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สารบัญ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๕๙)
*****************************
ความหมายและขอบเขตของหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา
หลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษาเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับผู้เรียนโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยและสถานศึกษาในเครือให้มีอัตลักษณ์เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ
มีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างสมดุลเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามความคาดหวังของหลักสูตร
สถานศึกษา มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ความเป็นสถาบัน สร้างสรรค์
ความสมานฉันท์ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมกันยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ธารงรักษาความเป็น
ผู้นาการจัดมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกาหนดพันธกิจไว้ดังนี้
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของสุภาพบุรุษ หรือสุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ มี
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมืองและพลโลก ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเครือให้เป็นมืออาชีพ
๓. พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา และการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา
เป้าประสงค์ เพื่อให้พันธกิจบรรลุตามความคาดหวัง จึงกาหนดเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. ประชุมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นมืออาชีพ ภายใน ๕ ปี
๒. เยี่ยม นิเทศ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือ ปีการศึกษาละ
๑ ครั้ง
๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและมาตรฐานของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีผลการวิจัย
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ ๓๐ เรื่อง
๔. ส่งเสริมให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ศิษย์เก่า
ผู้ปกครองและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาในเครือ โดยคานึงถึงการ
สนับสนุน แบบ cross subsidize และหลักธรรมาภิบาล
๖. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุม กากับ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในเครือโดย
คานึงถึงบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
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เป้าหมาย
๑. ประชุมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเครือ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒. เยี่ยม นิเทศ ให้กาลังใจ สถานศึกษาในเครือ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. ประชุมซิมโปเซียม (symposium) นาเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ปีการศึกษาละ ๓๐ เรื่อง
๔. มีชมรมทางวิชาการของครูครบทุกสาขาวิชาใน๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. มีกิจกรรมการเสวนาผู้บริหารสถานศึกษาในเครืออย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๖. มีระบบการพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนาในเครือข่ายสวนกุหลาบระหว่างสถานศึกษาต้นแบบและ
สถานศึกษา ที่กาลังพัฒนา
๗. มีระบบการแลกเปลี่ยนผู้เรียน/ครู
๘. มีฐานข้อมูลร่วมที่เชื่อมโยงด้วยระบบ ICT
๙. มีกิจกรรมพหุปัญญาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาในเครือ โดยผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการจัด
กิจกรรม
๑๐. มีองค์กรควบคุมคุณภาพทางวิชาการของสถานศึกษาเครือข่ายในรูปคณะกรรมการวิชาการ
(Academic Board) มีบทบาทในการกาหนดมาตรฐานคุณภาพของปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตที่
คาดหวัง ได้แก่มาตรฐานด้านปัจจัยเช่น มาตรฐานครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครอบครัว มาตรฐาน ด้าน
กระบวนการ เช่น การจัดการเรียนรู้ การดูแลผู้เรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน การป้องกัน
ความเสี่ยง มาตรฐานด้านผลผลิต เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะตามอัตลักษณ์ สมรรถนะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น พร้อมควบคุม กากับ ติดตาม
๑๑. จัดสาระการเรียนรู้สวนกุลาบฯ ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
๑๒. จัดกิจกรรมตามระบบห้องเรียนคุณภาพ “กุหลาบหลวง”
๑๓. จัดกิจกรรมประเมินภาวะผู้นา ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๔. พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ในระบบเครือข่ายโรงเรี ยน
กลยุทธ์
๑. กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพ
๓. กลยุทธ์การมีส่วนร่วม
……………………………………………

แผนทีก่ ลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
มุม
มอง
ด้าน
ผู้มี
ส่วน
ได้
ส่วน
เสีย

สังคม
และ
ต้นสังกัด

ผู้เรียน
ผู้ปกครอง
และ
เครือข่าย
สถานศึกษา

สังคม
* ชื่นชมผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของ
สถานศึกษาในเครือ

มุมมอง
ด้านการเรียนรู้
และ
การพัฒนาองค์กร
มุมมองด้านปัจจัย
และทรัพยากร

* ยอมรับคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศึกษาในเครือ

* ยอมรับคุณภาพมาตรฐานของ
เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง ๑๑ แห่ง

สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี
สวนกุหลาบฯและมี
ความสุขในการเรียน

ผู้ปกครอง

*ผู้เรียนประสบความสาเร็จ

*ผู้เรียนเป็นผู้นาทางพหุ-

* ชื่นชมคุณภาพผลผลิต

ในการศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอย่างมีความสุข

ปัญญาและมีสมรรถนะ
เป็นพลเมืองและพลโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑

ของสถานศึกษา
* ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ครอบครัวสวนกุหลาบฯ

การบริหารจัดการภารกิจหลัก
มุมมอง
ด้านกระบวนการ
ภายใน

ต้นสังกัดของสถานศึกษา

ผู้เรียนดี เก่ง และมีความสุข
* ผู้เรียนมีอัตลักษณ์

* บริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยระบบ
ห้องเรียนคุณภาพ
* ประกันคุณภาพครูประจาชั้น
(ครูที่ปรึกษา)
* สร้างระบบป้องกันผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
* ส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพ
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การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

* พัฒนามาตรฐานครอบครัวเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

* ประกาศเป็นต้นแบบการบริหาร
คุณภาพเครือข่ายสถานศึกษา

สถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบฯ ๑๑ แห่ง
* มีคุณภาพ
* ได้รับความนิยม
* เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

การบริหารจัดการนวัตกรรม
* ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาจากการ
ปฏิบัติงาน
* ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยประชุม
ซิมโปเซียม
* วิจัยและพัฒนาต้นแบบการบริหาร
เครือข่ายสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ

* มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
* มีการแลกเปลี่ยนผู้เรียน
และครู
* มีสถานศึกษาคู่พัฒนา

การบริหารจัดการกฎระเบียบและสังคม
* สร้างมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการซ่อม (Remindial)
มาตรฐานการเสริม (Enrichment)
* สร้างระบบเตรียมความพร้อม ก่อนเรียน
* สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
* หล่อหลอมอัตลักษณ์ และพหุปัญญาด้วย
กิจกรรมตามหลักสูตร/เสริมหลักสูตร

ทุนด้านบุคคล (Human Capital)

ทุนด้านองค์ความรู้ (Information Capital)

* ฝึกอบรมครูให้มีสมรรถนะแบบมืออาชีพ
* แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัด
การศึกษา
* เสวนาผู้บริหารอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง

* พัฒนาสาระการเรียนรู้
* สังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาการศึกษา
* พัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน
* พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี

* ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบฯ แก่สมาชิกรุ่นใหม่
* สร้างชมรมวิชาการครูเครือข่ายสวนกุหลาบฯ ทุกสาขาวิชา
* สร้างทีมบริหารคุณภาพมาตรฐานเครือข่ายสวนกุหลาบฯ

งบสนับสนุนจากองค์กรหลักที่มีความ
เข้มแข็งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสถานศึกษาในเครือ

งบปกติของสถานศึกษาในเครือทั้ง
๑๑ แห่ง ตามระเบียบของทาง
ราชการ

งบจากรายได้สถานศึกษาในเครือทั้ง ๑๑ แห่ง ตามหลัก
Cross Subsidize และธรรมาภิบาล

ทุนด้านองค์กร (Organization Capital)
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มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษา ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
..................................................
เจตนารมณ์
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” เป็นข้อกาหนดในการดาเนินงานของสถานศึกษา
เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา มีอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี สวนกุหลาบฯ” เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
มีสมรรถนะเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑
วัตถุประสงค์
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวเดียวกัน
๒. สร้างความตระหนัก ความพยายาม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล
๓. เป็นปทัสถานในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้วยระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด
องค์ประกอบ
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ประกอบด้วยข้อกาหนดในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง ๕ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ ๓ มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ ๔ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ
ส่วนที่ ๕ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ
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สาระสาคัญของมาตรฐาน
สาระสาคัญของมาตรฐานกาหนดเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อม กระบวนการดาเนินงาน หรือผลลัพ ธ์ที่คาดหวัง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามเจตนารมณ์
รายละเอียดของมาตรฐาน
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ
ครอบครัวเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด จึงถือเป็นหน่วยสาคัญต่อการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะสาคั ญที่จะสร้างความสาเร็จในชีวิต สร้างความเป็นเลิศตามความถนัด ความ
สนใจ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้
รายการ/องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

