
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2564 

บทสรุปผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนเจริญวิทย์   รหัส.1180100068    ที่ตั้งเลขที่171  หมู่ที่ 9 ต ำบลไสหร้ำ    อ ำเภอฉวำง  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โทรศัพท์  075- 486748 
โทรสำร 075 - 486737  เฟสบุ๊ค โรงเรียนเจริญวิทย์  ได้รับอนุญำตจัดตั้งเมื่อวันที่  14 มิถุนำยน พ.ศ.  2491  
เปิดสอนระดับอนุบำล ถึงระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวนนักเรียน 1,157  คน จ ำนวนบุคลำกรโรงเรียน  45  คน 
 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 
1.มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย   ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2.หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 
 2.1 หลักสูตรสถำนศึกษำกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนเจริญวิทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 2.2  ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่  

    ด้ำนร่ำงกำย   ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ    95.72 

    ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ   ระดับดีข้ึนไป   ร้อยละ    93.39 

    ด้ำนสังคม    ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ    93.78 

    ด้ำนสติปัญญำ   ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ    92.22 

 2.3 แผนกำรจัดประสบกำรณ์ของครู 

 2.4 แฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียน 

 2.5 รำยงำนสรุปโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย 

จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีคุณภำพพัฒนำกำรของผู้เรียนประสบผลส ำเร็จ

ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว้  ซึ่งผลกำรประเมินสรุปมำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   มำตรฐำนที่ 2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อยู่ในระดับ ดีเลิศ   และมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น

ส ำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ทั้งนี้สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน อย่ำงหลำกหลำย เป็นไปตำม

ควำมต้องกำรของผู้เรียนและสภำพปัญหำ สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและชุมชน/ท้องถิ่น ตำมหลักสูตร จน

มีผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ เป็นไป

ตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ   วิเครำะห์ ออกแบบและ



จัดหน่วยประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหน่วยสำระท่ีควรเรียนรู้ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรและบริบทของสถำนศึกษำ จัดประสบกำรณ์ให้นักเรียนผ่ำนกำรเล่นและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ และ

ประเมินผลตำมสภำพจริง เพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำรำยบุคคล โดยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

เพ่ือ  เกิดควำมร่วมมืออย่ำงเป็นระบบ จนมีผลกำรประเมินในภาพรวม อยูใ่นระดบั ยอดเย่ียม 

3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้ระดับคุณภำพที่ดีข้ึนกว่ำเดิม 1 ระดับ 

1. กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนผ่ำนกำรเล่น กำรทดลอง กำรปฏิบัติจริง บทบำทสมมุติ เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะกำรสื่อสำร 

          2. กำรจัดกิจกรรมเน้นพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้มำกขึ้น 

          3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออกและสร้ำงผลงำนด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์/ผลงำนให้ดียิ่งขึ้น 

       4. กำรจัดประสบกำรณ์เน้นทักษะกำรใช้ชีวิต และกำรคิดแก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง 

       5. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และพัฒนำเครื่องเล่นสนำมและระบบสำธำรณูปโภค 

4.นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 กำรสอนแบบโครงงำนอำชีพ 
4.2 กิจกรรมสอนหนูให้รู้ธรรม 
4.3 โรงเรียนสำมภำษำ 

5.ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 เป็นโรงเรียนสอนสำมภำษำ 
5.2 กำรสอนบูรณำกำรแบบโครงงำนอำชีพ 

6.โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่หลำกหลำย 
6.2 เน้นกำรปฏิบัติจริงโดยกิจกรรมกำรเล่น 
6.3 ควำมพร้อมทั้งด้ำน สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ระดับคุณภำพ    ดีเลิศ 
2.หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 
 2.1  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  บันทึกผลหลังกำรสอน 
 2.2 สรุปผลกำรอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.3 สรุปผลงำนโครงกำร  
 2.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

จำกผลกำรด ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้ เพรำะ



มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ระดับดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ  

ทั้งนี้ สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไป ตำมปัญหำและควำม
ต้องกำรพัฒนำตำมสภำพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลกำร
พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ พัฒนำกำรของค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและ เขียน กำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษและภำษำจีน ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี และมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏอย่ำงชัดเจน ดังที่ปรำกฏผลประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2 ในด้ำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลประเมินรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับดีเลิศ สถำนศึกษำมีกำร
วำงแผน ออกแบบกิจกรรมและด ำเนินงำนตำมแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ใช้ผลกำรประเมินและกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรพัฒนำและสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุง 
แก้ไขงำนให้ดีขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เลิศ มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหลักสูตร และบริบทสถำนศึกษำ 
พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลจำกสภำพจริงในทุกข้ันตอน สถำนศึกษำด ำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภำพประสิทธิภำพและประสิทธิผลท ำให้มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพื่อเกิดควำมร่วมมือในกำรวำงระบบ 
และด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมมั่นใจต่อระบบกำร
บริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำในระดับสูง 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้ระดับคุณภำพที่ดีข้ึนกว่ำเดิม 1 ระดับ 
 3.1  แผนพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 3.2  แผนพัฒนำกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิตอล / Online 
 3.3 ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม เน้นกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

   3.4 พัฒนำครู บุคลำกร ให้เป็นผู้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มี
จิตวิญญำณควำมเป็นครู เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แล้วน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ 

         3.5 ผู้เรียนต้องเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมรู้ มีคุณลักษณะจำกกำรเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
โดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติมำกข้ึน 
               3.6 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรคิด  ทักษะกำรใช้เหตุผลและกระบวนกำรกลุ่มมำกข้ึน 
       3.7 ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

4.นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 พูดเขียนเรียนจีน 
4.2 โรงเรียน สำมภำษำ 
4.3 โรงเรียนเน้นกีฬำบำสเกตบอล 



5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 เป็นโรงเรียนต้นแบบกำรสอนภำษำจีน 
5.2 ควำมร่วมมือกับประเทศจีนทุกด้ำน ทั้งด้ำนครู อุปกรณ์ ทุนกำรศึกษำ  เรียนฟรี 
5.3 สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย 

6. โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
6.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
6.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระ 
  

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

(นำงสุภำณี      สวำทะสุข) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเจริญวิทย์ 

วันที่   30    เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 

 
 




