ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ที่อยู่ : เลขที่ 75 ถนนราษฎร์ร่วมใจ ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70110
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โทรศัพท์ : โทร. 032-211๔00 โทรสาร : ๐๓๒-๒๑๐๒๒๖
E-mail : mailrattana@gmail.com Website : www.rr.ac.th.
เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

จานวน

2

124

พนักงาน
ราชการ
1

ลูกจ้าง
ประจา
4

เจ้าหน้าที่
อื่น ๆ
14

รวมทั้งหมด
145

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
จานวน

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
7

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

87

50

1

145

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑. สนับสนุนการสอน
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. ภาษาไทย
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปะศึกษา
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

7
15
20
20
20
11
15
๙
8
12๕

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
๑๗
๒๐
๑๙
๑๙
๒๒
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๐
หน้า ๑

๔) วิทยฐานะของข้าราชการครู
จานวนครู
เพศชาย
เพศหญิง
1
1
1
8
27
16
28
13
16
5
10
44
82

ตาแหน่ง /วิทยฐานะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย
รวม

รวม

คิดเป็นร้อยละ

1
1
1
35
44
29
15
126

0.79
0.79
0.79
27.78
34.92
23.02
11.91
100.00

1.3 ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

๑๑
๑๑
๑๐
๑๒
๑๒
๑๒
๖๘

๒๐๐

๒๒๕

๒๓๖

๒๖๐

เพศ
ชาย
๒๐๐
๒๓๖
๑๙๖
๑๔๓
๑๓๘
๘๖
๙๙๙

หญิง
๒๒๕
๒๖๐
๒๕๒
๒๗๑
๒๓๐
๒๘๙
๑,๕๒๗

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

๔๒๕
๔๙๖
๔๔๘
๔๑๔
๓๖๘
๓๗๕
๒,๕๒๖

๓๙
๔๕
๔๕
๓๕
๓๑
๓๑
๓๘

๒๘๙

๒๗๑

๒๕๒

๒๓๐

๑๙๖
๑๔๓

๑๓๘
๘๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔
ชาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ม.๕

ม.๖

หญิง

หน้า ๒

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
รายวิชา (พื้นฐาน)

ศิลปะ

การงานอาชีพ

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

นักเรียน

คณิตศาสตร์

จานวน
ภาษาไทย

ระดับชั้น

100

๘๐.๔๗ ๖๑.๔๑

ม.๑

๔๒๕

๕๐.๘๒ ๓๓.๑๗ 45.17 66.58 24.00

ม.๒

๔๙๖

๕๕.๖๔ ๒๙.๒๓ 24.79 47.37 44.95 90.32 ๘๙.๗๑ ๖๖.๓๓

ม.๓

๔๔๘

๖๑.๓๘ ๓๙.๒๘ 34.37 56.47 35.49 98.21 ๙๐.๔๐ ๕๔.๖๘

ม.๔

๔๑๔

๖๕.๙๔ ๓๖.๙๕ 36.95 56.76 32.12 96.85 ๙๒.๙๙ ๘๗.๙๒

ม.๕

๓๖๘

๕๔.๐๗ ๒๖.๖๓ 39.10 81.25 26.08 ๙๙.๑๘ ๘๘.๐๔ ๘๙.๖๗

ม.๖

๓๗๕

๗๕.๗๓ ๔๐.๐๐ 32.53 69.60 32.80 ๙๘.๙๓ ๙๖.๒๖ ๖๔.๐๐

รวม

๒,๕๒๖ ๖๐.๖๐ ๓๔.๒๑ ๓๕.๔๙ ๖๓.๐๐ ๓๒.๕๗ ๙๗.๒๕ ๘๙.๖๕ ๗๐.๖๗

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวน
นักเรียน
๔๒๕
๔๙๖
๔๔๘
๔๑๔
๓๖๘
๓๗๕
๒,๕๒๖

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
1
๖
1๗
๑๙
๒๕
๖๑
129

ดี
29
57
72
59
31
25
273

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ดีเยี่ยม
395
433
359
336
312
289
2,124

ระดับ ดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๒๔
๔๙๐
๔๓๑
๓๙๕
๓๔๓
๓๑๔
2,397

๙๙.๗๖
๙๘.๗๙
๙๖.๒๑
๙๕.๔๑
๙๓.๒๑
๘๓.๗๓
94.89

หน้า ๓

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวน
นักเรียน
๔๒๕
๔๙๖
๔๔๘
๔๑๔
๓๖๘
๓๗๕
๒,๕๒๖