F๑. การเตรียมปัจจัยพื้นฐาน สิ่ง
๑.๑ เตรียมหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนปีการศึกษาถัดไป ก่อนปิด
อานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน
ภาคปลายของปีการศึกษาที่ผ่านมา
การเรียนรู้ของผู้เรียน
๑.๒ เตรียมการ จัดหา สถานที่ทางานขณะอยู่ในครอบครัว
๑.๓ เตรียมระบบฐานข้อมูล(electronic portfolio) สาหรับบุตรหลาน
๑.๔ จัดหา พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาที่มีศักยภาพในการชี้แนะเพื่อการเรียนรู้
ของบุตร หลาน
๑.๕ ดูแล ให้นักเรียนจัดทาแผนพัฒนาตน พัฒนางาน หรือกาหนด
เป้าหมายชีวิต เป้าหมายการเรียน
F๒. การร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ๒.๑ ซักถาม รับทราบข้อมูลการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายประจา
และกิจกรรมเสริมประสบการณ์แก่
ภาคเรียนและประจาสัปดาห์
ผู้เรียนที่เป็นบุตร หลาน
๒.๒ ซักถามความก้าวหน้าในการทางาน ส่งงานของผู้เรียนเป็น
รายสัปดาห์
๒.๓ ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ในบทบาทของผู้ช่วย/ผู้ร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน หรือทาการบ้านของผู้เรียน(ไม่ทาลายผู้เรียนด้วยการ
ทางานแทนผู้เรียนหรือมีบทบาทหลักในการจัดทาผลงานใด ๆ)
๒.๔ ร่วมรับทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้ คะแนนทดสอบย่อย
เป็นระยะ ๆ
๒.๕ ร่วมรับทราบคะแนนรวมระหว่างภาค ก่อนวันสอบปลายภาค และ
ร่วมวางแผน กาหนดเป้าหมายผลการเรียน ในการสอบปลายภาค
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รายการ/องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

F๓. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นระยะ ๆ

๓.๑ ร่วมรับทราบผลการเรียนประจาภาคเรียน และกาหนด
เป้าหมายผลการเรียนในภาคเรียนต่อๆไป รวมถึงเป้าหมาย
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเมื่อจบช่วงชั้น
๓.๒ ประเมินคุณลักษะ ทักษะ (ตามหลักสูตร) ตามการร้องขอของโรงเรียน

F๔. การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนา ๔.๑ การร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามที่
เต็มตามศักยภาพ หรือมีความเป็น
โรงเรียนมอบหมายหรือร้องขอ
เลิศตามความถนัดและความสนใจ ๔.๒ ประเมินความถนัดและความสนใจของผู้เรียนซักถาม
รวมถึงการซ่อมเสริมในสมรรถนะที่
รับทราบข้อมูลการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายประจา
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคเรียนและประจาสัปดาห์
๔.๓ วางแผนกิจกรรมในการพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนตาม
ความถนัด ความสนใจพิเศษ หรือวางแผนในการดูแล
ซ่อมเสริมสมรรถนะที่บกพร่อง/ยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
F๕. การร่วมมือในการดาเนินงานของ ๕.๑ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่
เครือข่ายผู้ปกครองหรือการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ร้องขอของโรงเรียน
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน
๕.๒ ร่วมมือในกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนตาม
การร้องขอของโรงเรียน
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ส่วนที่ ๒ มาตรฐานคุณภาพครูที่ปรึกษาคุณภาพสวนกุหลาบฯ
ครูที่ปรึกษาเป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด จึงมีหน้าที่สาคัญในการหล่อ
หลอมผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ เตรียมความพร้อมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้พัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน ประเมินพัฒนาการตามแผนพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ สามารถนา
ความเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนในความรับผิดชอบ โดยกาหนดรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้
รายการ/องค์ประกอบ
CT๑. การเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน

CT๒. การกากับติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน
การพัฒนาทักษะหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

CT๓. ประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนและช่วยเหลือ ส่งเสริม
สู่ความเป็นเลิศ หรือ ซ่อม
เสริมในสมรรถนะที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์

