รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 256๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจา
ทุกปี เพื่อรายงานผลการดาเนิ น งานตามมาตรฐานการศึก ษาที่ส ะท้ อนผลการพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา
ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่ส อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในปีการศึกษา 256๕ ต่อไป

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
17 พฤษภาคม 2565

ข

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 256๔
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง จังหวัดราชบุรี
***************************************
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงจึงได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 256๔ ขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และข้อจากัด นาไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
รั ต นราษฎร์ บ ารุ ง วาระพิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ซึ่ ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย น
รัตนราษฎร์บารุง ได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 256๔ แล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Report : SAR) สามารถนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

(นางเจษณี เจริญศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
17 พฤษภาคม 2565

ค

บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนรัตนราษฎร์ บารุง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนบ้านสวนกล้วย ตาบลบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑ ถึง ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๖ มีบุ คลากรสายบริห าร จานวน ๕ คน ข้าราชการครู จานวน ๑๑๘ คน
ครูอัตราจ้าง จานวน ๔ คน ลูกจ้างประจา จานวน ๒ คน และอัตราจ้าง (เจ้าหน้าที่) จานวน ๑๔ คน รวม
ทั้งสิ้น จานวน ๑๔๓ คน ได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
มีผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
(ระดับ ๔)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ ๕)
ดีเลิศ
(ระดับ ๔)

๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ตระหนักถึงความสาคัญ ของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ยังคงเกิดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์
“เรียนดี ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นาจิตอาสา มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
บนพื้นฐานความพอเพียง” มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
โดยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีทักษะ กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
โดยโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงมีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาส่งเสริมแก้ไข โดยอยู่บนพื้นฐานข้อมูล

ง

ของสถานศึกษา ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ในหลายภาคส่ ว น โดยมอบหมายหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงาน คานึงถึงค่าเป้าหมายความสาเร็จในแต่ละปี ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษา รวมถึงทุกโครงการ/กิจกรรม จะต้องส่งผลเพื่อให้วิสัยทัศน์ ข อง
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงประสบความสาเร็จ ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม จะมีการกากับ ติดตามผล
การดาเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านของระยะเวลา งบประมาณ ความสาเร็จของโครงการ/
กิจกรรมและนาข้อมูลที่สรุปมาเป็นส่วนสาคัญในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการในปีถัดไป มีการจัดทาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)และกับบริบทของ
ท้องถิ่น ซึ่งทาให้หลักสูตรสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยมีการจัดทาแผนการเรียนที่หลากหลายเพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ ผู้ เ รี ย นตามความสามารถ ความถนั ด และความสนใจ มี ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต รเที ยบเคียง
มาตรฐานสากล เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดาเนินการจัดทา
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความประพฤติของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามหลักสูตร มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรีย นรู้และแสวงหา ความรู้ของผู้เรียน
การเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงในการจัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตร พัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อ
นาการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ กาหนดกิจกรรมการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
นอกจากนี้โรงเรี ยนรั ตนราษฎร์ บารุงมีการส่ งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูผู้ส อน ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) ท าให้ ค รู ผู้ ส อนทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ ว มและพั ฒ นาด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก ชุ ม ชน
ผู้ปกครอง และให้ข้อมูลสะท้อนกลั บ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอโดยจั ดให้ มี
กิจกรรมครูต้นแบบ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและยกย่องครูผู้สอนที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบให้แก่ครูผู้สอนท่านอื่น ๆ ได้ สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
จากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกเพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้พั ฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนา
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน การนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการล งมือปฏิบัติ
Active Learning ด้วย วิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความ
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คิ ด เห็ น สรุ ป องค์ ค วามรู้ ผ่ า นการน าเสนอผลงานหรื อ นวั ต กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบปฏิบัติงาน DIAMOND
Model มาใช้ในการบริหารจัดการ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การดูแล จัดสร้าง พัฒนา
และปรับปรุง สถานที่ต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกต่อการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นให้
เกิดความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน มีสื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีสัญญาณ wifi
ในการจั ดการเรี ย นการสอน ส่ งผลให้ ผู้ เรี ยนมี ผ ลสั มฤทธิ์ทางวิช าการอยู่ในระดับดีเลิ ศ มีผ ลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งานออกแบบ เป็นต้น โดยมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตาม
วิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้าหนัก ส่วนสูง มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการเล่นดนตรี กีฬา และมีการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
๓. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ สามารถ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและที่สถานศึกษากาหนด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรงตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ โดยมีผลการประเมิน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป โดยคิด
จากค่าเฉลี่ยโดยรวมของผลการประเมินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนด มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีทักษะ กระบวนการในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานอย่างเป็นระบบและ
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง มีภ าวะของการเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามสามารถทางานเป็น ทีม ได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ อ งานอาชี พ
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด จากการดาเนินการผ่านโครงการและ
กิจกรรมส่งผลให้ พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม มีความรู้
เกีย่ วกับหลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา นาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตรงตามคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ที่กาหนด สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เพื่อความสงบสุขในชีวิต ควบคู่ไปกับการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่ างเต็มที่ จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ประจั กษ์และยอมรับจาก
สาธารณชน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรีย น
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และแสดงออกได้ อ ย่ า งเหมาะสมในชี วิ ต ประจ าวั น
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี กีฬา และภูมิปัญญาไทย มุ่งทาประโยชน์
และสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม เกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อันเกิดจากความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทาให้ผู้ เรียนมีความพร้อมทางร่ายกายและจิตใจ มีความ
พร้อมในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นปัจจัยที่สาคัญที่นาไปต่อยอดสู่ความสาเร็จในด้าน
ต่าง ๆ และได้รับเกียรติบัตรผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว และได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
มาตรฐานที่ ๒ การบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีระบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ด้วยงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ จัดการเรียนรู้และมีการรวบรวมนวัตกรรม
และผลงานการวิจัยที่เ กิดจากการนานวัตกรรมที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยสถานศึกษาเป็น ผู้สนับสนุ นให้เกิดการทางานร่วมกัน เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดาเนินงาน
บรรลุ ต ามเป้ า หมาย มี ก ารให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสื่ อ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สนั บ สนุ นการจัด
ประสบการณ์ โดยบริการ wireless network ที่ครอบคลุมพื้นที่ ทาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างมี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ก็ตาม ผู้บริหารใช้การติดต่อสื่อสารออนไลน์ โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น

ช

ระบบ จัดอบรมให้ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนและส่งเสริม
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน ทาให้การบริหารจัด การของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ส อดคล้ องกับ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลั ก ษณ์ที่
สถานศึ ก ษาก าหนด จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดรั บ กั บ มาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนด และดาเนินการตามแผน มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม เป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดาเนิน งาน และจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี นาผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา นอกจานี้ยังให้คาแนะนา คาปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ครู โดยให้
ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถ หรือคุณวุฒิ ส่งผลให้งานมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ นาผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกิดความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู ผู้ ส อนสามารถวิเ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ นรายบุ คคล และสามารถนาข้ อ มูล สารสนเทศมาออกแบบ
การเรียนรู้โดย การกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถนะที่สาคัญและ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร พร้ อ มทั้ ง ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และความแตกต่างของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ Online และ
On site ครูผู้สอนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้และรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มรีการบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมี ความสุขในการเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ครูผู้สอนแต่ละรายวิชามีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตาม สมรรถนะที่สาคัญของหลักสูตรตามโครงสร้างรายวิชา โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพ
จริง มีการกาหนดขั้นตอน การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ เรียน และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรีย นรู้
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนแจ้งผลการสอบ ผลการเรียนแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ส่งผลให้ ผู้เรียนนาผลไปพัฒนาตนเองต่อไปได้
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง มี ห ลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น โดยส ารวจ
ความต้องการของผู้ เรี ย นในการเปิ ด หลั กสู ต รใหม่ ที่ ตรงกับ ความต้ องการ มีการจัดกิจกรรมการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย ตามนโยบายของต้นสังกัด ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งมั่นใน
การเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Online และ Onsite โดยจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้คิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ หลักการ และเสริมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ผู้ เรี ย นมีส่ ว นร่ ว มในการจั ดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่ อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการวิจัย
การทาโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่ให้ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์และลงมือทา
ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียน ได้วิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น ระบบ มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนโดยสร้าง
บรรยากาศแห่งการมีสั มพันธภาพที่ดีร ะหว่างกันทั้งครูกับผู้ เรียนในหมู่ผู้ เรียนด้วยกัน และกับบุคคลอื่น ๆ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน มีการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลายในการวัดและประเมินผล
มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรมที่เพียงพอที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนการสร้างกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นผลสะท้อนกลับ
จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและสามารถเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือแม้แต่
การปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 256๔
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 256๔
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๑. อาคารเรียน (อาคาร 1)
๒. อาคารหอประชุม (อาคาร 2)
๔. อาคารเรียน (อาคาร 4)
๕. อาคารเรียน (อาคาร 5 )
๗. ศาลาเห่าดง
๘. อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐. ห้องกลุ่มบริหารงานปกครอง ๑๑. อาคารเรียนศิลปะ
๑๓. โรงอาหาร
๑๔. โรงผลิตน้าดื่ม
๑๖. สนามบาสเก็ตบอล
๑๗. สนามวอลเลย์บอล
๑๙. สนามฟุตบอล
๒๐. อัฒจรรย์
๒๒. ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ครู ๒๓. ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์นักเรียน
๒๕. สุขานักเรียนชาย
๒๖. โรงฝึกงาน
๒๗. โรงเก็บของ