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
2
5
8
18
1
3
๑๙

ดี
7
32
41
37
31
28
๑๗๖

ดีเยี่ยม
416
459
399
359
336
344
๒,๓๓๑

ระดับ ดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

423
491
440
396
367
372
๒,๕๐๗

๙๙.๕๓
๙๘.๙๙
๙๘.๒๑
๙๕.๖๕
๙๙.๗๓
๙๙.๒๐
๙๙.๒๕

1.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน
๖๒.๘๐
๓๓.๕๒
๔๐.๐๔
๒๙.๖๐

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
๕๕.๐๔
๓๐.๒๘
๓๖.๔๓
๒๙.๑๐

ระดับประเทศ
๕๔.๔๑
๓๐.๐๔
๓๖.๑๐
๒๙.๔๕

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 - 2561
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560
57.23
33.06
36.74
32.35

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
๖๒.๘๐
๓๓.๕๒
๔๐.๐๔
๒๙.๖๐

เพิ่ม (+) / ลด (-)
+๕.๕๗
+๐.๔๖
+๓.๓๐
-๒.๗๕

หน้า ๔

๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ ๑
ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
๒) กิจกรรมแนะแนว

๓๒๑
๔๔๘
๔๑๐
๓๗๙
๓๕๕
๓๖๘
๒,๒๘๑

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

ผ่าน

๗๕.๕๓ ๑๐๔ ๒๔.๔๗ ๓๘๕
๘๙.๔๒ ๕๓ ๑๐.๕๘ ๔๕๖
๙๑.๓๑ ๓๙ ๘.๖๙ ๔๑๔
๙๐.๘๙ ๓๘ ๙.๑๑ ๓๘๑
๙๔.๙๒ ๑๙ ๕.๐๘ ๓๕๓
๙๗.๑๐ ๑๑ ๒.๙๐ ๓๖๗
๘๙.๘๖ ๒๖๔ ๑๐.๑๔ ๒,๓๕๖

ภาคเรียนที่ ๒
ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

๙๐.๕๙ ๔๐
๙๒.๓๑ ๓๘
๙๓.๘๗ ๒๗
๙๒.๒๕ ๓๒
๙๕.๙๒ ๑๕
๙๘.๓๙ ๖
๙๓.๘๙ ๑๕๘

๙.๔๑
๗.๙๒
๖.๑๒
๗.๗๕
๔.๐๘
๑.๖๑
๖.๑๕

ผลการประเมิน
ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ ๑
ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔๑๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓๘๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓๗๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓๗๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๓๔๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓๓๕
รวม
๒,๒๒๙
๓) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ภาคเรียนที่ ๒
ร้อยละ

ผ่าน

๙๖.๖๗ ๑๕ ๓.๕๐ ๔๑๙
๗๗.๒๙ ๑๑๔ ๒๒.๙๗ ๓๙๓
๘๔.๑๙ ๗๑ ๑๕.๘๑ ๔๐๕
๘๘.๓๙ ๔๙ ๑๑.๖๑ ๓๕๑
๙๒.๔๙ ๒๘ ๗.๕๑ ๓๔๒
๘๘.๖๒ ๔๓ ๑๑.๓๘ ๓๕๘
๘๗.๙๔ ๓๒๐ ๑๒.๑๓ ๒,๒๖๘

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

๙๘.๘๒ ๕
๑.๑๘
๗๙.๕๕ ๑๐๑ ๒๐.๔๕
๙๑.๘๔ ๓๖ ๘.๑๖
๘๔.๙๙ ๖๒ ๑๕.๐๑
๙๒.๙๓ ๒๖ ๗.๐๗
๙๕.๙๘ ๑๕ ๔.๐๒
๙๐.๖๙ ๒๔๕ ๙.๓๒

ผลการประเมิน
ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ ๑
ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ร้อยละ

๖๘ ๑๐๐
๘๕ ๙๘.๘๔
๕๖ ๑๐๐
๒๐๙ ๙๙.๖๑

ภาคเรียนที่ ๒

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

ผ่าน

๑
๑

๑.๑๖
๐.๓๙

๖๑ ๘๙.๗๑
๗๖ ๘๘.๓๗
๕๖ ๑๐๐
๑๙๓ ๙๒.๖๙

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

๗
๑๐
๑๗

๑๐.๒๙
๑๑.๖๓
๗.๓๑

หน้า ๕

๔) กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
ผลการประเมิน
ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ ๑
ผ่าน

ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓๔๘ ๙๙.๑๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒๘๗ ๑๐๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓๒๒ ๑๐๐
รวม
๙๕๗ ๙๙.๗๒
๕) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ภาคเรียนที่ ๒

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

๓
๓

๐.๘๕
๐.๒๘

๓๔๕
๒๘๒
๓๑๗
๙๔๔

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

-

-

ผลการประเมิน
ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ ๑
ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
๖) กิจกรรมชุมนุม