ตัวบ่งชี้
๑.๑ อบรมบ่มเพาะและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ
พร้อมสืบสาน วัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบฯ
๑.๒ แต่งตั้งนักเรียน 3-5 คน ทาหน้าที่ผู้ช่วยงานประจาชั้น
๑.๓ ร่วมมือกับงานแนะแนว จัดทาแฟ้มข้อมูลนักเรียนในห้องประจาชั้น
๑.๔ วิเคราะห์พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล จาแนกเด็กกลุ่มเสี่ยงมาก เสี่ยง และปกติ
๑.๕ ดูแลให้นักเรียนกาหนดเป้าหมายชีวิต เป้าหมายผลการเรียนตลอดหลักสูตร ๖ ภาคเรียน
และเลือกอาชีพล่วงหน้า
๑.๖ ดูแลให้นักเรียนทาแผนการดาเนินชีวิตประจาสัปดาห์ ประจาภาคเรียน
๑.๗ ดูแลให้นักเรียนจัดทา electronic Portfolio ที่บรรจุข้อมูลชีวิต และข้อมูลความก้าวหน้าใน
การเรียน
๑.๘ รับทราบข้อมูล การเตรียมผู้เรียนของผู้ปกครองนักเรียนหรือครอบครัวสวนกุหลาบฯ และ
แลกเปลี่ยนทัศนมุมมองต่างๆ ในการร่วมพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ จัดทาบัญชีงานชิ้นสาคัญๆ ทีน่ ักเรียนต้องปฏิบัติในรอบภาคเรียน ในรอบปี แจ้งผู้ปกครองทราบ
๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการส่งงาน การบ้านประจาสัปดาห์ และรายเดือน
๒.๓ รับทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนและคะแนนเก็บระหว่างภาคเป็นระยะ ๆ
๒.๔ รับทราบคะแนนรวมระหว่างภาค ก่อนสอบปลายภาคและร่วมวางแผนในการสอบปลายภาค
หรือการสอบครั้งสาคัญๆ
๒.๕ รับทราบคะแนนผลการประเมินทักษะ หรือคุณลักษณะในตัวผู้เรียน จากผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓.๑ ประเมินผลการเรียน จัดกลุ่มเด็กกลุ่มเรียนดี ปานกลาง และควรปรับปรุง เมื่อสิ้นภาคเรียน
๓.๒ ประเมินทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายภาคเรียน
๓.๓ แจ้งพัฒนาการในการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองรับทราบ
๓.๔ วางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการส่งเสริมความถนัดและความเป็นเลิศเฉพาะทาง และวางแผน
ซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนที่สมรรถนะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

CT๔. นาการเปลี่ยนแปลง
๔.๑ พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
สู่ห้องประจาชั้น/ผลปรากฏต่อ ๔.๒ พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตามจุดเน้นของหลักสูตร(ผลงานร่วม)
นักเรียน ชัดเจน
๔.๓ พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน(ผลงานร่วม)
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ส่วนที่ ๓ มาตรฐานครูผู้สอนคุณภาพสวนกุหลาบฯ
ครูผู้สอนเป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ตามสาระฯ มาตรฐาน ตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา จึงต้องแสดงความรับผิดชอบจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทาการ
ออกแบบการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิควิธีหรือแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ ทาการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ จัดทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นาการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนหรือรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยกาหนดรายละเอียดไว้
ดังต่อไปนี้
รายการ/องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

๑.๑ สร้างหน่วยเรียนรู้ อิงมาตรฐาน(Effective Syllabus)
ST๑. วางแผน/ออกแบบ
การเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน ๑.๒ กาหนดชิ้นงาน/โครงงาน ประจาภาคเรียน แบบบูรณาการ โดยร่วมมือกับผู้สอนใน
ภาคเรียนและชั้นเรียนเดียวกัน
๑.๓ จัดทาแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(Effective Lesson Plan) เสนอแผนต่อ
โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
๑.๔ บูรณาการสาระฯ สวนกุหลาบฯ ศึกษา อย่างน้อยรายวิชาละ ๒ แผนการจัด
การเรียนรู้

ST๒. ปฏิบัติการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(Effective Teaching)

ST๓. วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(Effective Assessment)