๓. อาคารเรียน (อาคาร 3)
๖. อาคารเรียน (อาคาร 6)
๙. ห้องประชาสัมพันธ์
๑๒. อาคารประกอบห้องสมุด
๑๕. โรงเพาะชา
๑๘. สนามเปตอง
๒๑. ที่จอดรถยนต์
๒๔. สุขานักเรียนหญิง
๒๘. โดม

๓
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
จานวน

๕

๔

๑๑๘

ครู
อัตราจ้าง
๔

ลูกจ้าง
ประจา
๒

เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด
อื่น ๆ
๑๔
๑๔๓

๕

๒

ผู้บริหาร

๑๔

ข้าราชการครู
ครูอัตราจ้าง
๑๑๘

ลูกจ้างประจา

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
จานวน

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
๕

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

๘๖

๔๘

๔

๑๔๓

ปริญญาเอก
๔
ปริญญาโท
๔๘

ต่ากว่าปริญญาตรี
๕

ปริญญาตรี
๘๖

๔
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑. สนับสนุนการสอน
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. ภาษาต่างประเทศ
๖. ภาษาไทย
๗. การงานอาชีพ
๘. ศิลปศึกษา
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม
* รวมครูอัตราจ้าง ๔ คน

๖
๑๔*
๑๙
๒๗
๒๑*
๑๑
๗
๗
๑๐*
๑๒๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (คาบ/สัปดาห์)
๑๘
๑๘.๒๑
๑๗.๘๔
๑๗.๙๖
๑๘.๗๖
๑๗.๙๑
๑๗.๐๗
๑๖.๑๓
๑๔.๖๐
๑๕.๓๐

๔) วิทยฐานะของข้าราชการครู
ตาแหน่ง /วิทยฐานะ

จานวนครู

รวม

คิดเป็นร้อยละ

เพศชาย

เพศหญิง

ผู้อานวยการโรงเรียน

๑

-

๑

๐.๘๑

รองผู้อานวยการโรงเรียน

๓

๑

๔

๓.๒๕

คศ.๔

-

-

-

-

คศ.๓

๑๐

๒๔

๓๔

๒๗.๖๔

คศ.๒

๑๙

๒๒

๔๑

๓๓.๓๔

คศ.๑

๑๓

๒๑

๓๔

๒๗.๖๔

ครูผู้ช่วย

๖

๓

๙

๗.๓๒

๕๒

๗๑

๑๒๓

๑๐๐

รวม

๕
๓. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ระดับชั้นเรียน

เพศ

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

ชาย
๒๔๘
๒๑๘
๒๓๐
๑๔๔
๑๔๙
๑๒๐
๑๖๑๓

๑๒
๑๒
๑๒
๑๐
๑๐
๑๐
๖๗

เพศชาย
๓๐๐

๒๔๘๒๖๔

๒๙๑
๒๑๘

๒๗๘
๒๓๐

๒๐๐

หญิง
๒๖๔
๒๙๑
๒๗๘
๒๘๗
๒๘๓
๒๖๐
๑๐๕๙

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

๕๐๒
๕๐๙
๕๐๘
๔๓๑
๔๓๒
๓๘๐
๒๖๒๗

๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๔
๓๘
๓๙.๘

เพศหญิง

๒๘๗
๑๔๔

๒๘๓
๑๔๙

๒๖๐
๑๒๐

๑๐๐
๐
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๖
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายวิชา (พื้นฐาน)

การงานอาชีพ

ศิลปะ

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

นักเรียน

ภาษาไทย

ระดับชั้น จานวน

ม.๑

๕๐๒

๒๗๙

๒๑๗

๑๙๐

๒๓๑

๑๕๘

๒๓๕

๑๔๘

๑๗๑

ม.๒

๕๐๙

๒๘๐

๒๐๑

๒๑๔

๒๕๐

๒๒๖

๓๔๒

๒๒๖

๓๒๒

ม.๓

๕๐๘

๒๙๒

๒๕๑

๑๘๕

๒๒๖

๒๐๙

๔๑๒

๒๕๙

๒๗๘

ม.๔

๔๓๑

๑๙๑

๑๙๔

๑๘๘

๒๓๐

๑๘๓

๓๓๒

๒๒๐

๒๔๓

ม.๕

๔๓๒

๒๖๖

๒๖๗

๓๓๕

๒๗๐

๒๔๕

๓๔๕

๓๐๗

๒๘๙

ม.๖

๓๘๐

๒๗๐

๒๙๒

๒๒๙

๒๖๘

๒๑๗

๓๒๔

๒๖๙

๓๐๗

รวม

๒๖๒๗

๑๕๗๘

๑๓๕๙

๑๓๔๑

๑๔๗๕

๑๒๓๘

๑๙๙๐

๑๔๒๙

๑๖๑๐

ร้อยละ

๕๗.๑๓ ๔๙.๒๐ ๔๘.๕๕ ๕๓.๔๐ ๔๔.๘๒ ๗๒.๐๕ ๕๑.๗๔ ๕๘.๒๙

๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๗
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผลการประเมิน

จานวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

ไม่ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๕๐๒
๕๐๙
๕๐๘
๔๓๑
๔๓๒
๓๘๐
๒,๗๖๐

๕๐๐

ผ่าน
๕
๒๓
๐
๕๗
๖
๓
๙๔

ดี
๕๗
๒๒๔
๓๒
๘๘
๓๙
๓๘
๔๗๘

ดีเยี่ยม
๔๔๐
๒๖๒
๔๗๖
๒๘๐
๓๘๗
๓๓๙
๒,๑๙๐

๒๘๐

๒๖๒
๒๒๔

๒๐๐
๐

๕๗
๐๕
ม.๑

๔๙๗
๔๘๖
๕๐๗
๓๗๔
๔๒๖
๓๓๗
๒,๖๖๘

๙๙.๐๐
๙๕.๔๘
๑๐๐
๘๖.๗๗
๙๘.๖๑
๙๙.๒๑
๙๖.๐๐

๓๘๗

๔๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๔๗๖

๔๔๐

๓๐๐

ระดับ ดี
ขึ้นไป

๓๓๙

๐ ๐๓๒

๕๗๘๘
๐

๓๙
๐๖

๓๘
๐๓

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

๐๒๓

ดีเยี่ยม

๘
๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

ผลการประเมิน

จานวน
นักเรียน

ไม่ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๕๐๒
๕๐๙
๕๐๘
๔๓๑
๔๓๒
๓๘๐
๒,๗๖๐

๖๐๐

ผ่าน
๕
๒
๐
๕๗
๖
๑
๗๑

ดีเยี่ยม
๔๗๙
๓๕๖
๕๐๘
๒๘๖
๔๒๖
๓๗๙
๒,๔๕๒

๕๐๘

๔๗๙

๐๕๐
ม.๑

๔๗๙
๕๐๗
๕๐๘
๓๗๔
๔๒๖
๓๗๙
๒,๖๙๑

๙๙.๐๐
๙๙.๖๑
๑๐๐
๘๖.๗๗
๙๘.๖๑
๙๙.๗๔
๙๗.๔๓

๓๗๙

๒๘๖

๑๕๑

๒๐๐

ร้อยละ

๔๒๖

๓๕๖

๔๐๐

๐

ดี
๐
๑๕๑
๐
๘๘
๐
๐
๒๓๙

ระดับ ดี
ขึ้นไป

๐๐๐

๕๗๘๘
๐

๐๖๐

๐๑๐

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

๐๒

ดีเยี่ยม

๙
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓*
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายวิชา

ระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
๖๐.๖๔
คณิตศาสตร์
๒๓.๕๑
วิทยาศาสตร์
๓๕.๐๙
ภาษาอังกฤษ
๓๖.๐๖
* ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการทดสอบโดยไม่บังคับ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด สพฐ.
๕๒.๑๓
๒๔.๗๕
๓๑.๖๗
๓๐.๓๙

ระดับประเทศ
๕๑.๑๙
๒๔.๔๗
๓๑.๔๕
๓๑.๑๑

๘๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๐.๐๐

๒๐.๐๐
๐.๐๐

ภาษาไทย
ระดับโรงเรียน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับสังกัด สพฐ.

ภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖๔.๐๘
๓๔.๙๕
๓๔.๘๒
๔๐.๘๘

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๖๐.๖๔
๒๓.๕๑
๓๕.๐๙
๓๖.๐๖

เพิ่ม (+) / ลด (-)
-๓.๔๔
-๑๑.๔๔
+๐.๒๗
-๔.๘๒

๑๐
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายวิชา

ระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
๖๓.๓๑
คณิตศาสตร์
๓๖.๔๖
วิทยาศาสตร์
๓๖.๑๙
ภาษาอังกฤษ
๓๗.๔๕
สังคมศึกษา
๔๔.๖๓
* ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการทดสอบโดยไม่บังคับ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด สพฐ.
๔๗.๗๔
๒๑.๘๓
๒๙.๐๔
๒๕.๘๓
๓๗.๔๕

ระดับประเทศ
๔๖.๔๐
๒๑.๒๘
๒๘.๖๕
๒๕.๕๖
๓๖.๘๗

๘๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐

๐.๐๐

ระดับโรงเรียน

ระดับสังกัด สพฐ.

