่าน
๒. กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการพูด
การเขียน ประกอบด้วย กิจกรรมนาเสนอความรู้สู่ราช ๔๗ เกมกล่องหรรษาน่าสนุก กิจกรรมนิทานยามว่าง
กิจกรรมส่งเสริมการเขียนเรื่องสั้น (สมุดเล่มเล็ก)
๓. กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านความสามารถด้านการคิดคานวณ
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ชุมนุมคณิตศาสตร์ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔. กิ จ กรรมและโครงการที่ ส่ ง เสริ มพั ฒ นาการด้า นความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น
ประกอบด้วย ชุมนุมภาษาพาเพลิน ชุมนุมบรรณารักษ์ การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ควบคู่กับวันภาษาไทย
แห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้นอกเวลา การสอนวิชาคณิตศาสตร์
ทุกระดับชั้น ชุมนุมคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๙

๕. กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านความสามารถในการสร้างสื่อ ชิ้นงาน
หรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ชุมนุมศิลปะ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะตามความสนใจของนักเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
๖. กิ จ กรรมและโครงการที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย ชุมนุมโสตทัศนศึกษา ฝึกปฏิบัติงานจริง
ของสถานศึกษา จัดทาห้องสืบค้นข้อมูล E-learning
๗. กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่า งประเทศ กิจ กรรมพัฒ นาการเรี ยนการสอนกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ คณิ ตศาสตร์ และกิจ กรรม
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๘. กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้พื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
และได้ฝึกปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยคนละอาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน
งานอาชีพที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่เนื้อ การเลี้ยงสุกร การทาปุยยอินทรีย์ การติดตั้ง
จานดาวเทียม การเลี้ยงโคขุน ฯลฯ โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ คนละ ๑ อาชีพ ฝึกปฏิบัติ
งานอาชีพ จัดกิจกรรมยุวเกษตรกร และโครงการการจัดศึกษาเพื่อการมีงานทา
ปีการศึ กษา ๒๕๖๑ นักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่เข้า ร่วมกิ จกรรมการแข่ง ขั นทักษะ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

หมวดหมู่
ภาษาไทย
ศิลปะ
ศิลปะ
สุขศึกษา
ศิลปะ-ดนตรี

รายการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคน รุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑)
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. ๑ - ม. ๓
การแข่งขันเขียนภาพประเพณี ม. ๑ - ม. ๓
การแข่งขันแอโรบิก
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ป. ๑ - ป. ๖

เหรียญ
เงิน
เงิน
ทองแดง
ทองแดง
เงิน

๑๐

ส่วนนักเรียนเรียนรวม มีผลงานดังนี้
ลาดับ
หมวดหมู่
๑
เรียนรวม - สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
๒
เรียนรวม – ศิลปะ
๓

รายการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป. ๑ - ป.๖
เรียนรวม – การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
และเทคโนโลยี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เหรียญ
ทอง
ทอง
เงิน

ผลการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประเด็นย่อย
มีความสามารถอ่านและเขียนคา ประโยคตามที่
กาหนดในแต่ละระดับชั้น
มีความสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการพูด
การเขียน
มีความสามารถคิดคานวณ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหาตามทีกาหนดในแต่ระดับชั้น
มีความสามารถสร้างสื่อ ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม
ได้อย่างเหมาะสมแต่ระดับชั้น
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
มีความรู้พื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และ
ได้ฝึกปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบอย่างน้อย
คนละ ๑ อาชีพ
สรุปประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑

จานวน จานวนนักเรียน
นักเรียน ผ่านตามเกณฑ์
ร้อยละ
ทั้งหมด ที่สถานศึกษา
กาหนด

ระดับ
คุณภาพ

๕๖๒

๔๓๗

๗๗.๗๖

ดี

๕๖๒

๕๓๘

๙๕.๗๓

ยอดเยี่ยม

๕๖๒

๔๘๑

๗๑.๓๗

ดี

๕๖๒

๔๗๓

๘๔.๑๖

ดีเลิศ

๕๖๒

๓๒๒

๕๙.๖๕ กาลังพัฒนา

๕๖๒

๔๐๖

๗๒.๒๔

๕๖๒

๒๓๖

๕๙.๑๘ กาลังพัฒนา

๕๖๒

๔๕๗

๘๑.๓๒

๕๖๒

๗๕.๑๘

ดี

ดีเลิศ

๑๑

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และกาหนดไว้ตามอัตลักษณ์โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกิจวัตรประจาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างมีความสุข มีสุขนิสัยที่
ดี สมรรถภาพทางกาย ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ปฏิบัติกิจกรรมไตรงรงค์ มีภาวะความเป็นผู้นา
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีสุขภาวะทางร่างกาย มีจิตสาธารณะ น้อมนาแนวทางพระราชดาริในการดารงชีวิต
ร่องรอยความพยายามโครงการ หรือกิจกรรมที่โรงเรียนทา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่จัด
กิจกรรมเปิดบ้านรับน้อง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะกลับเข้ามาโรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนเพื่อ
เตรียมทาความสะอาด หอพัก และสถานที่ต้อนรับน้องๆ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตนักเรียนประจา เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนใหม่ให้เกิดความคุ้นเคยกับครู
โรงเรียน เพื่อนใหม่ เรียนรู้กิจกรรมประจาวันสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตนักเรียนประจา จัดกิจกรรมกิจวัตร
ประจาวัน ฝึกสุขนิสัยนักเรียนให้รู้จักตื่นนอนแต่เช้า ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมอบหมาย
ฝึกการตรงต่อเวลาและสุขนิสัย ในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ฝึกสมรรถนะทางร่างกายด้วยการออกกาลัง
กาย หลังเลิกเรียนอย่างสม่าเสมอ สัปดาห์ละ ๕ วัน ฝึกความรับผิดชอบในการพึ่งพาตนเองในการดูแลทาความ
สะอาดเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย มีความอดทนในการปฏิบัติด้านอาชีพ ฝึกการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ของวัย เชื้อชาติ ศาสนา ส่งเสริมนักเรียนให้มีสมาธิ มีคุณธรรมด้วยการสวดมนต์ก่อนนอน ส่งเสริมภาวะการเป็น
ผู้นาโดยให้พี่สอนน้อง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทาวัตรเช้า เย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ ให้ความรู้
เพศศึกษา เรื่องยาเสพติด
จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนแต่ละห้องเรียน จัดทาพานดอกไม้ธูปเทียน และส่ง
ตัวแทนห้องละ ๑๒ คน ประกอบพิธีไหว้ครูบนเวทีเพื่อส่งเสริมความกตัญญู และการเคารพครู
จักกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ประกวดแต่งกลอน ประกวดวาดภาพ
กิจกรรมการแสดงละคร ส่งเสริมนักเรียนให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประกวดคาขวัญต่อต้านยาเสพติด การกล่าวคา
ปฏิญาณไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติ ส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้ จัดกิจกรรม
แห่เทียนจานาพรรษาถวายวัด ส่งเสริมนักเรียนให้ภาคภูมอใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และ
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย และดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

๑๒

จัดกิจกรรมแข่งขั นกีฬาภายใน จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มสีโดยมีครูที่ปรึกษาสีๆละ๗ ท่าน
จัดการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬา ประกวดการเต้นแอโรบิกและกองเชียร์ ส่งเสริมนักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นา
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย มีสุภาวะทางกายที่ดี
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จัดป้ายนิเทศ จัดเสียงตามสาย จัดกิจกรรมทาบุญตัก
บาตร ประกวดคาขวัญ ประกวดเขียนเรียงความ ประกวดร้องเพลง จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน
และชุมชน สางเสริมนักเรียนเคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนมีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และชุมชน
จัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร โดยรับฝากเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน และควบคุมการเบิกใช้ เพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการออม ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
จัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์การเกษตร โดยเปิดรับนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกด้วยการถือหุ้น
เมื่อสิ้นปีนักเรียนได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เป็นการส่งเสริมนักเรี ยนให้ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล น้อมนาแนวพระราชดาริ
จัดกิจกกรมหอพักสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละหอพักได้แข่งขันกีฬาสากล และกีฬา
พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนภายในหอพักอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง มีความรักษาสามัคคี มีสุขภาวะทาง
กายและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
จัดกิจกรรมทาดีเราเชิดชู โดยการมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
ในแต่ละระดับชั้น นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นของแต่ละหอพัก นักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรม
โรงเรียนด้านต่างๆ ดีเด่น และนักเรียนที่ทากิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจใน
การเรียน มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ

๑๓

ผลการประเมินลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยครูผู้สอนรายวิชา สรุปดังนี้
ที่

ประเด็นย่อย

จานวน
จานวนนักเรียนที่
ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด ได้ระดับดีขึ้นไป
๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕๖๒
๕๕๕
๙๘.๗๖

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
. ของนักเรียน (จงรัก ภักดี มีคุณธรรม น้อมนา
แนวทางพระราชดาริ)
๓ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๔ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
. และหลากหลาย มีความสุข ด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและทักษะการดารงชีวิต
ของนักเรียนประจา
๕ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและเข้าร่วมกิจกรรม
. การออกกาลังกายสม่าเสมอ
๖ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝั่งให้มีจิตสาธารณะ
เฉลี่ย