๒.๑ เตรียมความพร้อมของผู้เรียน กระตุ้น จูงใจให้ตระหนักและเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายที่
ชัดเจน
๒.๒ ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๓ ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๒.๔ เสริมสร้างวินัยเชิงบวก ในกระบวนการเรียนรู้
๒.๕ ใช้หรือเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
๒.๖ เน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์
๒.๗ พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
๒.๘ สอดแทรกสาระฯ สวนกุหลาบฯ ศึกษา ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามโอกาสที่
เหมาะสม
๓.๑ พัฒนาและใช้วิธีการ/เครื่องมือวัดผล อย่างมีคุณภาพ ประเมินตามสภาพจริง
๓.๒ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓.๓ พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
๓.๔ นาผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓.๕ ให้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินผลแก่ผู้เรียนหรือผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ

๔.๑ พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา มีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ST๔. นาการเปลี่ยนแปลงสู่
(ผลงานเฉพาะวิชา)
ห้องเรียน/รายวิชา
ผลปรากฏต่อผู้เรียน ชัดเจน ๔.๒ พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตามจุดเน้นของหลักสูตร (ผลงานร่วม)
๔.๓ พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน (ผลงานร่วม)
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ส่วนที่ ๔ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ
สถานศึกษาสร้างความตระหนักรู้ในจุดหมายของหลักสูตร อัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ มีการ
วางแผน จัดทาโครงการและจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างเป็นระบบจนปรากฏผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนอย่างชัดเจน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

รายการ/องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

๑.๑ ร้อยละของครูที่ตระหนักรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาฯ
สมรรถนะครู และสร้างความตระหนักรู้ ๑.๒ ร้อยละของครูที่มีวิทยฐานะระดับชานาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ
๑.๓ ร้อยละของครูรุ่นใหม่ ที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ ปี ของ
เกี่ยวกับหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา
การรับราชการ
(หลักสูตรสถานศึกษา และอัตลักษณ์ ที่
๑.๔ ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในระดับ ดี-ดีมาก
กาหนด)
๑.๕ ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพงานประจาชั้น
ในระดับดี-ดีมาก
๒.๑ ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมการเรียนรู้มากกว่า ๑ รายการต่อปี
Sch ๒. การส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา หรือเครือข่าย ๒.๒ ร้อยละของครู คศ.๓-๔ ที่มีผลงานทางวิชาการ ๒ รายการต่อปี ตลอด ๓ ปีล่าสุด
ผู้ปกครองในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ๒.๓ รายการ best Practices ของครูที่ปรึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ในรอบ ๑ ปี
การศึกษา
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

Sch ๑. การเตรียมความพร้อมด้าน

Sch ๓. การจัดทาแผนงาน/โครงการ/ ๓.๑ มีโครงการ/กิจกรรมชุมนุม รองรับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน
กิจกรรมรองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มี ๓.๒ จานวนสมาชิกเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมชุมนุม(เฉลี่ยชุมนุมละกี่คน)
๓.๓ มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ

๓.๔ มีโครงการ/กิจกรรม/ระบบในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงมาก อย่างเป็น
รูปธรรม

๔.๑ มีปฏิทินการกากับ ติดตาม คุณภาพงานวิชาการ(ประชุม-สัมมนาเพื่อการรายงานความพร้อม
Sch ๔. กากับติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้า และผลการดาเนินงาน มากว่าปีละ ๕ ครั้ง)
ความสาเร็จในการพัฒนาสมรรถนะครู
และผู้เรียน และการนาผลการประเมิน ๔.๒ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดาเนินงาน ความก้าวหน้า และความสาเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะครูและนักเรียน
ไปใช้เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในรอบปีในระดับกลุ่มสาระ และในภาพรวมของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๔ มีการสัมมนา ประเมินผลการดาเนินงานในรอบปี พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม ก่อนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

Sch ๕. การนาการเปลี่ยนแปลงสู่
โรงเรียน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียน
กลุ่มคุณภาพสูงของประเทศ