๓๐๗
๔๙๘
๔๓๙
๑,๒๔๔

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ภาคเรียนที่ ๒
ร้อยละ

ผ่าน

๗๒.๒๔ ๑๑๘ ๒๗.๗๒ ๔๒๓
๙๙.๔๐ ๓
๐.๖๐ ๔๘๙
๙๗.๗๗ ๑๐ ๒.๒๓ ๔๔๐
๘๙.๘๐ ๑๓๑ ๑๐.๑๘ ๑,๓๕๒

ร้อยละ

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

๑๐๐
๙๘.๗๙
๙๘.๒๑
๙๙.๐๐

๖
๘
๑๔

๑.๒๑
๑.๗๙
๑.๐๐

ผลการประเมิน
ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ ๑
ผ่าน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ร้อยละ

๒,๔๑๕ ๙๘.๕๓

ภาคเรียนที่ ๒

ไม่ผ่าน ร้อยละ

๓๖

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

๑.๔๗ ๒,๔๔๓ ๙๙.๖๗

๘

๐.๓๓

๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (1 เมษายน 2561- 30 กันยายน 2561)
รายรับ
จานวนเงิน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
9,768,812.43 งบดาเนินงาน/ลงทุน
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น
รวมรายรับ

จานวน/บาท
9,514,510.06

5,792,086.63 งบดาเนินงาน/ลงทุน/ค่าจ้าง 8,259,262.66
งบพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ
15,560,899.06 รวมรายจ่าย
17,773,772.72

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๖

สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา 2562
ปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
รายรับ
จานวนเงิน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
6,267,565.00 งบดาเนินงาน/ลงทุน
5,014,764.55
เงินนอกงบประมาณ
5,135,588.21 งบดาเนินงาน/ลงทุน/ค่าจ้าง 1,424,716.40
เงินอื่น ๆ
งบพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ
รวมรายรับ
11,403,153.21 รวมรายจ่าย
6,439,480.95
รวมทั้งปีการศึกษา
26,964,052.27 รวมทั้งปีการศึกษา
24,213,253.67

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๗

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลการประเมิน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน โดยให้ครูจัดการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดกิจกรรม โครงการ ตาม
นโยบายของ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน ครูมีการวัดผล
และประเมินผลแบบบูรณาการ เน้ นการพัฒ นาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม นอกจากนี้ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามหลักสูตร
โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด จัดให้มีตลาดนัดความดีเพื่อนาเสนอผลงานจากการดาเนิน
กิจกรรมชุมนุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น ไทย กิจกรรมกลุ่ม โครงงาน กิจกรรมค่ายต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนา มีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
2. ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์
ที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด มีการประเมิน ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๘

ประเด็น
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คานวณ

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๙๖.๙๔
๙๕.๓๐
๙๓.๗๗

ม.๑

๙๔.๐๐

ม.๒

๙๗.๖๔

๙๔.๘๘

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้ อยละ

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา

ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มผี ลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๙๕.๓๘
๘๗.๗๘

ม.๑

๙๕.๖๙

๙๖.๕๙

๙๗.๖๔

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๘๖.๖๘

ม.๒

ม.๓
ร้ อยละ

ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มผี ลการประเมิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๙๔.๑๕
๘๙.๖๔

๙๖.๕๙

๙๗.๖๔

๘๖.๖๘
๘๑.๖๙

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้ อยละ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๙

ประเด็น
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๙๙.๒๓
๙๘.๑๔

๙๘.๙๕
๙๘.๐๓

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๙๗.๗๗

๙๗.๖๔

ม.๕

ม.๖

ม.๔
ร้ อยละ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

เปรียบเทียบผลต่างร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ปศ. ๒๕๖๐
๕๓.๖๑
๓๑.๑๙
๒๖.๖๓
๕๘.๐๑
๓๓.๗๒
๙๖.๒๒
๗๕.๑๗
๖๗.๐๖

ปศ. ๒๕๖๑
๖๐.๖๐
๓๔.๒๑
๓๕.๔๙
๖๓.๐๐
๓๒.๕๗
๙๗.๒๕
๘๙.๖๕
๗๐.๖๗

เพิ่ม(+) / ลด(-)
+๖.๙๙
+๓..๐๒
+๘.๘๖
+๔.๙๙
-๑.๑๕
+๑.๐๓
+๑๔.๔๘
+๓.๖๑

ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทีม่ ีผลการประเมิน
ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด

๙๘.๑๙

๙๙.๘๙

๙๙.๓๔
๙๘.๐๑

๙๘.๒๖

๙๕.๖๙
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้ อยละ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๑๐

ประเด็น
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลการประเมิน
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๙๙.๘๙
๙๙.๓๔
๙๘.๖๗