ระดับประเทศ

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔๘.๓๓
๒๘.๒๕
๓๕.๑๔
๓๑.๖๕
๓๘.๖๙

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๖๓.๓๑
๓๖.๔๖
๓๖.๑๙
๓๗.๔๕
๔๔.๖๓

เพิ่ม (+) / ลด (-)
+๑๔.๙๘
+๘.๒๑
+๑.๐๕
+๕.๘
+๕.๖๗

๑๑
๖. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับชั้น
ผ่าน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๔๒๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๔๗๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔๔๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๔๐๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๔๑๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓๖๘
รวม
๒,๕๒๕

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
๘๔.๔๓
๗๙
๙๒.๗๓
๓๗
๘๗.๐๓
๖๖
๙๔.๔๔
๒๔
๙๗.๓๙
๑๑
๙๗.๓๕
๑๑
๙๑.๕๑
๒๒๘

ร้อยละ
๑๕.๕๗
๗.๒๖
๑๒.๙๖
๕.๕๕
๒.๖๑
๒.๖๕
๘.๔๙

ผ่าน
๕๐๑
๕๐๙
๕๐๑
๓๖๖
๔๒๙
๓๔๙
๒,๖๕๕

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๙๘.๔๒
๙
๘๔.๗๒
๖๕
๑๐๐
๙๒.๐๘
๓๐
๙๖.๒๓
๑๐๔

ร้อยละ
๑.๗๖
๑๕.๑๔
๗.๙๒
๓.๗๗

ผ่าน
๕๒
๙๙
๖๖
๒๑๗

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

ร้อยละ
-

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

๑๒
๔) กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

ผ่าน
๓๘๐
๓๓๐
๓๑๓
๑,๐๒๓

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

ร้อยละ
-

ผ่าน
๔๖๐
๔๖๒
๔๕๒
๓๗๙
๔๐๐
๓๕๙
๒,๕๓๖

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
๙๑.๖๓
๔๒
๙๐.๗๖
๔๗
๙๐.๕๑
๔๘
๙๑.๐๕
๓๙
๙๑.๓๒
๓๘
๙๔.๗๒
๑๙
๙๑.๙๑
๒๓๓

ร้อยละ
๘.๓๗
๙.๒๔
๙.๔๙
๘.๙๕
๘.๖๘
๕.๒๘
๘.๐๙

ผ่าน
๔๖๙
๕๐๗
๕๐๕
๑,๔๘๑

ผลการประเมิน
ร้อยละ
ไม่ผ่าน
๙๒.๕๐
๔๘
๙๙.๖๐
๒
๙๙.๒๑
๔
๙๗.๑๑
๕๔

ร้อยละ
๒.๙๐
๐.๔๐
๐.๗๙
๒.๘๙

๕) กิจกรรมชุมนุม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
๖) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม

๑๓
๗. ข้อมูลงบประมาณ
สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
รายรับ
จานวนเงิน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
๑๑,๒๕๕,๗๘๖.๕๐ งบดาเนินงาน/ลงทุน
(เงินอุดหนุนรายหัว
เงินนอกงบประมาณ
๖,๒๗๖,๒๗๖.๖๘ งบดาเนินงาน/ลงทุน/
(เงินบริจาค)
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินอื่นๆ
งบพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ
(เงินบริจาค)
รวมรายรับ
๑๗,๕๓๒,๐๖๓.๑๘ รวมรายจ่าย
สรุปข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วงที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
รายรับ
จานวนเงิน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
๕,๕๖๙,๙๖๒.๑๒ งบดาเนินงาน/ลงทุน
(เงินอุดหนุนรายหัว
เงินนอกงบประมาณ
๕,๐๗๑,๒๖๑.๒๐ งบดาเนินงาน/ลงทุน/
(เงินบริจาค)
เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินอื่นๆ
งบพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ

๑๖,๘๖๒,๙๔๔.๕๑

รวมรายรับ
รวมทั้งปีการศึกษา

๗,๖๑๘,๙๕๗.๓๔
๒๔,๔๘๑,๙๐๑.๘๕

๑๐,๖๔๑.๒๒๓.๓๒ รวมรายจ่าย
๒๘,๑๗๓,๒๘๖.๕๐ รวมทั้งปีการศึกษา

จานวน/บาท
๖,๗๗๓,๖๙๒.๕๕
๑๐,๐๘๙,๒๕๑.๙๖
-

จานวน/บาท
๓,๙๔๓,๕๓๒.๔๘
๓,๖๗๕,๔๒๔.๘๖
-

๑๔
ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลการประเมิน
(ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้ เรี ย น เป็ น ไปตามมาตรฐานและตัว ชี้วั ด /ผลการเรีย นรู้ ของหลั กสู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มี ก ารปรั บ วิ ธี เรี ยน เปลี่ ย นวิ ธีส อนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ กิดขึ้น
ในปัจจุบันคือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย พร้อมทั้งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการสอนออนไลน์และ Onsite เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
การคิดคานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลั กสู ตร มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ งานอาชีพ รวมทั้งคุณลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ ที่เป็น ค่านิย ม ที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อีกทั้งผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคม
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัด
ให้มีโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสาระน่ารู้ กิจกรรมมุมความรู้ดูภาษาไทย กิจกรรมภาษาไทย

๑๕
วันละคา กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาตร์พี่พาน้องเล่น กิจกรรม Crossword
Club และกิจกรรม English Camp เป็นต้น
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ น และแก้ปั ญหา โดยมีการจั ดทาหลั กสู ตรสถานศึก ษา การวิเคราะห์ ห ลั กสู ตร ตัว ชี้วัด มาตรฐาน
การ เรียนรู้เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินหลักสูตร มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน จัดทา
แผนวัดและประเมิน ผล เพื่อเป็ น แนวทางในการประเมิ น คุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานและตัว ชี้วั ด มีการน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา แล้วนามาพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละบุคคลต่อไป อาทิ กิจกรรม A-MATH เกมกีฬาต่อเลขคานวณ กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีอัจฉริยะภาพพิเศษด้าน
ฟิสิกส์ เป็นต้น
การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธี
การจั ดการเรี ย นรู้ ที่ห ลากหลายตามความสามารถที่ แตกต่ างกันของผู้ เรียนทั้ง ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ย น
เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี อ งค์ ค วามรู้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น มี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
มี ความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ คิดอย่ างมีวิจารณญาณ สามารถจัดการกับปัญ หาต่ างๆ ได้อย่างมีเหตุ ผ ล
นอกจากนี้ ยั งส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
ตามศักยภาพของตนเอง
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีกระบวนการพัฒนาโดยจัดหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โดยให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และ
เปิดหลักสูตรการเรีย นการสอนในรายวิชาคอมพิว เตอร์ในทุกระดับชั้น และในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษาได้เปิดแผนการเรียนคณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่สนใจและชอบ
ในด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง สถานศึกษาเปิดให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในช่วงเวลากลางวัน เพื่อให้
ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล และยังมีช่องทางที่ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางสถานศึกษาเปิดให้
ผู้เรียนใช้ Wifi ฟรีสาหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เช่น กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตร มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ หลากหลาย
จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริม แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ผ่านการจัดทาโครงการ กิจกรรมของโรงเรี ยน เช่น กิจกรรมการสอนเสริมวิช าเคมี และพัฒนาวิชาการส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นต้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สถานศึกษาได้จัดแผนการเรียน
ที่เกี่ย วข้องกับ งานอาชี พในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย มีการแนะแนวให้ ความรู้ในการศึ กษาต่ อและการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ตลอดจนจัดให้

๑๖
มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต กิ จกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เป็นต้น
การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด สถานศึกษามีโครงการ มีการจัด กิจกรรม
การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น โดยครู ผู้ ส อนสอดแทรก
คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ครูที่ปรึกษามีการเสริมแรงทางบวก อบรมคุณธรรม
จริ ย ธรรม ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นปฏิบั ติตามกฎระเบียบของโรงเรียนผ่ านกิจ กรรมโฮมรูม กิจกรรมอบรมคุณ ธรรม
จริยธรรมประจาสัปดาห์ในแต่ละระดับชั้น มี การคัดกรองผู้เรียนโดยใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การบริจาคทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ โดยมีการบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประจาทุกปี กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันพระ กิจกรรมลู กเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมคนดีศรีรัตน เป็นต้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนและการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เมื่ อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็น ประจาจะช่วย
หล่ อหลอมให้ ผู้ เรี ย นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็ นคุณค่าของความเป็นไทย ตลอดจนทาประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม โดยมีการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ใน
การอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทาประโยชน์
และสร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาได้ ดาเนินการจัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย อาทิเช่น กระบวนการการเรีย นรู้เชิงประจักษ์ยอมรับเสียงข้างมากผ่านกิจกรรม
ส่ งเสริ มประชาธิป ไตยกิจ กรรมเลื อ กตั้ งประธานนั ก เรีย น การเลื อกตั้งคณะกรรมการนั กเรี ยน การยอมรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เปิดใจกว้าง ยอมรับและเคารพในเชื้อชาติ ศาสนา เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม
รู ป แบบการดาเนิ น ชีวิ ต ยอมรั บ ความแตกต่ างที่เ กิ ดขึ้ น และการใช้ชีวิตตามวิ ถีป ระชาธิป ไตย เพื่อเสริมสร้ า ง
คุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียน
การพัฒ นาสุ ขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาวะและการออกก าลั ง กาย มี ก ารทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ เ รี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการทดสอบมีด้วยกัน ๖ รายการ งานอนามัย
ให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับ ผู้เรียนมีการตรวจคัดกรองผู้เรียนให้มีน้าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาทางสังคมของผู้เรียน
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง ขอรายงานผลการประเมิ น ตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณา ดังนี้

๑๗
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ดังนี้
๑.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๑.๐๘
๑.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๖๔.๘๓
๑.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๑.๘๕
๑.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๗๑.๖๙
๑.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๖.๓๔
๑.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๑.๐๕
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ดังนี้
๒.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๒.๔๓
๒.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๖๗.๗๘
๒.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๖๓.๕๓
๒.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๖๙.๓๗
๒.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๔.๙๕
๒.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๖๔.๔๗

๑๘
๑๐๐.๐๐
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้
๓.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๙.๕๐
๓.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๓.๒๖
๓.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๔.๔๔
๓.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๖๙.๓๗
๓.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๔.๙๕
๓.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๖๔.๔๗
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