๕.๑ ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์สวนกุหลาบในระดับ
ดี-ดีมาก
๕.๒ คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ หรือนานาชาติ
๕.๓ คะแนนผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในจากเขตพื้นที่การศึกษา และ
คะแนนผลการประเมินภายนอกจาก สมศ.
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ส่วนที่ ๕ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ
การดาเนินงานให้ระบบเครือข่ายสถานศึกษาสามารถส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการหล่อหลอมอัตลักษณ์สวนกุหลาบฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนา ลดช่องว่างของคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน
จาเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ โดยกาหนดรายละเอียดไว้
ดังต่อไปนี้
รายการ/องค์ประกอบ
SN ๑. การเตรียมความพร้อม
ด้านคณะกรรมการเพื่อการ
ขับเคลื่อนเครือข่าย

ตัวบ่งชี้
๑.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพเครือข่ายสวนกุหลาบที่มีการ
ผลัดเปลี่ยนการทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
๑.๒ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา ฯ ในกลุ่ม
ผู้บริหารใหม่ ในโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบฯ
SN ๒. การจัดทาแผนงาน/
๒.๑ มีโครงการส่งเสริม/พัฒนาสมรรถนะครู ตามความต้องการจาเป็นในแต่ละ
โครงการเพื่อเสริมศักยภาพ
รอบปีการศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบใน ๒.๒ มีโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับบุคลากรแกนนาของสวนกุหลาบฯ
รอบปี หรือระยะ ๓-๕ ปี
เป็นระยะ ๆ
๒.๓ มีชมรมวิชาการของครูเครือข่ายสวนกุหลาบฯ ครบทุกสาขาวิชา
SN ๓. การกากับ ติดตาม
๓.๑ มีปฏิทินการเยี่ยมสถานศึกษาสวนกุหลาบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
เครือข่ายสวนกุหลาบฯ
หรือส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนของ ๓.๒ มีการประเมินและเสริมแรงสาหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา
แต่ละโรงเรียน และการเสริมแรง
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานได้โดดเด่นตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
“กุหลาบหลวง”
SN ๔. การประเมินผลการ
๔.๑ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานเครือข่ายสวนกุหลาบในรอบปี
ดาเนินงานของเครือข่ายในรอบปี
และ ทุก ๓ ปี โดยจัดทา E-SAR
หรือ ระยะ ๓-๕ ปี
๔.๒ มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อสั่งสมเอกสาร/หลักฐาน/ผลงานหรือ
Best Practices ของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
SN ๕. การนาการเปลี่ยนแปลงสู่ ๕.๑ สัดส่วนจานวนสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบฯ ที่มีคุณภาพติดใน ๑๐๐
เครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบ
อันดับแรกของประเทศ
วิทยาลัยฯ
๕.๒ สัดส่วนจานวนสถานศึกษาในเครือ ที่มีคะแนนผลการประเมินระดับชาติติด
ใน ๑๕ % แรกของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นนา
๕.๓ ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในเครือ ตามการรับรู้ของครูบุคลากรทางการศึกษา
และเครือข่ายผู้ปกครอง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก: โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
รหัสวิชา สก 21201 ชื่อวิชาสวนกุหลาบศึกษา 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1-2 เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
จานวน - หน่วยกิต
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ
ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิต ทั้งเหตุปัจจัยและวิวัฒนาการ
ของการสถาปนาเป็นโรงเรียนหลวง
จนถึงปัจจุบัน

จานวน
(ชั่วโมง)
3

1

ย้อนรอยอดีตสวนฯ

1.1 บอกเล่าประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิต
1.2 ทาแผนที่แสดงการเคลื่อนย้ายของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในช่วงระยะเวลา
ต่าง ๆ

2

สิ่งคู่ควรจิตวิญญาณ

1.3 บอกเล่าและอธิบายความสาคัญของ ประวัติความเป็นมาและความหมาย
สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณของ
ของสิ่งสาคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ชาวสวนกุหลาบฯ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและ
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

3

3

อลังการเกียรติภูมิ

2.1 บอกเล่าเกียรติภูมิของโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ในฐานะสถานศึกษา
ต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาของชาติ
2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่
แสดงถึงความเข้มแข็งของค่านิยม
สวนกุหลาบฯ
3.1 บอกเล่าประวัติและผลงานศิษย์เก่า
สวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต ที่ประสบความสาเร็จใน
สาขาวิชาชีพต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมาและความสาคัญ
ของสถานที่ วิธีการ กระบวนการ
ทัศนคติ ค่านิยมของสถานศึกษา
ประวัติ ภูมิปัญญาและผลงานของ
ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จหรือ
สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับ
สถานศึกษา