๙๘.๙๕
๙๘.๓๓

๙๘.๑๘

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้ อยละ

การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลการประเมิน
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

๙๘.๑๐

๙๙.๓๐

๙๘.๙๕

๙๙.๘๙
๙๗.๗๗

๙๑.๐๕
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้ อยละ

สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

ร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่มีผลการประเมิน
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๙๙.๘๙
๙๙.๒๕
๙๘.๖๗

๙๘.๙๕
๙๘.๒๘

๙๘.๐๗
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ร้ อยละ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๑๑

3. จุดเด่น
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมี การวางแผนอย่างเป็นระบบ ค้นหาปัญหา
ที่เ กิ ดขึ้ น ด้ว ยวิธี ที่ ห ลากหลาย พร้ อมหาแนวทางการแก้ ปั ญ หาเพื่อ บรรลุ เป้ า หมายตามที่ก าหนดร่ ว มกั น โดย
ดาเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีการ
ตรวจสอบ/ กากับ/ ติดตามตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระดมความคิดในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ จึงส่งผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
4. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมโดยมีการจัดเวทีให้นักเรียนได้ ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้
ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้
สู่การนาไปใช้ในชีวิต
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
การพัฒนาโครงการเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ประจาปีงบประมาณ 2563 –
2565 ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ จัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ และกลยุทธ์
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตาม
แผนงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงบริหารจัดการ โดยจัดทาแผนงบประมาณประจาปีให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน โดยแบ่งการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 2 ของปีงบประมาณ
2561 ระหว่าง 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561 (ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2561) และช่วงที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 (ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2561)
ซึ่งการดาเนิ นการจัดทาแผนงบประมาณแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ส่งผลให้ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามปีการศึกษาและปรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้เป็น อย่างดี โดยมี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

โครงการ/งาน/ กิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงเวลาซึ่งในการจัดทาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ จัดทาภายใต้กรอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2560 –2579) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ตัวชี้วัดของโรงเรียนพระราชทาน ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล (การบริหารโรงเรียนด้วย
ระบบคุณภาพ Obec QA) ตัวชี้วัดโรงเรี ยนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้าน/ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพั ฒ นาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
(แบบที่ 8 สพม.)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ตัวชี้วัดที่ ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400663
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
168 การบริหารงานวิชาการ
83
โครงการ
169 การบริหารงานทั่วไป
25
โครงการ
170 การบริหารงานบุคคล
6
โครงการ
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
7
โครงการ
172 การบริหารกิจการนักเรียน
26
โครงการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๑๓

รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงที่ 1 (6เดือนแรก)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ตัวชี้วัดที่ ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง รหัสศูนย์ต้นทุน 2000400663
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
168 การบริหารงานวิชาการ
62
โครงการ
169 การบริหารงานทั่วไป
25
โครงการ
170 การบริหารงานบุคคล
4
โครงการ
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
10
โครงการ
172 การบริหารกิจการนักเรียน
14
โครงการ
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.๕ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ยึดหลั กธรรมาภิบ าล และแนวคิดหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒ นาผู้ เรียนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๒.๖ โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยให้ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนให้ ความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัดตรงตามกาหนดเวลา
๒.7 โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง มีการระดมทรั พยากรเพื่ อการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาจากสมาคมฯ
ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง โดยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2.๘ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๙ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้ผู้ เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และทักษะให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี้
๑. วัดบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๒. ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
๓. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. ค่าย STEM EDUCATION CAMP ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
๕. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑
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๖. โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
๗. ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๘. ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๙. ออโรร่า ริสอร์ท กาญจนบุรี อาเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
๑๐. สวนนงนุช อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑๑. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๒. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๑๓. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
๑๔. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าลาภาชี อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
2.๑๐ โรงเรียนรัต นราษฎร์บารุง สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนาความรู้ ทักษะที่
ได้ จ ากการเข้ ารั บ การอบรม / สั ม มนา / ประชุม ฯ มาใช้ในการจั ดการเรีย นการสอนให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล โดยการพัฒนาของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. สนับสนุนการสอน
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. ภาษาต่างประเทศ
6. ภาษาไทย
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปศึกษา
9. สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

จานวน (คน)
๗
15
20
20
20
11
15
๙
8
๑๒๕

ค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมง/คน
๕๘.๐๘
๔๔.๐๐
๕๑.๘๐
๕๘.๒๐
๕๘.๔๐
๑๐๔.๐๙
๓๔.๘๐
๔๖.๒๒
๓๓.๘๘
๕๔.๓๙

2.๑๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง จัดให้มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนิเทศจากเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน ผล
การนิเทศภายในของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. สนับสนุนการสอน
2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. ภาษาต่างประเทศ
6. ภาษาไทย
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปศึกษา
9. สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