๑๙
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนี้
๓.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๙.๕๐
๓.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๓.๒๖
๓.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๔.๔๔
๓.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๖๙.๓๗
๓.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๔.๙๕
๓.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๖๔.๔๗
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เพิ่มขึ้น
๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น
๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มขึ้น
๕.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ
เพิ่มขึ้น
๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
๕.๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาฯ
ลดลง
๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ
ลดลง
๕.๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ
เพิ่มขึ้น
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลต่างร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดังนี้
๖.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๗๑.๐๘
๖.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๓.๓๒
๖.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๑.๕๐
๖.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๙๗.๔๖
๖.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๘๓.๑๐
๖.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐.๕๓
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๒๑
จากผลการประเมินผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
๘๐.๔๗ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ ได้ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนโดยผ่านการประเมินรายวิชาที่ครูกาหนด ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน ได้แก่ สมุดบันทึก
การอ่าน การนาเสนอผลงาน/รายงาน แบบประเมินการนาเสนอผลงาน/รายงาน เป็นต้น นักเรียนสามารถเขียน
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ เขียนสื่อความได้ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบันทึกความรู้ เป็นต้น
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๕ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๒ ได้ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
หลั ก ฐานเชิง ประจั ก ษ์ ได้ แ ก่ การประเมิ น นั ก เรีย นโดยผ่ า นการประเมิ นจากครูผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิช า รายงาน
การวิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกภาคเรียน และรายงานผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ เป็นต้น
๓. ผู้ เรี ย นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๓ ซึ่งได้ต่ากว่า ค่า
เป้ าหมายที่ ตั้ง ไว้ ร้ อ ยละ ๘๔ หลั กฐานเชิงประจั ก ษ์ ได้แก่ การประเมิ นจากครูผู้ ส อนที่ป ระเมิ น นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการสร้างผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ เช่น ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
โครงงานต่าง ๆ และภาพยนตร์สั้น เป็นต้น
๔. นั กเรี ย นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
๘๔.๓๓ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๒ ซึ่งได้ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนมี
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่
สืบค้น เช่น ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ผลการแข่งขันทักษะต่าง ๆ เป็นต้น
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับผลการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป ในภาพรวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๘ จากเดิมร้อยละ ๗๐.๑๗ ซึ่งเพิ่มขึ้น
๖.๗๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ การที่โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้ดาเนินโครงการ
พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ส่งผลให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส่วนในของผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ จานวน ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในภาพรวม ๘๗.๘๓ จากค่าเป้าหมายร้อยละ
๙๖ ซึ่งผลการพัฒ นาสู งกว่ า ค่ า เป้ าหมายที่ ก าหนด หลั กฐานเชิงประจัก ษ์ ได้แก่ นักเรียนมีการท า Portfolio
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพเพื่อเพิ่มช่องทาง
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชางานช่างต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนาเสนอ
ผลงานของนักเรียนอีกด้วย

๒๒
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการดาเนินงานมีดังนี้
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากาหนด ดังนี้
๑.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๙.๕๗
๑.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๙.๐๗
๑.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๐
๑.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๙๒.๒๒
๑.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๙๙.๖๕
๑.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๘.๒๙
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดังนี้
๒.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๙.๕๓
๒.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๙.๐๕
๒.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๘.๐๘
๒.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๙๘.๐๒
๒.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๙๙.๖๕
๒.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๘.๓๓

๒๓
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้
๓.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๘.๗๖
๓.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๗.๘๒
๓.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๕.๙๐
๓.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๙๖.๘๒
๓.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๙๘.๗๕
๓.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๗.๙๙
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

๒๔
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้
๔.๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๙.๒๙
๔.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๘.๒๙
๔.๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๙.๗๒
๔.๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๙๘.๒๘
๔.๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๙๙.๖๒
๔.๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๖.๗๒
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
จากผลการประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ จากค่า
เป้ า หมายร้ อ ยละ ๙๘ ได้ ต ามค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนด หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นผ่ า นการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ทั้ง ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทางาน ๗) รักความเป็นไทย และ๘) มีจิตสาธารณะ
นอกจากนีก้ ารดาเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุภาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม
ผู้เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับหลั กธรรม คาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา นาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตรงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนด สามารถพัฒนาตนเอง พัฒ นาสังคม เพื่อความสงบสุขในชีวิต ควบคู่ไปกับได้รับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิ ช าการ อย่ า งเต็ ม ที่ จนมี ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละยอมรั บ
จากสาธารณชน

๒๕
๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๑ จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๙๙ ได้ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนมีการร่วมกิจกรรมตามประเพณี
และวั น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ นั ก เรี ย นแสดงออกถึ ง ความรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๓. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗
จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๗ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างของวัฒนธรรม ความคิดเห็ น ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕ จากค่าเป้าหมายร้อยละ
๙๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ที่กาหนด
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด โดยนักเรียนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ นักเรียนผ่านการประเมินความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ซึ่งสามารถดูจากเอกสารแบบประเมินน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการร่างกายของนักเรียน แบบรายงาน
การตรวจสอบน้าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียน แบบรายงานประเมินสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และแบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๓. จุดเด่น
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ถึงแม้ว่าผลการประเมินจะต่ากว่าค่าเป้าหมายที่ ตั้งไว้ แต่ผลการ
ประเมินที่ปรากฏอยู่ระหว่างร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการอภิปราย
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีการนาเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ตามความ
สนใจ มีความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพ มีการทางานร่วมกับผู้อื่น ๆ ทางานอย่างมีความสุข มีการพัฒนาคุณภาพของงาน
และภูมิใจผลงานของตนเอง มีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ มีทักษะในการแข่งขันทางวิชาการ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม
หลักสูตร ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมี

๒๖
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาการคุกคามทางเพศ สร้างผลงานจากการสร้างกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างชุมชนและมีจิตสาธารณะ และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและ
ผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว และได้ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๔. จุดควรพัฒนา
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา และผลการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
จากข้อมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม รวมไปถึงการประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้กระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นาไปสู่การร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายใน
การพัฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึ กษา เพื่อพัฒ นาพัฒ นาคุณภาพผู้ เรีย น จากนั้นนาไปสู่ การปฏิบัติผ่ า น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ จึงทาให้มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่พบ
ความต้องการของชุมชน นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด แนวทางการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยั งสามารถระดมทรัพยากรเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่าง
เพี ย งพอ และมี ก ระบวนการจั ดสรรงบประมาณอย่ า งเหมาะสมท าให้ ส ามารถใช้ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ างจากัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นการบริหารอย่างมีส่วนร่วมโดย
มอบหมายงานให้ ผู้รั บผิ ดชอบอย่ างเหมาะสม และดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบ
ปฏิบัติงาน DIMOND Model และมีกระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงาน ๔ กลุ่ ม บริ ห าร ได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ดาเนินงานตามนโยบายการบริหารงานของ

๒๗
ผู้อานวยการโรงเรียนโดยใช้นโยบายในการบริหาร ๓ หลักการ คือ การพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยนาข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ วิจัย เข้ามาใช้ใน
การบริ ห ารสถานศึกษาและดาเนิ นการต่าง ๆ ด้ว ยระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ซึ่งเกิดจากการผสาน
แนวคิดวงจรคุณภาพ (Deming Cycle) และกระบวนการบริห ารจัด การความรู้ (Knowledge Management)
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class standard
school) โดยดาเนิ น การกาหนดทิศทางของโรงเรียนอย่างมีส่ ว นร่ว มผ่ านการแต่งตั้ง คณะกรรมการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง (SWOT Analysis) เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรจากนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรี ยนรัตนราษฎร์บารุงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นามาใช้ในการกาหนด
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ กลยุ ทธ์ และเป้ าหมายในการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจัดทาเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๓ ปี จากนั้นนาสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจาปี และดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงบริหารจัดการ โดยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณอย่างสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน โดยแบ่งการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ ๒ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔) และ
ช่ว งที่ ๑ ของปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่าง ๑ ตุล าคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒ ของปี
การศึกษา ๒๕๖๔) ซึ่งการดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา ส่งผลให้มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามปีการศึกษาและปรับปรุงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
มีโครงการ/งาน/กิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงเวลา ซึ่งในการจัดทาโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ จัดทาภายใต้กรอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มี ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงศึ กษาธิ การ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตัวชี้วัด
ของโรงเรียนพระราชทาน ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล (การบริหารโรงเรียนด้ว ยระบบคุณภาพ OBECQA)
ตัวชี้วัดโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้าน/ตั วบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒๘
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง ด าเนิ น งานโดยใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ง าน DIAMOND Model ซึ่ ง เกิ ด จาก
การผสานแนวคิ ด วงจรคุ ณ ภาพ (Deming Cycle) และกระบวนการบริ ห ารจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class
standard school) การบริ ห ารงานตามโครงสร้ า ง ๔ กลุ่ ม บริ ห าร ได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการ กลุ่ ม บริ ห าร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีนโยบายในการบริหาร ๓ หลักการ คือ การพัฒนา
ผู้ เรี ย นเต็มศักยภาพ การบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาล และการบริห ารงานแบบมีส่ ว นร่ว ม โดยนาข้อ มู ล
สารสนเทศ การวิเคราะห์ วิจัย เข้ามาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและดาเนินการต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติงาน
DIAMOND Model ๗ ขั้นตอนดังนี้
๑. D – Deliberate - บ่งชี้ความรู้ ระบุข้อมูลความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผนและการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
๒. I – Immerse – สู่สารสนเทศ สร้างหรือแสวงหาความรู้ เพื่อนามาประมวล กลั่นกรอง ปรับปรุง
และเรียบเรียงให้เป็นระบบ เพื่อสร้างสารสนเทศที่มีมาตรฐานและง่ายต่อการใช้งาน
๓. A - Announce - ขยายขอบเขตการสื่อสาร เผยแพร่สารสนเทศอย่างทั่วถึง ให้เข้าถึงได้ง่ายและ
นาไปใช้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
๔. M – Manipulate - นาสูก่ ารปฏิบัติ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานและหรือการตัดสินใจแก้ปัญหา
๕. O – Observe - วัดและประเมินผล ติดตามและตรวจสอบผลการนาแผนปฏิบัติงานและความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน
๖. N – Negotiate - ตั้งต้นการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบรายงานสรุป
ผลการปฏิบัติงาน
๗. D – Develop - มุ่งสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมให้มีความชัดเจนและเชื่อมโยงให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
เพื่อนามากาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovation) ที่จะช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