ยอดเยี่ยม

๕๖๒

๕๖๒

๑๐๐

๕๖๒
๕๖๒

๕๔๗
๕๖๑

๙๗.๔๐ ยอดเยี่ยม
๙๙.๕๓ ยอดเยีย่ ม

๕๖๒

๕๖๒

๑๐๐

๕๖๒
๕๖๒

๕๖๒
๕๕๘

๑๐๐ ยอดเยี่ยม
๙๙.๒๘ ยอดเยีย่ ม

ยอดเยี่ยม

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ระดับดีเลิศ
หมายถึง นักเรียน สามารถอ่าน เขียน คาประโยค ตามที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น สามารถสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการพูด การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาตามที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น สามารถสร้างสื่อ ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
แต่ละระดับชั้น ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้พื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และได้ฝึกปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
อย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามอัตลักษณ์ของนักเรียน (จงรัก ภักดี มีคุณธรรม
น้อมนาแนวทางพระราชดาริ) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย มี ความสุ ข ด้ วยระบบดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนและทั กษะการด ารงชี วิ ตของนักเรี ยนประจ า
มีสุขภาวะทางกายและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายสม่าเสมอ และได้รับการปลูกฝั่งให้มีจิตสาธารณะ คุณภาพ
ผู้เรียนโดยรวมเป็นตามค่าเป้าหมายที่กาหนด

๑๔

จุดเด่น
๑.นักเรียนได้รับการสนับสนุน สื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน การดารงชีวิตประจาวัน ที่มีคุณภาพ
ทั่วถึง
๒. มีกระบวนการพัฒนานักเรียน โดยการนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเจพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรพัฒนากระบวนการแก้ไขนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ
พัฒนากระบวนการส่งเสริมสนับสนุน ความสามารถพิเศษของนักเรียนให้หลากหลายยิ่งขึ้น
๒. ควรกระตุน้ เตือน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีอย่างหลากหลาย
มาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนด้านจิตอาสา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงตัวเองในอนาคต

๑๕

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับดี
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
๔ กลุ่ ม งาน คื อ ๑) กลุ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการ ๒) กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไป ๓) กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
๔) กลุ่ มบริห ารงานงบประมาณ นาระบบประกั นคุ ณภาพภายในมาใช้ ในการบริ ห ารจัด การ เริ่ มจาก
การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ นามากาหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา ประกาศใช้มาตรฐานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน
๓ มาตรฐาน ได้กาหนดให้บุคลากรนามาตรฐานและค่าเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยมีการวิเคราะห์
สภาพขององค์กร (SWOT Analysis) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน (๒S๔M) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค์ที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน และร่วมกัน
กาหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นวิสัยทัศน์ว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี มุ่งพัฒนาบ่มเพาะคนดี มีทักษะอาชีพสุจริตดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
กาหนดพันธกิจเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ๘ ประการ คือ ๑) จัดกิจกรรมส่ง เสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒) จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ด้านอาชีพสุจริต ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
ประมานตน ๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีภูมิคุ้มกัน ๖) จัดกิจกรรมส่ง เสริมให้ผู้เรียนมี
ความรอบรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๘) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กาหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาสถานศึกษาไว้ ๓ ด้าน คือ
ด้านนักเรียน
๑) ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย
๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งไม่ถูกต้อง
๖) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันด้วยดีในโรงเรียน
๗) ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างเพียงพอ
๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ด้านอาชีพสุจริต
๙) ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผลสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
๑๐) ผู้เรียนเป็นคนรู้จักประมาณตน
๑๑) ผู้เรียนเป็นคนมีภูมิคุ้มกัน
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๑๒) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่จาเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑๓) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านครูและบุคลากร
๑) ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านสถานศึกษา
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
๒) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๓) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน
การพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ จัดทาแผนการสอน สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและเน้นผู้เรียน
ตามศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา ซึ่งแบ่งเป็น ๕ อาชีพ
ได้แก่ ๑) งานช่าง ๒) งานบริการ ๓) งานเกษตร ๔) งานคหกรรม ๕) ความคิดสร้างสรรค์ งานบริการและ
พาณิชย์ มีการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ผู้เรียนรายบุคคล โดยการมีส่ วนร่วมของ
ผู้บริ หารสถานศึ กษา ครู ผู้สอน นักเรียน ผู้ป กครอง และผู้ มีส่ว นเกี่ ยวข้ อง ใช้ สื่อเทคโนโลยีสิ่ ง อานวย
ความสะดวกที่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยกลุ่มงานวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ให้ มี คุ ณ ภาพมี ค วามเชี่ ย วชาญ และ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์สูง สุด โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้เ กี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นา
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โครงการพัฒนาศักยภาพครูหอนอน
และโครงการพัฒ นาศัก ยภาพครูแ กนนาโรงเรียนคุ ณธรรม เพื่ อส่ ง เสริม สนับสนุนการมีวินั ย คุณ ธรรม
จริยธรรม ให้กับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและชุมชนตามเทศกาล
วันสาคัญต่างๆ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากรตามโอกาสต่างๆ เกิดความรักในวิชาชีพ ประพฤติตน
ตามจารีตประเพณีที่ดีงามและปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นสาคัญ
มีการนิเทศการจัด การเรียนการสอนครูโดยหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นาผล
การนิเทศมาแจ้งให้บุคลากรเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายใน จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการดูแลรับผิดชอบสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัยต่อนักเรียน จัดสภาพห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติ การที่ เหมาะสม สอดคล้อ งกับ ระดับ ชั้น และพัฒนาการของผู้ เรีย น จัด แหล่ ง เรีย นรู้ภ ายใน
สถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ๑) ลานกี ฬ าเอนกประสงค์ ๒) สวนสุ ข ภาพ ๓) สนามเด็ ก เล่ น ๔) ศู น ย์ ๓S
๕) ห้องคอมพิวเตอร์ ๖) ห้องสมุด ๗) ห้องดนตรี ๘) ห้องคหกรรม ๙) ห้องศิลปะ ๑๐) อาคารฝึกงาน
๑๑) ธนาคารโรงเรียน ๑๒) ห้องเรียนสวนพฤกษศาสตร์ ๑๓) ห้องสืบค้น E-Classroom ๑๔) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดาริ และ ๑๕) อาคารเรือนนอน ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการ
จั ด ให้ มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก ซ้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ
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ในสถานศึกษา จัดป้ายเตือนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ จัดให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่ง เสริมงานสุขอนามัย
ระบบดูแลนักเรียนประจาในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี เพื่อการบริการและการจัดการเรียนการสอน มีการบันทึกข้อมูล
ผู้เรียน บุคลากร ในระบบ SET ที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดประชุมหารือรับฟัง ข่าวสารผ่าน ระบบ VDO
Conference มีการส่งงานผ่านระบบ LINE (กลุ่ม LINE โรงเรียน) มีการจัดทาวารสารข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ข้ อ มู ลทาง Social Media และเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย น (http://www.rachapracha๔๗.ac.th)
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนทา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โครงการพัฒนาศักยภาพ
ระบบงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้
ได้ รั บ รางวั ล การแข่ ง ขั น ทั ก ษะระดั บ ชาติ เหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น ในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ และรางวัลสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม
ดีเยี่ยมจากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๑
สร้ างเยาวชนที่ สามารถดึ ง ศัก ยภาพของตนเองออกมาให้เ ป็น ทั้ ง “คนดี แ ละคนเก่ง ” โดยให้
การสนับสนุน ส่งเสริม ทางด้านอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษาในห้องเรียน สื่อและอุปกรณ์ในห้อง
ออกอากาศ และสื่อการเรียนการสอน มีการเชื่อมต่อความเร็วอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การจัดการเรียน
การสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถศึกษาตามกลุ่มสาระฯ คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ
ผลการบริหารจัดการ : ระดับ ดี
หมายถึง สถานศึก ษามี การก าหนดเป้ าหมาย มี วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิ จ กลยุ ทธ์ เป้ าประสงค์ โดย
บุคลากรมีส่ วนร่ วมครอบคลุ มและชั ดเจนสอดคล้อ งกับ บริบ ทของสถานศึก ษา โดยการบริ หารจัด การ
คุณภาพขององค์กรอย่างเป็นระบบ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา นาระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหาร
จัดการ มีแผนพัฒนาวิชาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้ อมทางสั งคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีเทคโนโลยีใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม น้อมนาพระบรมราโชบายฯ และเอกลักษณ์ (วิถีราชประชา ๔๗ สานต่อคาพ่อสอน) มาเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ แต่ยังต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
๑. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานทุกกลุ่มงานเชิงระบบ ครูทุกคนควรมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ คือมีการวางแผนการทางาน ทางานตามแผนที่กาหนดไว้ มีการสรุปรายงาน

๑๘

ผลการทางานของแต่ละคนที่เป็นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบผลได้ และนาผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข
งานของตนเองต่อไป
๒.พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลหลัก ฐานการปฏิบัติง านที่กลุ่มงานให้เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ รายงานผลและนาไปใช้ประโยชน์ได้
๓. นิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง
และทั่วถึง

มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ระดับดี
วิธีการดาเนินงาน
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดทาคู่มือ
การใช้หลักสูตรโดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ออกแบบโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ จัดทาแผนการเรียนรู้
เกิดเป็นกระบวนการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ฝึกอาชีพต่าง เช่น
การเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาหารจาหน่าย การไปทางานตามสถานประกอบการจริง ก่อให้เกิ ดรายได้ใน
ระหว่างเรียน
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ละภายนอกสถานศึกษา มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ครูใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และจัดให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ห้องสืบค้น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