จานวน
(คน)
๗
15
20
20
20
11
15
๙
8
๑๒๕

ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ คิดเป็น ภาคเรียนที่
๑
ร้อยละ
๒
๔
๕๗.๑๔
๔
๑๔
๙๓.๓๓
๑๕
๑๖
๘๐
๑๙
๑๗
๘๕
๒๐
๑๖
๘๐
๒๐
๑๑
๑๐๐
๑๑
๑๕
๑๐๐
๑๔
๙
๑๐๐
๙
๔
๕๐
๕
๑๐๖
๘๔.๘๐
๑๑๗

คิดเป็น
ร้อยละ
๕๗.๑๔
๑๐๐
๙๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๓๓
๑๐๐
๖๒.๕๐
๙๓.๖๐

นอกจากนี้เมื่อจบภาคเรียน ครูผู้สอนแต่ละท่านต้องรับการประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียน ปี
การศึ ก ษาละ ๒ ครั้ ง เพื่ อ เป็ น ผลสะท้ อ นกลั บ ให้ ผู้ ส อนได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๑๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการสนับสนุนการซ่อมแซม / ปรับปรุงสาธารณูปโภค อาคารเรียน ห้องเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี
๒.๑๓ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและทันสมัย จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจานวนผู้เรียน จานวน ๔ ห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน ๑๙๐ เครื่อง และจัดระบบสารสนเทศ wifi โดยทั่วถึง จานวน ๓๒ จุด เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร / ผู้เรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
๓. จุดเด่น
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมที่หลากหลาย
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงาน และการจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at
School Project) ด้วยบอร์ดสมองกล Kid Bright และให้การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ แบ่งเป็น
ดังนี้
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รางวัลโรงเรียน
๑. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมหรือโรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ระดับยอดเยี่ยม จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๓. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ที่มีผลงานดีเด่น
ตามกรอบภารกิจ (Function) และนโยบาย (Agenda) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑) STEM Education
๒) โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
๓) การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์
4. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง ประจาปี 2561
5. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการ
เรียนรู้การสร้างเรื่ องราวอัตลักษณ์ชุมชนระดับภาค โครงการแกนนาเยาวชนการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตาม
บริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น / กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2561 จัดโดย สานักงานศึกษาธิการ ภาค 4
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โซนภาคกลาง 2
ในการแข่งขันบาสเกตบอล TOR เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม
2561 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
7. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง เป็นโรงเรียนสภาต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รางวัลผู้บริหาร
1. นายนิวัตร วงศ์วิลัย ได้รับรางวัลผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี พ.ศ. 2562
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รางวัลครู
1. รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี พ.ศ. 2562
2. รางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2561
3. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการแข่งขันศิลปหัต ถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
รางวัลนักเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ดังนี้
๑. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
๒. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 – ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
๓. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
๔. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
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๔. จุดควรพัฒนา
1. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การเขียน
โครงการ ขั้นตอนการดาเนินการจัดเตรียมเอกสารการดาเนินโครงการตามระเบียบพัสดุของครูผู้ช่วย
2. การระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อมภายในโรงเรียน เช่น สถานที่จ อดรถ
นักเรียน ครู ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณหน้าศาลาเห่าดง อาคาร 4 และอาคาร 2 เป็นต้น
3. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษา โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์โรงเรียนรัตนราฎร์บารุง ปีงบประมาณ 2563 – 2565 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมรัชมังคลาภิเษก โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้าร่วม ประกอบด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จาก
ผู้ปกครองเครือข่าย จากสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองรัตนราษฎร์บารุง และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (ระยะ 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2563 – 2565 ) เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาดังกล่าวให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดยสมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์และได้เปรียบทางการศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส่วนการพัฒนาโครงการเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ประจาปีงบประมาณ 2563 –
2565 ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
๒. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีประเด็นการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย การทาโครงงาน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่ให้ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์และลงมือทาด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียน ได้วิเคราะห์
ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ มีการฝึกทักษะการแสดงออกและนาเสนอผลงานผ่านการนาเสนอโครงงาน หรือผลงานของตนเอง ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑
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สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนสื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่า ง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสรุปความรู้และนาเสนอผลงานในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น
การทารายงาน การนาเสนอหน้าชั้นเรียน การนาเสนอชิ้นงาน ป้ายนิเทศ แบบจาลอง วิดีโอ การนาเสนอออนไลน์
เป็นต้น
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
จัดการเรียนการสอนโดยสร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ในหมู่
ผู้เรียนด้วยกัน และกับบุคคลอื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติ
ต่อกัน ครูทาหน้าที่ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
และเป็น แบบอย่างของการมีป ฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่น เพื่อให้ ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ทาการประเมิน ผู้ เรี ย นตามสภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒ นาการเรียนรู้ มีความ
หลากหลายในการประเมินผล มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูทุกคนมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
โดยจัดทาวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยครูมีวิธีการที่หลากหลายใน
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตาม
ความสามารถและตามวัยของผู้เรียน จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
๑. มีการจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้โดยมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
๒. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลการ
เรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
๓. นาผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน และข้อมูลนักเรียนจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคานึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุ่มและต่างกลุ่ม จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
๔. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โ ดยนาสื่ อที่มีความหมายเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน โดยนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการให้มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. จัดทา Course Syllabus ที่กาหนดวิธีวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ แต่ละกิจกรรม
การเรียนรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้
๖. มีการให้คาแนะนา ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย น มี
การนัดหมายหรือให้คาปรึกษานักเรียนนอกเวลา เพื่อสอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือมีปัญหาทางด้านการเรียน
หรือในด้านอื่น ๆ
๗. มีการทาวิจัยในชั้นเรียนทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน เพื่อนาความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนางานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถิติการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
4.10