๒๙
ผลการใช้ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า ๒๕ ปี
๒๕-๓๕ ปี
๓๖-๔๖ ปี
มากกว่า ๔๖ ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
ทั่วไป
วิชาการ
งานบุคคล

ร้อยละ
๒๖.๙๒
๗๓.๐๘
๐.๐๐
๓๐.๗๗
๕๐.๐๐
๑๙.๒๓
๓๔.๖๒
๕๗.๙๖
๗.๖๙
๑๑.๕๔
๗.๖๙
๕๓.๘๕
๒๖.๙๒

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model
รายการประเมิน
ด้านบริบท
๑. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๒. ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติตามระบบปฏิบัติงาน
DIAMOND Model
รวม
ด้านปัจจัยนาเข้า
๓. ได้รับความรู้ คาแนะนาในการดาเนินการตามระบบปฏิบัติงาน DIAMOND
Model
๔. ได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือในการดาเนินการตามระบบปฏิบัติงาน
DIAMOND Model จากฝ่ายบริหารและครู

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

๓.๙๒
๓.๕๐

มาก
มาก

๓.๗๑

มาก

๓.๔๖

มาก

๓.๘๑

มาก

๓๐
รายการประเมิน
๕. ได้รับความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินการตามระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model
รวม
ด้านกระบวนการ
๖. D – Deliberate (บ่งชี้ความรู้ ระบุข้อมูลความรู้ที่จาเป็น ต้องใช้ในการ
วางแผนและการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานของงาน
๗. I – Immerse (สู่สารสนเทศ สร้างหรือแสวงหาความรู้ เพื่อนามาประมวล
กลั่นกรอง ปรับปรุง และเรียบเรียงให้เป็นระบบ เพื่อสร้างสารสนเทศที่มี
มาตรฐานและง่ายต่อการใช้งาน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ของงาน
๘. A - Announce (ขยายขอบเขตการสื่อสาร เผยแพร่สารสนเทศอย่างทั่วถึง
ให้เข้าถึงได้ง่ายและนาไปใช้วางแผน การปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินงานของงาน
๙. M – Manipulate (นาสู่การปฏิบัติ ดาเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานโดยใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและหรือการตัดสินใจแก้ปัญหา) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการดาเนิน งานของงาน
๑๐. O – Observe (วัดและประเมินผล ติดตามและตรวจสอบผลการนา
แผนปฏิบัติงานและความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การดาเนินงานของงาน
๑๑. N – Negotiate (ตั้งต้นการเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และบันทึกไว้
เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานของงาน
๑๒. D – Develop (มุ่งสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมให้มีความชัดเจน
และเชื่อมโยงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ จุด
แข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพื่อนามากาหนดแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืน) ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินงานของงาน

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๒

ระดับคุณภาพ
มาก

๓.๗๙

มาก

๔.๐๐

มาก

๓.๘๑

มาก

๓.๘๘

มาก

๓.๙๒

มาก

๔.๐๐

มาก

๓.๘๘

มาก

๓.๘๕

มาก

๓๑
รายการประเมิน
๑๓. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งเสริมให้งานสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีส่วนร่วม คล่องตัว สะดวกและชัดเจน
รวม
ด้านผลผลิต
๑๔. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งเสริมให้สามารถดาเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์
๑๕. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
๑๖. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาใน
ระดับ
๑๗. ระบบปฏิบัติงาน DIAMOND Model ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในระดับ
รวม
รวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย
๓.๗๓

ระดับคุณภาพ
มาก

๓.๘๘

มาก

๔.๐๐

มาก

๓.๙๓
๔.๐๔

มาก
มาก

๓.๗๗
๓.๙๓
๓.๘๖

มาก
มาก
มาก

๒. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ จานวน ๒๑๖ โครงการ กิจกรรม โดยมีระดับผลการดาเนิน
โครงการ
๑. ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม จานวน ๑๖๑ โครงการ
คิดเป็น ๗๐.๖๒
๒. ระดับ ๔ ดีเลิศ
จานวน ๑๘ โครงการ
คิดเป็น ๗.๘๙
๓. ระดับ ๓ ดี
จานวน
- โครงการ
คิดเป็น ๔. ระดับ ๒ ปานกลาง จานวน
๑ โครงการ
คิดเป็น ๐.๔๔
๕. ระดับ ๑ กาลังพัฒนา จานวน
- โครงการ
คิดเป็น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๔ ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องรวมกันหรือแม้แต่การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ส่งผล
ให้การดาเนินโครงการได้น้อยกว่าที่วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมีรายการดังนี้

๓๒
๑. โครงการ กิจกรรม ที่ไม่ได้ดาเนินการทั้งโครงการ จานวน ๕๕ โครงการ
๑.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑
๑) การเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ค่ายหลวงบ้านไร่
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
๒) การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ค่ายวาสนาดี รีสอร์ท อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๓) การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา อาเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๔) ภาษาไทยพาสันต์
๕) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๖) พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์
๗) พัฒนาความสามารถด้านชีววิทยา
๘) ค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒
๙) การสอนเสริมวิชาเคมีและพัฒนาวิชาการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
๑๐) การติว Online และ Onsite เพื่อสอบเข้าค่าย ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. ค่าย ๑
๑๑) การประกวดโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์
๑๒) การติว (Online และ Onsite) เพื่อการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎฟิสิกส์
๑๓) ค่ายคณิตศาสตร์ พี่พาน้องเล่น
๑๔) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
๑๕) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียน ๕๑๓ คน องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๑๖) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียน ๕๑๒ คน จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียน ๕๑๖ คน บึงฉวาก
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘) การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ
อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี
๑๙) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สวนสนุกดรีมเวิลด์
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๒๐) ทัศนศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๑) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน

๓๓
๑.๒ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๑) A-MATH เกมกีฬาต่อเลขคานวณ
๒) English Camp
๓) Christmas Day และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
๑.๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
๑) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเทิดพระเกียนติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖
๒) การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
๓) สร้างความคิด เสริมศักยภาพประธานชุมนุมและเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔) เพื่อนที่ปรึกษา YC ( Youth Counselor )
๕) ค่ายคุณธรรม "ศีลธรรมนาสุข รุ่นที่ ๓" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๖) ธรรมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๕๐๒ คน
๗) ค่ายพุทธบุตร “New Purpose พลิกชีวิต สู่แนวคิดวิถีใหม่ รุ่นที่ ๔”นักเรียน ๒๐๐ คน
ณ วัดเขานกกระจิบ ต.น้าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
๘) เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน/ประธานสี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากร
๑) ศึกษาดูงาน ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๕ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑) พัฒนาระบบ Student Care Solution ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑.๖ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน
๑) จัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษา
๒) ซ่อมบารุงรักษาหนังสือ-สื่อ
๓) ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด
๔) ปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องสมุด
๕) ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน ห้อง ๖๔๒
๖) ระเบียงความรู้
๗) พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยภาษาศิลปะ (Language Learning by Art)
๘) บริการชุมชนด้านวิชาการ
๙) จ้างลูกจ้างโภชนาการ (จานวน ๗ คน ม.๓๙)
๑๐) งานโภชนาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์งานโภชนาการ การพัฒนางานโภชนาการ
๑๑) วันลอยกระทง

๓๔
๑๒) พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑๓) เสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนให้มีระเบียบ
๑๔) ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
๑๕) พัฒนาห้องลูกเสือบริเวณอาคาร ๔
๑๖) ปรุบปรุงห้องน้า ห้องส้วมนักเรียนชาย
๑๗) ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าก่อนเข้าตู้ MDB
๑๘) ปรับปรุงรางน้าฝนหน้าอาคาร ๑
๑๙) ก่อสร้างกาแพงด้านหลังโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
๒๐) เทพื้นคอนกรีตที่ดินซื้อใหม่ ,ประตู เป็นที่จอดรถนักเรียน,ทาสีกาแพง
๒๑) ปรับปรุงหลังคาห้องเทควันโด
๒. โครงการ กิจกรรม ที่ไม่ได้ดาเนินการบางกิจกรรม จานวน ๗ โครงการ
๒.๑ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน
๑) ปรับปรุงระบบสารองน้าใช้(ปั้มน้า ถังเก็บน้า ท่อส่งน้า) อาคาร ๓,๔,๕,๖ ฝาท่อระบายน้า
๒) ซ่อมโต๊ะ เก้าอี้
๓) น้ายาดับเพลิง
๔) ตัวเก็บถังดับเพลิง
๕) เก้าอี้ Super ware ๕๐ ตัว
๖) โต๊ะขาวพับ ๑๐ ตัว
๗) ปรับปรุงฐานพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโรงเรียน
๓. โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ ารุ ง มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยให้ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกัน ในการให้ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัดตรงตามกาหนดเวลา ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานโรงเรียนรั ตนราษฎร์บารุง มีส่ ว นร่ว มในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทาง การปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมฯผู้ปกครองและ
นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง โดยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๓๕
๔. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และทักษะให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
๕. โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง มีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตาม
ความสามารถและความสนใจ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพ และนาความรู้ ทักษะที่ได้จากการเข้ารับ การ
อบรม/ สัมมนา/ ประชุมฯ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จัดให้มีโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยนาองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
รับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ตามความสนใจและตรงตามสาขาวิชาที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยแสดงตารางร้อยละของจานวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละของจานวนครู
๐-๙ ชั่วโมง
๑๐-๑๙
๒๐ ชั่วโมขึ้นไป
ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑๐๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕.๒๖
๙๔.๗๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.๔๑
๗.๔๑
๘๕.๑๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๕.๗๑
๕๗.๑๔
๗.๑๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๐๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๘๕.๗๑
๑๔.๒๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๕.๒๖
๙๔.๗๔
กลุ่มสนับสนุนการสอน
๘๓.๓๓
๑๖.๖๗
เฉลี่ยรวม
๕.๗๙
๑๙.๐๑
๗๕.๒๐
ร้อยละของจานวนครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
พบว่าร้อยละของจานวนครูที่เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ
๗๕.๒๐ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ มีครูเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐

๓๖
นอกจากนี้โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง กลุ่มบริหารวิชาการ งานการนิเทศภายในและกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดให้มีการนิเทศภายในชั้นเรียนขึ้น เพื่อเป็นการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของ
ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน และจาก
ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนิเทศจากเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน เมื่อจบภาคเรียน ครูผู้สอนแต่ละท่านจะได้รับการประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รวม ๒ ครั้ง/ ๑ ปีการศึกษา เพื่อเป็นผลสะท้อนกลับให้ผู้สอนได้มีการปรับเปลี่ยน พัฒนา การ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการนิเทศภายในของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้
ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน (คน)
คิดเป็น
ภาคเรียนที่ ๑
ร้อยละ
๑. สนับสนุนการสอน
๔
๑๐๐
๔
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๒
๑๐๐
๑๐
๓. คณิตศาสตร์
๑๙
๑๐๐
๑๙
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๗
๑๐๐
๒๗
๕. ภาษาต่างประเทศ
๒๐
๑๐๐
๒๐
๖. ภาษาไทย
๑๑
๑๐๐
๑๑
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗
๗๑.๐๐
๕
๘. ศิลปศึกษา
๘
๑๐๐
๘
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐
๑๐๐
๑๐
๙๗.๐๐
รวม
๑๑๘*
๑๑๖
ตารางแสดงผลการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๔
*รวมครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. สนับสนุนการสอน
๒. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน (คน)
๖
๑๔
๑๙
๒2๗

ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔
คิดเป็น
ภาคเรียนที่ ๒
ร้อยละ
๘๔
๕
๑๐๐
๑๔
๙๕
๑๘
๑๐๐
๒๗

๓๗
ผลการนิเทศปีการศึกษา ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน (คน)
คิดเป็น
ภาคเรียนที่ ๒
ร้อยละ
๕. ภาษาต่างประเทศ
๒๑
๙๕
๒๐
๖. ภาษาไทย
๑๑
๑๐๐
๑๑
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗
๗๑.๐๐
๕
๘. ศิลปศึกษา
8
๑๐๐
๘
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๐
๑๐๐
๑๐
๙๖.๐๐
รวม
๑๒๓*
๑๒๐
ตารางแสดงผลการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
*รวมครูอัตราจ้าง
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิเคราะห์ในระดับมากและมากที่สุด หรือ
ที่อยู่ในระดับร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จากจานวนครูทั้งหมด ๙๖ คน ที่ได้รับการประเมินจากนักเรียนภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่
รายการ
จานวน(คน) ร้อยละ
๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้
๙๕
๙๘.๙๖
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถติดตามได้ทุกคาบ
๙๔
๙๗.๙๒
๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
๙๒
๙๕.๘๓
(เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการนาเสนอ , ใช้
โปรแกรมอื่น ๆ)
๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย
๙๒
๙๕.๘๓
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม, แบบทดสอบ ,
๙๓
๙๖.๘๘
รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ)
๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน
๙๒
๙๕.๘๓
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม
๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน
๙๕
๙๘.๙๖
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
๙๔
๙๗.๙๒
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกประเด็นการประเมินมีครูผู้สอนที่ได้รับ
การประเมินในระดับดีและดีมาก มากกว่าร้อยละ ๙๐ ดังนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้ ร้อย
ละ ๙๘.๙๖ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับ ฟังนักเรียน ร้อยละ ๙๘.๙๖ ครูผู้สอนจัดกิจกรรม

๓๘
การเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถติดตามได้ทุกคาบ ร้อยละ ๙๗.๙๒ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่
เรียน ร้อยละ ๙๗.๙๒ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม, แบบทดสอบรูปแบบเกม, ชิ้นงาน
ฯลฯ) ร้อยละ ๙๖.๘๘ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน (เช่น meet/call , คลิปวิดิ
โอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการนาเสนอ, ใช้โปรแกรมอื่น ๆ) ร้อยละ ๙๕.๘๓ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่มอบหมาย ร้อยละ ๙๕.๘๓ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน การเข้าเรียนและการซ่อม
เสริม ร้อยละ ๙๕.๘๓
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิเคราะห์ในระดับมากและมากที่สุด หรือที่อยู่ใน
ระดั บ ร้ อ ยละ ๗๐ ขึ้ น ไป จากจ านวนครู ทั้ ง หมด ๑๐๖ คน ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จากนั ก เรี ย นภาคเรี ย นที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่
รายการ
๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ
ติดตามได้ทุกคาบ
๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
(เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ ,
สื่อการนาเสนอ , ใช้โปรแกรมอื่น ๆ)
๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม,
แบบทดสอบ , รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ)
๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม
๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน

จานวน(คน)
๑๐๑
๑๐๑

ร้อยละ
๙๕.๒๘
๙๕.๒๘

๑๐๑

๙๕.๒๘

๑๐๐
๑๐๑

๙๔.๓๔
๙๕.๒๘

๑๐๑

๙๕.๒๘

๑๐๑
๑๐๑

๙๕.๒๘
๙๕.๒๘

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกประเด็นการประเมินมีครูผู้สอนที่ได้รับ
การประเมินในระดับดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๘ ยกเว้นความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงานที่มอบหมาย
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔

๓๙
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ที่

รายการ

๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ
ติดตามได้ทุกคาบ
๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
(เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ ,
สื่อการนาเสนอ , ใช้โปรแกรมอื่น ๆ)
๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม,
แบบทดสอบ , รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ)
๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม
๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

๔.๓๑
๔.๒๙

๐.๔๙
๐.๕๐

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

๔.๒๒

๐.๕๐

ดีมาก

๔.๒๐
๔.๒๒

๐.๔๙
๐.๔๘

ดี
ดีมาก

๔.๓๐

๐.๕๔

ดีมาก

๔.๔๘
๔.๒๗
๔.๒๙

๐.๕๒
๐.๔๙
๐.๕๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ( X =๔.๒๙ ,
S.D.=๐.๕๑) และทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/
รั บ ฟั ง นั ก เรี ย น ( X =๔.๔๘ , S.D.=๐.๕๒) รองลงมาคื อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ที่ เ ลื อกใช้
( X =๔.๓๑ , S.D.=๐.๔๙) ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน การเข้าเรียน และการซ่อมเสริม
( X =๔.๓๐ , S.D.=๐.๕๔) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถติดตามได้ทุกคาบ ( X =๔.๒๙ ,
S.D.=๐.๕๐) นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ( X =๔.๒๗ , S.D.=๐.๔๙) การวัดผล/ประเมินผล
มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม, แบบทดสอบ, รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ) ( X =๔.๒๒ , S.D.=๐.๔๘) ครูผู้สอนมี
เทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน (เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการ
นาเสนอ, ใช้โปรแกรมอื่น ๆ) ( X =๔.๒๒ , S.D.=๐.๕๐) ยกเว้น ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย
อยู่ในระดับ ดี ( X =๔.๒๐ , S.D.=๐.๔๙)

๔๐
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ที่

รายการ

๑ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เลือกใช้
๒ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ
ติดตามได้ทุกคาบ
๓ ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
(เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ ,
สื่อการนาเสนอ , ใช้โปรแกรมอื่น ๆ)
๔ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย
๕ การวัดผล/ประเมินผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม,
แบบทดสอบ , รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ)
๖ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน
การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม
๗ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/รับฟังนักเรียน
๘ นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

๔.๓๑
๔.๓๓

๐.๖๙
๐.๖๔

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

๔.๒๔

๐.๗๑

ดีมาก

๔.๒๕
๔.๒๑

๐.๖๖
๐.๗๐

ดีมาก
ดีมาก

๔.๓๔

๐.๗๑

ดีมาก

๔.๔๖
๔.๒๗
๔.๒๙

๐.๖๖
๐.๖๘
๔.๓๐

ดีมาก
ดีมาก
๐.๖๙

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =๔.๓๐ ,
S.D.=๐.๖๙) และทุกประเด็นการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ ครูผู้สอนมีบุคลิกที่ดี/วาจาสุภาพ/ปฏิสัมพันธ์ที่ดี/
รับฟังนักเรียน ( X =๔.๔๖ , S.D.=๐.๖๖) รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีการติดตามนักเรียนสม่าเสมอ ทั้งการส่งงาน การ
เข้าเรียน และการซ่อมเสริม ( X =๔.๓๔ , S.D.=๐.๗๑) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถ
ติดตามได้ทุกคาบ ( X =๔.๓๓ , S.D.=๐.๖๔) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เลือกใช้ ( X =๔.๓๑ ,
S.D.=๐.๖๙) นักเรียนได้รับความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ( X =๔.๒๗ , S.D.=๐.๖๘) ความเหมาะสมของภาระ
งาน/ชิ้นงาน ที่มอบหมาย ( X =๔.๒๕ , S.D.=๐.๖๖) ครูผู้สอนมีเทคนิค/วิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียน
การสอน (เช่น meet/call , คลิปวิดิโอ, ใบความรู้ออนไลน์ , สื่อการนาเสนอ, ใช้โปรแกรมอื่น ๆ) ( X =๔.๒๔ , S.D.=
๐.๗๑) การวัดผล/ประเมิน ผล มีความหลากหลาย (เช่น ใช้คาถาม, แบบทดสอบ, รูปแบบเกม, ชิ้นงาน ฯลฯ)
( X =๔.๒๑ , S.D.=๐.๗๐)