๑๙

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดห้องเรียนโดยการจัดการประกวดห้องเรียนดีเด่น ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่ อการจั ดกิ จกรรม มี การจัด ป้า ยนิ เ ทศ ให้ค วามรู้ใ นวั น สาคัญ อย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เอาใจใส่นักเรียนในการ
รับผิดชอบ รับฝังความคิดเห็นของนักเรียน ช่วยแก้ไขปัญหา แสดงให้นักเรียนเห็นว่าครูเปรียบเสมือนพ่อแม่
หอพักเปรียบเสมือนบ้าน ทาให้นักเรียนมีความอบอุ่น
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
ทาการประเมินนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง การสังเกต ครูหอพัก และเพื่อนนักเรียน
ด้ ว ยกั น วั ด ผลและประเมิ น ผลที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด น าผลมาพั ฒ นานั ก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และครูกับครู เพื่อแก้ปัญ หาผู้เรียนได้อ ย่างหลากหลายโดยจัดทาวิจัยในชั้นเรี ยน และการ
จัดระบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการจัดนิทัศการแสดงผลงานของนักเรียน (งานเปิดบ้าน
งานอาชีพ)
โรงเรียนมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูโดยการจัดรางวัลสาหรับครู เช่นรางวัลครูผู้เสียสละ ครูดี
ไม่มีวันลา ครูผู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีละหนึ่งครั้ง
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู เพื่อตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ โดยคณะกรรมการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หัว หน้ า กลุ่ม บริ ห ารวิช าการ และหั ว หน้ ากลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑ ครั้ง ปรากฏผล ดังนี้
ที่

ประเด็นย่อย

๑.
๒.

ครูจัดทาแผนการเรียนรู้
ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมา

๓.
๔.
๕.
๖.

จานวนครู
ทั้งหมด
๔๓
๔๓

จานวนครูที่มีระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป
๓๓
๓๕

ความหมาย

๔๓

๓๔

๗๙.๑๐

๔๓

๓๘

๘๘.๓๗

๔๓

๓๓

๗๖.๗๔

๔๓

๓๑

๗๒.๐๙

๗๖.๗๔
๘๑.๓๙

๒๐

พัฒนาผู้เรียน
๗. ครูมีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘. ครูมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ PLC
สรุปภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๔๓

๓๕

๘๑.๓๙

๔๓

๐

๐

๔๓

๗๙.๔๐

ผลการดาเนินงาน : ระดับคุณภาพดี
หมายถึง ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ได้ ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียน และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC แต่ยังต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
จุดควรพัฒนา
๑. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย การจัดทาแผนการเรียนรู้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๒. ครูควรมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน และส่งเสริมต่อยอดนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
๓. ครูควรพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้ง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยกระบวนการที่ชัดเจน
๔. ควรปรับปรุงกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นระบบ ชัดเจนและทั่วถึงยิ่งขึ้น

๒๑

ส่วนที่ ๓
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่
๑
๒
๓

มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปภาพรวมทุกมาตรฐาน

เป้าหมาย ผลการ
สูง/ต่า
ที่กาหนด ดาเนินงาน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เท่ากับ
ดีเลิศ
ดี
ต่ากว่า
ดีเลิศ
ดี
ต่ากว่า
ดี

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพนักเรียน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
๑.มีการน้อมนาพระบรมราโชบาย ๑๒ ประการ
๑. แนวทางการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อมาเข้าเรียนให้มาก
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และทักษะการ ขึ้น

๒๒

ดารงชีวิตให้กับนักเรียน
๒.มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา
ร่วมกับวิทยาลัยวังไกลกังวล ๒

เพราะจานวนนักเรียนลดลง
๒. การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓. การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการศึกษาต่อ
ด้านอาชีพ
๔. การปลูกฝังค่านิยมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๕. การพัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณและคิด
วิเคราะห์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นให้มากขึ้น

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา
มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย ห้อง
๑. การสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
สืบค้น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สวน
เรียน
พฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เกษตร มีสระว่ายน้าที่
๒. การส่งเสริมต่อยอดนักเรียนที่มีความสามารถ
ได้มาตรฐาน
พิเศษ
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อใช้กระการจัดการเรียนรู้
๔. กระบวนการพัฒนาครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ที่เป็นระบบ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีครูเพียงพอในอัตราส่วน ครู : นักเรียน ๑:๑๔ ๑.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
รายวิชา
๒. การพัฒนาตนเองเพื่อให้มี ความรู้ เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๓. การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ให้กับครูและบุคลากรเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๓