ส่งวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ไม่สง่ วิจยั ในชันเรี
้ ยน
95.90

๘. ครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามที่โ รงเรียนมอบหมาย มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
๙. มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ของครู คาสั่งปฏิบัติการสอน บันทึกการสอนแทน
10. ครูทุกคนมีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๑๑. การพัฒนาหลักสูตรมีการสอบถามความคิดเห็นในความต้องการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบ ปีการศึกษาโดยใช้ CIPP
Model โดยจากนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากแบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อทราบข้อเด่น สิ่งที่
ควรปรับปรุงและพัฒนา แล้วนามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป
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3. จุดเด่น
ครู มี ก ารก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะส าคั ญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทาง
สติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้
คาแนะน า คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้ แก่ผู้ เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย ความเสมอภาค มี
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุง การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ
4. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริมการทาวิจัยของครูอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และวิจัยใน
ชั้นเรียน เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการศึกษาเตรียมความ
พร้อมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
การพัฒนาโครงการเน้นตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ประจาปีงบประมาณ
2563 - 2565 คือ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๑

ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมี การ
วางแผนอย่างเป็นระบบ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย
หาแนว ท างการแ ก้ ปั ญ หาเ พื่ อ บรร ลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดร่วมกัน
ดาเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จั ด ท าโครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
มีการตรวจสอบ/ กากับ/ ติดตามตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระดม
ความคิดในการดาเนินงานต่าง ๆ

คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรี ย นควรส่ ง เสริม โดยมี ก ารจั ด เวที ใ ห้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะที่เกิด
จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ สามารถสร้าง
องค์ความรู้สู่การนาไปใช้ในชีวิต

กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ก
จัดการประชุมที่หลากหลาย
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝ่ ายมีส่ วนร่ว มในการกาหนดวิสัยทัศน์
การระดมทรั พ ยากร เพื่ อ พั ฒ นาอาคาร
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน
สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
การเปิด โอกาสให้ ผู้ ปกครองได้มี ส่ ว นร่ว ม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๒

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล การดาเนินงาน และการจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษา
ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
เป็นสาคัญ
ส่งเสริมการทาวิจัยของครูอย่างเป็นระบบ
มี ก ารก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
Learning
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
มี ก ารออกแบบและจั ด การเรี ย นรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่ างระหว่างบุ คคลและพัฒ นา
ทางสติปัญญา
มี ก ารใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วย
ความเสมอภาค
มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุง
การสอน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๓

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ (ต่อ)
มีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
๔. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๔

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๕

ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………………
อาศัยอานาจความในมาตรา 5 มาตรา 9(3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 25๖๑ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในการประชุมที่ ๒/256๑ เมื่อวันที่ 1๙
ตุลาคม 256๑ จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ร้อยละ ๖0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๖0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๖0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๗0
ได้ระดับดีขึ้นไป
เพิ่มจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 0.๒๐
ร้อยละ ๗0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๙0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙0
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙0
ได้ระดับดีขึ้นไป
หน้า ๒๖

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ มีเป้าหมายหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิวัตร วงศ์วิลัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๗

คาสั่งโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ที่ ๓๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๘๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายนิวัตร
วงศ์วิลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสาคร
แก้วอุปการ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสาววาสนา สุกใส
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๑.๔ นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
๑.๕ นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑.๖ นางสาวกองแก้ว คุ้มทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๗ นายสมทรง
วงษ์ถาวรเรือง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
บริหารงานปกครองนักเรียน
กรรมการ
๑.๘ นางสาวสุวภัทร ชวนอยู่
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวก ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๘

๒. คณะกรรมการจัดทาเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาววาสนา
สุกใส
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายปัญญา
เกตตะรังศรี ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางละเอียด
ลังกาแกม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางนงค์นุช
ถีระศิลป์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางกรรณิการ์
สุดฮะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวกองแก้ว คุ้มทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางวิไล
รัตนากร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางจุฑารัตน์
สุขเสรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นายสนิท
อัมพรพิทักษ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางส่งศรี
โตนุ่ม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑) นางสุพัตรา
แจ้งจรัส
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๒) นางอมรรัตน์
ทิมจิตร
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นายสมพล
แจ้งจรัส
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นางกฤตยา
บุญเชิดชู
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๕) นางสาวอาภามาส นิโกรธา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๖) นายกานต์
โหล่ตระกูล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๗) นายชาคม
สพฤกษ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๘) นายไพรัชช์
ถิรภัทรพันธ์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๙) นางพรรณทิพย์
ตันมงคลกาญจน์ ครู
กรรมการ
๒๐) นายอุดมเดช
ชูวิจิตร
ครู
กรรมการ
๒๑) นางสาวธนพร
เทพรักษา
ครู
กรรมการ
๒๒) นางสาวศิริพร
ภูบาล
ครู
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๒๙

๒๓) นางสาวสุปราณี สนองค์
ครู
กรรมการ
๒๔) นางสาวพิฐชญาณ์ เลิศฤทธิ์ภูวสิน ครู
กรรมการ
๒๕) นางสาวสินีนาฏ กอบกา
ครู
กรรมการ
๒๖) นางสาวธนวรรณ บุตมะ
ครู
กรรมการ
๒๗) นางสาวณิชวรรณ จันอ้น
ครู
กรรมการ
๒๘) นายจักรพันธ์
แจ้งใจดี
ครู
กรรมการ
๒๙) นางอรพรรณ
ทิมครองธรรม ครู
กรรมการ
๓๐) นางสาวชยปภา เจนวิถีสุข
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๑) นางสาวผจงจิต
ห้วยหงส์ทอง เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๒) นายนนทกร
ชูวงษ์
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๓) นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุข
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้รับผิดชอบ
๑) นายสมทรง
วงษ์ถาวรเรือง ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายดิเรก
สุวรรณา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางวรรษิดา
พิทักษ์พิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
กรรมการ
๔) นางธวัลรัตน์
ธนาวัฒน์ธฤดี ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางพเยาว์
มโนรมณ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางมาลี
ดวงตาประเสริฐ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นายยุทธนา
จิรวิทย์โอฬาร ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางจุฑามาศ
อวิคุณประเสริฐ ครูชานาญการ
กรรมการ
๙) นายสมรชัย
นครเรียบ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐) นางสาวณัชปภา ภักตร์วิลัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๑) นางทัศนีย์
ใจซื่อ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๒) นางสริตา
พรชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นายพนธ์ธเนษฐ์ มีปราชญ์สม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๕) นายกฤติเดช
ประชานุกูล
ครู
กรรมการ
๑๖) นายสิทธิพรรณ
มากมิตร
ครู
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๓๐

๑๗) นายนฤชา
ระเบียบ
ครู
กรรมการ
๑๘) นายเกรียงไกร
นครพงษ์
ครู
กรรมการ
๑๙) นายคงไท
ตรีวนิชย์กุล
ครู
กรรมการ
๒๐) นางสาวนาตยา
แซ่เตียว
ครู
กรรมการ
๒๑) นางนารีรัตน์
หาดเพ็ชร์ศุข ครู
กรรมการ
๒๒) นายอภินันท์
บุญล้อม
ครู
กรรมการ
๒๓) นายชาญณรงค์
เพ็ชรไทย
ครู
กรรมการ
๒๔) นายนนทวรรษ
วังมะนาว
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๕) นายนท
ศานติคีตา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๖) นางสาวศิริวรรณ วงศ์ตาลเงิน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๗) นางสาววิริยา
ศิลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๘) นางสาวชยมล
โลหะชุมพล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๙) นางสาวธริญา
สังขลักษณ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓๐) นางสาวมณฑลีวรรณ ศรีจันทร์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓๑) นางสาวธนพร
สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๒) นางจารัส
สุวรรณา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑) นายบุญส่ง
อินแหยม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ
สุวรรณยุคบดิน ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวศิริกุล
พิทักษ์รักชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางโสภา
เสือรอด
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางนิศารัตน์
ไชยขันธุ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นายคชภัค
สถิตย์ธฤดี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นายประสาท
ปานบุตร
ครูชานาญการ
กรรมการ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๑