3

4

เปิดปูมกุหลาบเยาว์

2.4ตัดสินใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีงามของนักเรียน
สวนกุหลาบฯ และเกียรติภูมิของชาวสวน
กุหลาบฯ ด้วยความสมัครใจ
2.5 ฝึกตนเองให้มีคุณลักษณะและค่านิยม
อันพึงประสงค์ของ “สุภาพบุรุษ/สตรีสวน
กุหลาบฯ”

กิจกรรมตามประเพณีและค่านิยมของ
ชาวสวนกุหลาบฯ และโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิต คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา บทบาท
ต้นแบบ (Role Model) ของชาวสวน
กุหลาบฯ
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รหัสวิชา สก 22201
ภาคเรียนที่ 1-2
หน่วยที่

โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
ชื่อวิชาสวนกุหลาบศึกษา 2
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน - หน่วยกิต

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

จานวน
(ชั่วโมง)
3

5

สวนฯคือเงาพระราช
ปณิธาน

1.4 อธิบายเป้าหมายของพระราช
ปณิธานของพระบาท สมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความ
ภาคภูมิใจ ในการสถาปนา สถานศึกษา
เพื่อมวลชน
2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่แสดงถึง
ความเข้มแข็งของค่านิยมสวนกุหลาบฯ

พระราชปณิธาน พระราชดาริ
พระบรมราโชวาท
พระราชหัตถเลขา พระราชดารัสใน
ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของชาติมีผลให้เกิด
การปฎิรูปการศึกษาไทยทีร่ ิเริ่มใช้ใน
โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบฯ
ครอบคลุมทั้งแนวคิด แนวปฎิบัติ
ค่านิยมและรูปแบบ

6

สืบสานตานานกุหลาบฯ

2.4 ตัดสินใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีงามของนักเรียน
สวนกุหลาบฯ และเกียรติภูมิของชาวสวน
กุหลาบฯ ด้วยความสมัครใจ
2.5 ฝึกตนเองให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของ “สุภาพบุรุษ/
สตรีสวนกุหลาบฯ

ความรับผิดชอบของนักเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในการเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีและค่านิยมของ
ชาวสวนกุหลาบฯ

3

3.2 จัดทาทาเนียบบอกชื่อศิษย์เก่าที่
ประสบความสาเร็จในอาชีพ
ที่นักเรียนมีความสนใจ
3.4 เสริมสร้างศักยภาพของ
ตนเองทั้งด้านภูมิธรรม ภูมิรู้ ภูมิปัญญา
และภูมิคุ้มกันบรรลุเป้าหมายชีวิตและ
งานที่คาดหวัง

อัตชีวประวัติของศิษย์เก่าสวน
กุหลาบวิทยาลัย และสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต หลากหลายอาชีพ
และบุคคลสาคัญในท้องถิ่น ข้อมูล
สารสนเท ศเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพต่าง ๆเครื่องมือตรวจสอบ
ความสนใจในอาชีพ

4

7

สร้างคุณภาพสู่
ความสาเร็จ
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โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
รหัสวิชา สก 23201 ชื่อวิชาสวนกุหลาบศึกษา 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที 1-2
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
จานวน - หน่วยกิต
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

8

เผยแพร่เกร็ด
ตานานสวนฯ

9

10

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

จานวน
(ชั่วโมง)

1.5 ปฏิบัติหน้าที่นาเสนอสถานที่สาคัญ การนาเสนอสถานที่สาคัญของ
ที่มีความหมายต่อวิวัฒนาการของ
โรงเรียนสวนกุหลาบฯและโรงเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบฯและโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ด้วยความ
ชื่นชม
3.3 อธิบายประวัติ และผลงานของ
บุคคลสาคัญในสังคมที่เป็นศิษย์เก่า ครู
เก่า อดีตผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนสวนกุหลาบฯและโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

4

มีส่วนสร้างสวนฯ สวย

2.4 ตัดสินใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีงามของ
นักเรียนสวนกุหลาบฯและเกียรติภูมิ
ของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้วย
ความสมัครใจ