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ กาหนดนโยบายเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ด้อยโอกาสมาเข้าเรียนให้มากขึ้น
๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๓ ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการศึกษาต่อด้านอาชีพ
๑. ๔ ปลูกฝังค่านิยมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป
๑.๔ พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณและคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
๒. ด้านการบริหารจัดการ
๒.๑ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มงานให้เป็นระบบ ให้มีความชัดเจนด้วย
กระบวนการ วางแผนปฏิบัติงาน การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบทบทวนการปฏิบัติงาน
และการนาผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
๒.๒ พัฒนากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
การสรุปงาน สรุปโครงการให้เป็นปัจจุบันและ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้
๒.๓ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น
๒.๔ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง ครอบคลุมภาระ
งานให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ และใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ตามบริบทของโรงเรียน
๒.๖ พัฒนากระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และ
ดาเนินงานตามปฏิทินที่กาหนดไว้ให้เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. พัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่อง การจัดทาแผนการเรียนรู้
ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๕. จัดระบบการติดตามการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน และส่งเสริมต่อยอด

๒๔

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ
รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยกระบวนการที่ชัดเจน
๗. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับครูและบุคลากรเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๘. ปรับปรุงกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นระบบ ชัดเจนและทั่วถึงยิ่งขึ้น

๒๕

๒๖

ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน
 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

บทสรุป

โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๔๗ จัง หวัดเพชรบุรี สั ง กัด สานัก บริห ารงานการศึ กษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรีและ
ประจวบคี รีขั นธ์ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาที่ป ระสานงานด้า นวิ ชาการ ได้ แก่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีบุคลากร รวม ๖๑ คน เปิดสอนตั้ง แต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แบบสหศึกษา พักนอนประจา โดยหลักสูตรสามัญ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพุทธศักราช ๒๕๖๑ มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน จัดการศึกษาแบบ
ทวิศึกษา สาขาธุรกิจการโรงแรม ซึ่งเป็น ความร่วมมือกับวิทยาลัยวั งไกลกังวล มีนักเรียนรวม ๕๖๒ คน
ผู้อานวยการโรงเรียนคือ นายวีระ แก้วกัลยา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้ง แต่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี
ภาพรวมการดาเนินงาน มีคุณภาพ ระดับ ดี ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดย
๑. การพัฒนานักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย โดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ร้อยละ ๗๕.๑๘ ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตร ๘ ประการ คื อ ๑) รั กชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ ๒) ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต ๓) มี วิ นัย ๔) ใฝ่ เรี ย นรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย และ ๘) มีจิตสาธารณะ พัฒนานักเรียน
ตามพระบรมราโชบาย ๑๒ ประการ ประกอบด้วย ๑) รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจ ๒) รู้จัก
ช่วยเหลือตนเอง ๓) เป็นเด็กดีมีความเมตตากรุณา ๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต ๕) ตรงต่อเวลา ๖) มีความ
กตัญญูกตเวที ๗) มีความขยันหมั่นเพียร ๘) มีความประพฤติเรียบร้อย ๙) มีความโอบอ้อมอารี ๑๐) รู้รัก
สามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข ๑๑) รู้จักการทาสวนครัว เลี้ยงสัตว์และนาไปจาหน่าย และ ๑๒) รู้จัก
มัธยัสถ์อดออม ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร เพื่ออนาคตของตนเอง นักเรียนมีคุ ณลักษณะผ่านเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ร้อยละ ๙๙.๒๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
นอกจากนั้น ได้นาหลักสูตรทักษะการดารงชีวิตนักเรียนประจา ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งกาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนไว้
๘ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย ๒) กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ๓) กิจกรรม
ส่งเสริมหลักโภชนาการ ๔) กิจกรรมส่งเสริมหลักไตรรงค์ ๕) กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นา ๖) กิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๗) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น และ ๘) กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ
สรุปคุณภาพของผู้เรียน คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๒๓ เป็นตามค่าเป้าหมายที่กาหนด