๔๑
๓. จุดเด่น
โรงเรี ย นรั ตนราษฎร์ บ ารุ ง มีการบริห ารและการจัด การอย่า งเป็ นระบบ การบริห ารงานโดยใช้ ร ะบบ
ปฏิบัติงาน DIAMOND Model (D – Deliberate หมายถึง บ่งชี้ความรู้, I – Immerse หมายถึง สู่สารสนเทศ, A Announce หมายถึ ง ขยายขอบเขตการสื่ อ สาร, M – Manipulate หมายถึ ง น าสู่ ก ารปฏิ บั ติ , O – Observe
หมายถึง วัดและประเมินผล, N – Negotiateหมายถึง– ตั้งต้นการเรียนรู้ และ D – Develop หมายถึง- มุ่งสู่การ
พัฒนา)

มีการจัดการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การด าเนิ น งาน และการจั ด ท ารายงานผลการจั ด การศึ ก ษา และโรงเรี ย นได้ ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
๑. การส่ งต่องานให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือการสั บ เปลี่ยนงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
๒. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน

๔๒
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียน
สนั บ สนุ น และส่งเสริ มให้ครู จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการดาเนินงาน/กิจกรรม ภายใต้
โครงการของโรงเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี เช่น
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
ส่ งเสริ มให้ ครู จั ดการเรี ย นการสอนที่เ น้นผู้ เรีย นเป็นส าคัญ ผ่ านกระบวนการคิ ดและปฏิบั ติจ ริงโดยใช้
กระบวนการวิจัย การทาโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสร้างชิ้นงานที่ให้ผู้เรียนออกแบบ วิเคราะห์
และลงมือทาด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเองและเกิดทักษะจากการปฏิบัติจริง โดยกาหนดเนื้อหาสาระ
และกิจ กรรมที่ส อดคล้ องกับ ความสนใจและความถนัดของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ มีการฝึ กทักษะ
การแสดงออกและนาเสนอผลงานผ่านการนาเสนอโครงงาน หรือผลงานของตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยง
การบู ร ณาการสาระการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศในห้ อ งเรี ย น
สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น และสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มีการจัดทาคู่มือ และอบรมพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น Google
Classroom Google meet Zoom และแอปพลิ เคชันในการส่ งเสรืมการจัดการเรียนการสอน มีการให้ ความรู้
วิธีการเรียนแบบออนไลน์ให้กับผู้เรียน
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนจึงเป็น
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ครูจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสรุปความรู้และนาเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทา
รายงาน การนาเสนอหน้าชั้นเรียน การนาเสนอชิ้นงาน ป้ายนิเทศ แบบจาลอง วิดีโอ การนาเสนอออนไลน์ เป็นต้น
ครูสร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันทั้งครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
บุคคลอื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งการสื่อสารโดยการใช้วาจา ภาษาท่าทาง และการปฏิบัติต่อกัน ครูทาหน้าที่ใน
การกระตุ้น แนะนา และประสานสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ลดความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่น เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

๔๓
ครูประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มีความหลากหลาย
ในการประเมินผล มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต
แบบสอบถาม แบบประเมิน ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล และวิธีการวัดและประเมิ นผลที่ เหมาะสมกั บผู้ เ รียนแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
และครูผู้สอนนาข้อมูลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไป
ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทา
วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยมีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
ครู ในประเด็นเทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้เรียน โดยการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของครู และประเมินการใช้หลักสูตร
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยครูมีวิธีการที่หลากหลายในจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคัญ โดยมุ่งเน้ น การพัฒนาผู้เรีย นให้ สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามความสามารถและตามวัยของผู้เรียน จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยมีการกาหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผล
การเรียนที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ การสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนาผลการ
ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน และนาข้อมูลนักเรียนจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยคานึงความแตกต่างของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน
กลุ่มและต่างกลุ่ม จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างหรือพัฒนาสื่อ และนาสื่อที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการให้มีความหลากหลายเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนและครูสามารถเข้าร่วมเรียน และจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้

๔๔
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครู ผู้ ส อนมี การบริ ห ารจั ดการชั้น เรียนเชิงบวก ทาให้ ผู้ เรียนมีความสุ ขในการเรียน มี การให้ คาแนะนา
ปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มีระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน มีการนัดหมายหรือให้ คาปรึกษา
นักเรียนนอกเวลา จัดให้มีการสอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนหรือมีปัญหาทางด้านการเรียน หรือในด้านอื่น ๆ
ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนมอบหมาย มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ มีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของครู คาสั่ง
ปฏิบัติการสอน บันทึกการสอนแทน และครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับบุคคลอื่น ๆ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนจัดทา Course Syllabus ที่กาหนดวิธีวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ แต่ละ
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ สอดคล้ องกับ จุ ดประสงค์ที่ต้องการวัด มีข้อสอบวัดและประเมินผลผู้ เรียนสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตาม
ระดับชั้น
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนมีการทาวิจั ยในชั้นเรีย น ทั้งงานวิจัยที่เป็นการพัฒนานักเรียนและแก้ปัญหานักเรียน โดยนา
ผลการวิจัยมาวิเคราะห์ เพื่อปัญหาที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน
จากนั้ น มี การสะท้ อ นผลการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ร้อยละงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้
ร้อยละงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงปีการศึกษา ๒๕๖๔
วิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
พฤติกรรมและเจตคติ

ร้อยละ
๕๔.๘๔
๒๙.๐๓
๘.๘๗
๗.๒๖

ร้อยละงานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุงปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางานวิจั ย ในชั้น เรี ย นด้านการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๔
รองลงมาคือด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๓ ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ
๘.๘๗ และด้านพฤติกรรมและเจตคติ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๖

๔๕
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของครู โดยผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ก ารสอบถามความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการเรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อจบ
ปีการศึกษา โดยใช้ CIPP Model สอบถามจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากแบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียน
เพื่อทราบข้อเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนา แล้วนามาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป โดยผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัย
นาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกด้าน และ ผลการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียน
รั ตนราษฎร์ บ ารุ ง ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ และ ๔ (ห้ องเรียนพิ เ ศษ) พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้ า
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด
๓. จุดเด่น
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางสติปัญญา มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต ความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับปรุง การสอนให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น มีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อ นครู
ผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ยังประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ผู้เรียนสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน การทากิจ กรรม และประเมิน การจั ดการเรียนการสอนของครูเมื่อ สิ้ นภาคเรียน ประเมินการใช้ห ลั กสูตร
สถานศึกษาเมื่อจบช่วงชั้น
รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปี ๒๕๖๔ มีดังนี้
เกียรติประวัติดีเด่นของผู้บริหาร
นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน รัตนราษฎร์บารุง ได้รับ
รางวัล “รองผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น ” จากการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประเภท “ผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

๔๖
นางสาวณัฐการ บุญพระรักษา รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับ
“รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น” เรื่อง รูปแบบบรรยากาศองค์การเชิงบูรณาการปัญญาของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓
(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เกียรติประวัติดีเด่นของครู
- รางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
นายชาญณรงค์ เพ็ช รไทย ครู กลุ่ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับ
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” การคัดเลือกครู เข้ารับรางวัล
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ให้ไว้
ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔
นางสาวนภาภรณ์ เพีย งดวงใจ ครูกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัต
นราษฎร์บารุง ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” การคัดเลือกครู
เข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ราชบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

- รางวัลครูดีของแผ่นดิน ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ครูดีของแผ่นดิน
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
นายอภินันท์ บุญล้อม
ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
ครู
ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม
ครู
ภาษาไทย
นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
ครูชานาญการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
ครูชานาญการ
ภาษาไทย
นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
ครูชานาญการ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสิรินธร พรประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัชปภา ภักตร์วิลัย
ครูชานาญการ
คณิตศาสตร์

๔๗
- รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประเภท “ครูผู้สอนดีเด่น”
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ - นามสกุล
นางเณรดา รังษี
นายปัญญา เกตตะรังศรี
นางจุฑารัตน์ สุขเสรี
นางสมรวย แซ่ภู่
นางสาวนันทิยา ลักษิตานนท์
นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
นายอภินันท์ บุญล้อม
นางสาววาสนา สุกใส
นายสมทรง วงษ์ถาวรเรือง
นางจารัส สุวรรณา
นายธนชัย พงษ์นาค
นางส่งศรี โตนุ่ม

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น” ลูกจ้างประจา ดีเด่น
นายนิพนธ์ ชมหอม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “ครูผู้สอนดีเด่น”
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศิฐิตา เจนด่านกลาง
นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
นางกรรณิการ์ สุดฮะ
นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติ
นายกฤษณะ แก่งาม
นางสาวสิรินธร พรประดิษฐ์
นางพรทิพย์ โพธิ์เอม

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๘
ที่
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์
นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา
นางวาสนา พงศ์ลักษมาณา
นางสาวสุปราณี สนองค์
นายสิวราช อินต๊ะวิชัย
นายกฤติเดช ประชานุกูล
นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
นางพเยาว์ มโนรมณ์
นายดิเรก สุวรรณา
นางณัฏฐินี เพิ่มพูล
นายสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร
นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร
นายเกรียงไกร นครพงศ์