บทบาทของผู้นาในการเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีและค่านิยม
ของชาวสวนกุหลาบฯ หลักการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขโดยจิตสานึก
ประชาธิปไตย หลักการคิดใน
รูปแบบต่าง ๆ

3

ภาคภูมิด้วยกุหลาบงาม

2.3 อธิบายแนวทางที่จะเชิดชูและ
ดารงรักษาค่านิยมที่ดี ของชาวสวน
กุหลาบฯ และเกียรติภูมิสวนกุหลาบฯ
ให้ยั่งยืน
3.4 เสริมสร้างศักยภาพของตนเองทั้ง
ด้านภูมิธรรม ภูมิรู้ ภูมิปัญญา และ
ภูมิคุ้มกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต
และงานที่คาดหวัง
5.1 สารวจตรวจสอบเพื่อให้ค้นพบ
ความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง

การสารวจความสนใจ ความถนัด
ความสามารถของนักเรียน
การแนะแนวการเรียนต่อ
การประกอบอาชีพและการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต ฝึกหาค่านิยม
ที่ดีของชาวสวนกุหลาบและ
เกียรติภูมิสวนกุหลาบฯ

3
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โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
รหัสวิชา สก 31201 ชื่อวิชาสวนกุหลาบศึกษา 4
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน - หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

จานวน
(ชั่วโมง)

11

กุหลาบสร้างนาม
เพื่อสังคม

4.1 อธิบายสภาพสังคมในท้องถิ่น
บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาทั้งด้าน
ประวัติความเป็นมาลักษณะชุมชน
ศาสนา อาชีพ การเมือง การปกครอง
4.2 วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ
ในการพัฒนาที่สาคัญในท้องถิ่นทา
ความเข้าใจและสารวจตรวจสอบ
ปัญหาและปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาด้วยกระบวนการหลากหลาย
อย่างเหมาะสมเป็นเป็นระบบครบวงจร
4.3 รวบรวมผลการพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์สังคมที่ป ฏิ บัติอย่างเป็น
ระบบครบวงจร

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง และ
ประวัติความเป็นมาของชุมชนใน
ท้องถิ่น ครอบคลุมสถานที่บุคคล
และเรื่องราวเหตุการณ์จากอดีต
ถึงปัจจุบัน
หลักการสารวจชุมชนเพื่อการขัน
อาสา สืบสาน สร้างสรรค์อย่าง
เป็นระบบครบวงจร

10
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โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
รหัสวิชา สก 32201 ชื่อวิชาสวนกุหลาบศึกษา 5
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน - หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

จานวน
(ชั่วโมง)

12

กุหลาบน่าชมเหลือแสน

5.1 สารวจตรวจสอบเพื่อให้
ค้นพบ ความถนัด ความสนใจ
และความสามารถของตนเอง
5.2 เสริมสร้างศักยภาพของ
ตนเองทั้งด้านภูมิธรรม ภูมริ ู้
ภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกัน
ตามความสามารถความเชื่อมั่นใน
ตนเอง อย่างเหมาะสม
5.3 แสดงภาวะผู้นาตามความ
ถนัด ความสนใจเพื่อเกียรติภูมิ
แห่งตนและสถาบันสวนกุหลาบ
ฯ

การสารวจตรวจสอบความถนัด
ความสนใจ ความสามารถและภูมิปัญญา
(พหุปัญญา) ภาวะผู้นาตามสถานการณ์
และการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ
ผู้ดาเนินการผู้จัดการและคณะทางาน

10

โครงสร้างรายวิชาสวนกุหลาบศึกษา
รหัสวิชา สก 33201 ชื่อวิชาสวนกุหลาบศึกษา 6
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

กุหลาบทดแทนคุณ
แผ่นดิน

ผลการเรียนรู้

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน - หน่วยกิต
สาระสาคัญ

5.4 รู้เรื่องความกตัญญุตาธรรม กตัญญุตาธรรม บทบาทตัวอย่าง
และรู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดิน (Role Model) ของศิษย์เก่า ครูเก่า
สถาบันและผู้มีพระคุณ
อดีตผู้บริหารของสถาบัน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และสถาบัน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่มี
คุณูปการต่อสถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ

จานวน
(ชั่วโมง)

10