๒. การบริหารจัดการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บริหารจัดการงาน
ตามโครงสร้ างการบริหารงาน ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่ มบริ หารงานวิ ชาการ กลุ่ มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาพรวมยังไม่เป็นไปตามที่กาหนด เนื่องด้วยผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละงาน แต่ละกลุ่มงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์การทางานที่เป็นระบบ ชัดเจน จึงทาให้
ขาดร่องรอยหลักฐานการดาเนินงานเชิงประจักษ์ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับภาระงานที่กาหนด
๓. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ตามรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ กาหนดให้ครูผู้สอนนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูต รทักษะ
การดารงชีวิต พระบรมราโชบาย และงานตามพระราชดาริฯ มาบูรณาการเพื่อให้การพัฒนานักเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แต่ภาพรวม ครูร้อยละ ๗๙.๔๐ จัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
จากผลการประเมิ นคุณภาพภายใน ที่เทียบกับเกณฑ์ที่ไ ด้กาหนดไว้ของโรงเรียน และ ด้ว ย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษ ภายใต้การอุปถัมภ์ของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จึง ได้น้อมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ๓ เสาหลัก
ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มาเป็นกรอบหลักเพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
แผนการปฏิบัติงานที่ ๑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนการปฏิบัติงานที่ ๓. การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
แผนการปฏิบัติงานที่ ๔ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
แผนการปฏิบัติงานที่ ๕ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานที่ ๖ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ลงนาม.............................................................
(นายวีระ แก้วกัลยา)
วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗
จังหวัดเพชรบุรี มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียน คา ประโยคตามที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น
๒) ผู้เรียนสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการพูด การเขียน
๓) ผู้เรียนสามารถคิดคานวณ
๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น
๕) ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อ ชิ้นงาน หรือนวัตกรรม ได้อย่างเหมาะสมแต่ละระดับชั้น
๖) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ
๗) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๘) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และได้ฝึกปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
๑) ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒) ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของนักเรี ยน (จงรักภักดี มี คุณธรรม
น้ อมนาแนวทางพระราชดาริ )
๓) ผู้เรี ยนมีความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย
๔) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความสุขด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและทักษะการดารงชีวิตของนักเรียนประจา
๕) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย และเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายสม่าเสมอ
๖) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โดยบุคลากรมีส่วน
ร่วมครอบคลุมและชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
๒.๒ สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรอย่างเป็นระบบ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๓ สถานศึกษานาระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารจัดการ
๒.๔ สถานศึกษามีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
๒.๕ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๖ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
๒.๗ สถานศึกษามีเทคโนโลยีใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
๒.๘ สถานศึกษานาพระบรมราโชบายฯและเอกลักษณ์ (วิถีราชประชา ๔๗ สานต่อคาพ่อสอน) มา
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๒ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๓ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๔ ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
๓.๕ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๖ ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๗ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๓.๘ ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๙ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๓.๑๐ ครูมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมู ลสะท้อนกลับเพื่ อพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
มาตรฐานที่ ๑ ๑. คุณภาพของผู้เรียน
คุณภาพของ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ ๑. ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคา ประโยคตามที่กาหนดใน
เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
แต่ละระดับชั้น
๒. ผู้เรียนสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดย การพูด การเขียน
๓. ผู้เรียนสามารถคิดคานวณ
๒) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด ๔. ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ตามที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น

เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
อ่ า น เขี ย น สื่ อ สาร คิ ด
คานวณ ได้ตามที่กาหนดใน
แต่ละระดับชั้น
ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ ย น ความคิ ด เห็ น
และแก้ปัญหาตามที่กาหนด
ในแต่ละระดับชั้นร้อยละ๘๐

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ๓) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการสร้ า ง ๕. ผู้ เ รีย นสามารถสร้า งสื่อ ชิ้น งาน หรือ นวัต กรรมได้ อย่ า ง ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
ดีเลิศ
คุณภาพของ นวัตกรรม
เหมาะสมแต่ละระดับชั้น
ส ร้ า ง สื่ อ ชิ้ น ง า น ห รื อ
ผู้เรียน
นวัตกรรมได้
๔) ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการใช้ ๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสือ่ สารอย่างมีวิจารณญาณ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ
๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ๗. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หลักสูตรสถานศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๖) ผู้เรียนมีความรู้ พื้นฐาน และเจตคติที่ดี ๘. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และได้ ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๐ ได้ รั บ
ต่องานอาชีพ
ฝึกปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพ ความรู้ พื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ และได้ฝึก
ปฏิบัติง านอาชีพ อย่างเป็น
ระบบ อย่ า งน้ อ ยคนละ ๑
อาชีพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ
คุณภาพของ ๑) ผู้ เ รี ยนมี คุณ ลั กษณะและค่ า นิย มที่ ดี ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ผู้ เ รี ยน ร้ อ ยล ะ ๑ ๐ ๐ มี
ผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ่ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง คุณ ลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค์
นักเรียน (จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนาแนวทางพระราชดาริ) ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของนักเรียน
๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ ๓. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เ รี ยนร้ อยละ ๙๐ มี ความ
เป็นไทย
ภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และความ
เป็นไทย
๓) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ ๔. ผู้ เ รี ย นยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ ผู้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ ๙ ๐ อ ยู่
แตกต่างและหลากหลาย
หลากหลาย อย่างมีความสุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันได้บนความแตกต่าง
และทักษะการดารงชีวิตของนักเรียนประจา
และหลากหลาย อย่ า งมี
ความสุ ข ด้ ว ยระบบดู แ ล
ช่ ว ย เหลื อ นั ก เรี ย น แล ะ
ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ของ
นักเรียนประจา
๔) ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกายและจิ ต ๕. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย และเข้าร่วมกิจกรรมการออก ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๐ มี สุ ข
สังคม
กาลังกายสม่าเสมอ
ภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย
๖. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ

ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๐ มี จิ ต
สาธารณะ

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ๒.กระบวนการบริหารและการจัดการ
กร ะบ ว น ก า ร ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
บริหารและการ สถานศึกษากาหนดชัดเจน
จัดการ

มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี

เป้าหมาย

๑. สถานศึ กษามี ก ารก าหนดเป้า หมาย มี วิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า ห น ด
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โดยบุคลากรมีส่วนร่วมครอบคลุมและ เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
กลยุ ทธ์ และเป้า ประสงค์ ที่
ค ร อ บ ค ลุ ม ชั ด เ จ น
สอดคล้ อ ง เหมาะสมกั บ
ส ภ า พ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา
๒.๒ มีร ะบบบริห ารจั ดการคุณ ภาพของ ๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรอย่าง สถานศึ ก ษามี ร ะบบการ
สถานศึกษา
เป็ นระบบ บุ คลากรและผู้ ที่เ กี่ ยวข้อ งทุ ก ฝ่า ยมี ส่ว นร่ว มการ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี
วางแผน ปรับปรุง พัฒ นา และร่ว มรับ ผิดชอบต่อผลการจั ด ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การศึกษา
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด
การศึกษา
๓. สถานศึ กษานาระบบประกัน คุณภาพภายในมาใช้ใ นการ สถานศึกษามีระบบประกัน
บริหารจัดการ
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม
กฎกระทรวง
๒.๓ ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น ๔. สถานศึกษามีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบ สถานศึกษามีการพัฒนางาน
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า น ตามหลั ก สู ต ร ด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า ง วิ ช า ก า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ สภาพความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและ
สถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ๒.๔ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วาม
กร ะบ ว น ก า ร เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
บริหารและการ
จัดการ

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ

๒.๖ จั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
๕. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความ สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริ ม
ดีเลิศ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อนามาใช้ในการพัฒนางานและการ สนับสนุนพัฒนาครูบุคลากร
เรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทาง
วิ ช าชี พ และจั ด ให้ มี ชุ ม ชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
๖. สถาน ศึ ก ษาจั ด สภาพ แว ดล้ อ ม ทางก ายภาพและ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
และสภาพแวดล้ อ มทาง
สั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งปลอดภั ย ทั้ ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน
๗.สถานศึ ก ษามี เทคโนโลยี ใ ช้ใ นการบริ ห ารจั ดการและการ สถานศึกษาจัดระบบการใช้
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เทคโนโลยี ใ นการบริ ห าร
จัดการและการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ๒.๖ จั ด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
กร ะบ ว น ก า ร สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
บริหารและการ เรียนรู้
จัดการ
มาตรฐานที่ ๓
กร ะบ ว น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
สาคัญ

มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
๘. สถานศึกษานาพระบรมราโชบายฯและเอกลักษณ์ (วิถีราช สถานศึ ก ษานาพระบรมรา
ดีเลิศ
ประชา ๔๗ สานต่อคาพ่อสอน) มาเป็นแนวทางในการจัดการ โชบายฯและเอกลักษณ์ (วิถี
เรียนรู้
ราชประชา ๔๗ สานต่ อค า
พ่อสอน)เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ๑. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู ร้ อ ยละ ๑๐๐ จั ด ท า
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ผู้เรียนเป็นสาคัญ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ รายวิชา
๒. ครู จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง ครู ร้ อ ย ละ ๘ ๐ จั ด ก า ร
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิ ด
และปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ครู ใ ช้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ ๓. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ ครู ร้ อ ยละ ๑๐๐ ใช้ สื่ อ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เรียนรู้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้
๔. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ครูร้อยละ ๘๐ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั ด การ
เรียนรู้

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
กร ะบ ว น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
สาคัญ
๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
๕. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหาร
ดีเลิศ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๖. ครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ครู ร้ อ ยละ ๘๐ มี ก ารจั ด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
๗. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ครู ร้ อ ยละ ๑ ๐ ๐ มี ก า ร
ตร ว จสอ บและปร ะเมิ น
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๘. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูร้อยละ ๑๐๐ ทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อนาผลมาพัฒนา
ผู้เ รีย นอย่า งน้อ ยภาคเรี ย น
ละ ๑ เรื่อง
๓.๕ ครู มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้ ๙. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ ครู ร้ อ ยละ ๘๐ มี ก าร
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้
การจัดการเรียนรู้
ข้ อ มู ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ เ พื่ อ
พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ๓.๕ ครู มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้
กร ะบ ว น ก า ร ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
จั ด ก า ร เ รี ย น การจัดการเรียนรู้
การสอนที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
สาคัญ

มาตรฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
๑๐. ครูมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน ครู ร้ อยละ ๑ ๐๐
มี
ดีเลิศ
กลั บ เพื่ อพั ฒน าและ ปรั บปรุ งก าร จั ด ก ารเรี ย น รู้ ด้ ว ย กระบวนการแลกเปลี่ ย น
กระบวนการ PLC
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการ PLC