หน้า ๓๑

๙) นายปริญญา
๑๐) นางดารารัตน์
๑๑) นางสาวอลิสา
๑๒) นางสาวนันทิยา
๑๓) นายปรัชญา
๑๔) นายธนชัย
๑๕) นายศิวานันท์
๑๖) นางสาวกัญญารัตน์
๑๗) นางสาวอมรรัตน์
๑๘) นางสาวจันทรพิมพ์
๑๙) นายพิชัญญะ
๒๐) นายกฤษณะ
๒๑) นายอภิสิทธิ์
๒๒) นางอัญชลี
๒๓) นางสาวโสวภา
๒๔) นางสาวสุภาพร
๒๕) นางสาวตรีนุช
๒๖) นางพรรณิศา
๒๗) นางสาวณัฐชนา
๒๘) นางสาวประภาพร
๒๙) นายพสพล
๓๐) นายนฤทธิ์
๓๑) นางสาวชนนิกานต์
๓๒) นางสมรวย

คล้ายโพธิ์ทอง
เพิ่มโสภา
ชินวงศ์โชติพันธ์
ลักษิตานนท์
คงถาวร
พงษ์นาค
สังข์ทอง
วงษ์ธรรม
วงศ์สะอาด
รังษี
หลาสะอาด
แก่งาม
ทองคา
ณ นครพนม
ทองบุตร
เกษตรลักษมี
เสลานนท์
ชมงาม
คาไก่
อุ่นจิต
บุณยบูรณ
ชมงาม
ถาถ้วย
แซ่ภู่

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
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๒) นางอุไร
๓) นางเณรดา
๔) นางปฏิมา
๕) นางละมัย
๖) นางสุภา
๗) นางสาวอารมณ์
๘) นางสาวณัฐการ
๙) นางวาสนา
๑๐) นางสาวสรินธร
๑๑) นางณัฏฐินี
๑๒) นายสมชาติ
๑๓) นายประพนธ์
๑๔) นายวิชัย
๑๕) นางสาวปาริชาติ
๑๖) นายสายันต์
๑๗) นายเอกราช
๑๘) นางพรทิพย์
๑๙) นางสาวอินทิรา
๒๐) นายอิทธิพัทธ์
๒๑) นางสาวเนตรนภา
๒๒) นายอาคม
๒๓) นางสาวจินดาพร
๒๔) นางสาวดรุณนภา
๒๕) นางสาวนริศรา
๒๖) นางปรียาดา
๒๗) นางสาวนารีรัตน์
๒๘) นายสิวราช
๒๙) นางสาวทิฆัมพร
๓๐) นายนนทชัย
๓๑) นางสาวศุภิดา
๓๒) นางสาวนภาภรณ์

บัณฑิตาโสภณ
รังษี
ชนินทร์เศรษฐ์
สุวรรณยุคบดิน
อินทร์พรหม
สุขใจวรเวทย์
บุญรักษา
พงศ์ลักษมาณา
พรประดิษฐ์
เพิ่มพูน
ฤทธิเพชรอัมพร
ณ วังขนาย
รังดี
กมลยะบุตร
ปานทอง
ตาแก้ว
โพธิ์เอม
สังข์อุดม
ศุภรัตนาวงศ์
ลิ้มไพบูลย์
ชาญเดช
เจริญธรรม
ดอนเจดีย์
สุขมา
จินตศิริกุล
สุขผลผลา
อินต๊ะวิชัย
สุขปาน
บุญสวัสดิ์
รอดเชื้อ
เพียงดวงใจ
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ครู
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ครูชานาญการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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หน้า ๓๓

หน้าที่
๑) ประชุมร่วมกันวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
๒) จัดเก็บข้อมูลแต่ละมาตรฐานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน และนาส่งข้อมูลต่อ
คณะกรรมการจัดทารูปเล่ม ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดต่อไป
๓. คณะกรรมการจัดทารูปเล่มรายงานประจาปี ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวสุวภัทร
ชวนอยู่
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุจิตรา
กลิ่นสว่าง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวจินดา
ด้วงเดช
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔) นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวย
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นายปราโมช
สาลี่
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นางสาวศิริรุ่ง
เขียวคลี่
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘) นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐) นายเอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์ เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๑๑) นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
ครู
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานจากหัวหน้ามาตรฐาน
๒) สังเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน
๓) จัดทารูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามกาหนดเวลาและเผยแพร่แก่สาธารณชน
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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หน้า ๓๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิวัตร วงศ์วิลัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
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หน้า ๓๕