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “Yong Teacher Awards 2021”
ที่
ชื่อ - นามสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑ นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมี
ภาษาต่างประเทศ
๒ นางอัญชลี ณ นครพนม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓ นางสาวชยมล โลหะชุมพล
ภาษาต่างประเทศ
๔ นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
ภาษาต่างประเทศ
๕ นางสาวธริญา สังขลักษณ์
ภาษาต่างประเทศ
๖ นางทัศนวรรณ นราดิลก
งานห้องสมุด
๗ ว่าที่ร้อยตรีพงศภัค เพ็งหนู
สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น”
ลูกจ้างประจาดีเด่น
นายสาราญ หลวงจอก

๔๙
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น”
ครูอัตราจ้างดีเด่น
นางสาวนิตยา ศรีสุชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ประเภท “บุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น”
เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวณัฐชนา คาไก่
- การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับรางวัลระดับ “ดีเยี่ยม”
ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น” ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
นายเศรษฐพัฒน์ แสนสากล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลระดับ “ดีเด่น” ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
- รายการ “Cool CRU อาจารย์เจ๋ง”
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ได้รับการ
คัดเลือกจากสานักสร้างสรรค์เนื้อหา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตรายการ “Cool CRUจารย์เจ๋ง” โดยมี
การสัมภาษณ์ เก็บภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดเตรียมกิจกรรมอุปกรณ์ สื่อการสอน
และออกอาศในวัน อาทิต ย์ ที่ ๕ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ทางช่อง ALTV
ช่องหมายเลข ๔
๔. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาควรส่งเสริม การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑

๕๐
ส่วนที่ ๓
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓-๕ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทาง
การพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน
 ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นโดยมี
การวางแผนอย่างเป็นระบบ
 มีการวัดผลและประเมินผล ยืดหยุ่นตาม
สถาณการณ์และบริบทในปัจจุบัน
 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่หลากหลาย
 หาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดร่วมกัน
 ดาเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 จัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
 มี ก ารตรวจสอบ/ ก ากั บ / ติ ด ตามตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)
 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาร่ ว มกั น
ระดมความคิดในการดาเนินงานต่าง ๆ

คุณภาพของผู้เรียน
 ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
 สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์
 การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รีย นได้มี
โอกาสเรียนรู้ เผยแพร่และแข่งขันทางวิชาการในเวที
ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
 การส่งต่องานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
 มี ก ารบริ ห ารและการจั ด การอย่ า งเป็ น
ทางการศึกษาที่ย้ายเข้า บรรจุ หรือการปรับ เปลี่ยน
ระบบ
งานที่รับผิดชอบ

๕๑
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

 จัดการประชุมที่หลากหลาย
 การระดมทรั พ ยากร เพื่ อ พั ฒ นาอาคาร
 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ สถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน
 มี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาให้ทันสมัย และมีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาและตามหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ กิจกรรม และ
การจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม
 ใช้กระบวนการวิจัย ในการรวบรวมข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 มีการพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนที่เ น้น ผู้เ รี ย น
เป็นสาคัญ
 มี ก ารก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ ข้ อ มู ล ในการวางแผนและจั ด ท าแผนการจั ด
การเรียนรู้
 มีจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม
และการออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
 ส่งเสริมครูผู้สอนให้เลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
 นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่ ว นร่ว มใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

๕๒
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้
 มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 ให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วย
ความเสมอภาค
 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุง
การสอน
 มีการนากระบวนการ PLC มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
๔. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน
๖. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและศักยภาพในศตวรรษที่ ๒๑

๕๓
ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 ภาพประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………………
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
................................
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
...................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
…………………………………………………
อาศัยอานาจความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ร้อยละ ๙๒
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๒
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๒
ได้ระดับดีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๙๖
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๙๘
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๙
ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๙๗
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๔
ได้ระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

คาสั่งโรงเรียนรัตนราษฏร์บารุง
ที่ ๔๘ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
----------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยอาศัย อานาจตามในมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๘๖
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายวรรณชัย รังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง ประธานกรรมการ
๑.๒ นายปรเมศวร์ พันธ์วไิ ล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
๑.๓ นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๔ นายสุรพัชร อยู่คง
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
๑.๕ นาวสาวณัฐการ บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๖ นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
๑.๗ นางสาวจันทรพิมพ์ รังษี
หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการจัดทาเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุข
๒) นายกานต์ โหล่ตระกูล
๓) นางกรรณิการ์ สุดฮะ
๔) นายปัญญา เกตตะรังศรี
๕) นางสาววาสนา สุกใส
๖) นางวิไล รัตนากร
๗) นางจุฑารัตน์ สุขเสรี
๘) นายสนิท อัมพรพิทักษ์
๙) นางส่งศรี โตนุ่ม
๑๐) นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภา
๑๑) นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่
๑๒) นางสุพัตรา แจ้งจรัส
๑๓) นางอมรรัตน์ ทิมจิตร
๑๔) นายสมพล แจ้งจรัส
๑๕) นายชาคม สพฤกษ์
๑๖) นายอุดมเดช ชูวิจิตร
๑๗) นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
๑๘) นางสาวภูริชญา ศรีสุข
๑๙) นางสาวพิฐชญาณ์ เลิศฤทธิ์ภูวสิน
๒๐) นางสาวณิชวรรณ จันอ้น
๒๑) นายชีพชนก แจ่มใส
๒๒) นายประดิษฐ์ สลับแสง
๒๓) นายนท ศานติคีตา
๒๔) นางอัญชลี ณ นครพนม
๒๕) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม
๒๖) นายอภินัทธ์ อัชชพันธ์
๒๗) นางสาวสุภารัตน์ สาลียงพวย

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๘) นายจีรศักดิ์ สันทาลุนัย
๒๙) นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช
๓๐) นายนพรัตน์ สัตย์ซ้า
๓๑) นางสาวชณิตตา จินตศิริกลู
๓๒) นางสาวชยปภา เจนวิถีสุข
๓๓) นางสาวผจงจิต ห้วยหงส์ทอง
๓๔) นายกฤษณะ แก่งาม

ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุข
๒) นางสาวสุปราณี สนองค์
๓) นายสมทรง วงษ์ถาวรเรือง
๔) นายดิเรก สุวรรณา
๕) นางจารัส สุวรรณา
๖) นางธวัลรัตน์ ธนาวัฒน์ธฤดี
๗) นางพเยาว์ มโนรมณ์
๘) นายอาคม ชาญเดช
๙) นางสาวพิริยาภรณ์ เชาว์ฉลาด
๑๐) นางสาวศนีชา วิเดช
๑๑) นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ
๑๒) นางสาวณัชปภา ภักตร์วิลยั
๑๓) นางทัศนีย์ ใจซื่อ
๑๔) นายสุภเวช ตรัยที่พึ่ง
๑๕) นางสาวนารีรัตน์ สุขผลผลา
๑๖) นายวรพล พันธนียะ
๑๗) นายกฤติเดช ประชานุกูล
๑๘) นายสิวราช อินต๊ะวิชัย
๑๙) นายสิทธิพรรณ มากมิตร
๒๐) นายเกรียงไกร นครพงศ์

ครูชานาญการ
ครู
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒๑) นายคงไท ตรีวนิชย์กุล
๒๒) นางสาวนาตยา แซ่เตียว
๒๓) นางนารีรัตน์ หาดเพ็ชร์ศุข
๒๔) นายอภินนั ท์ บุญล้อม
๒๕) นายชาญณรงค์ เพ็ชรไทย
๒๖) นายนนทวรรษ วังมะนาว
๒๗) นายธวัชชัย ดีรัมย์
๒๘) นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
๒๙) นางสาวศิริวรรณ วงศ์ตาลเงิน
๓๐) ว่าที่ร้อยตรีพงศภัค เพ็งหนู
๓๑) นายเศรษฐพัฒน์ แสนสากล
๓๒) นางสาวนิตยา ศรีสุขา
๓๓) นางสาวยุพนิ บุดทา
๓๔) นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑) นายบุญส่ง อินแหยม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสมรวย แซ่ภู่
ครูชานาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวกองแก้ว คุ้มทรัพย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางโสภา เสือรอด
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางนิศารัตน์ ไชยขันธุ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นายคชภัค สถิตย์ธฤดี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นายประสาท ปานบุตร
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๐) นายปริญญา คล้ายโพธิ์ทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๑) นางสาวอลิสา ชินวงศ์โชติพันธ์
ครูชานาญการ
กรรมการ

๑๒) นายธนชัย พงษ์นาค
๑๓) นายศิวานันท์ สังข์ทอง
๑๔) นางสาวจินดา ด้วงเดช
๑๕) นางอรพรรณ ทิมครองธรรม
๑๖) นายปราโมช สาลี่
๑๗) นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
๑๘) นางสาวนันทิยา ลักษิตานนท์
๑๙) นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์ธรรม
๒๐) นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาด
๒๑) นายพิชัญญะ หลาสะอาด
๒๒) นางสาวโสวภา ทองบุตร
๒๓) นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมี
๒๔) นายอภิสิทธิ์ ทองคา
๒๕) นายจักรพันธ์ แจ้งใจดี
๒๖) นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
๒๗) นางสาวตรีนุช เสลานนท์
๒๘) นางสาวรุ้งไพลิน ยมแก้ว
๒๙) นางสาวณัฐชนา คาไก่
๓๐) นางสาวประภาพร อุ่นจิต
๓๑) นายพสพล บุณยะบูรณ
๓๒) นายนฤทธิ์ ชมงาม
๓๓) นางสาวกมลลักษณ์ ศรีวิเชียร
๓๔) นายอภิเชษฐ์ บุญศรี

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
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ครู
ครู
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ครูชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑) นางสาวนภาภรณ์ เพียงดวงใจ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางเณรดา รังษี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ

๔) นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสุภา อินทร์พรหม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางวาสนา พงศ์ลักษมาณา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวสรินธร พรประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นายเอกราช ตาแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นางสาวศิฐิตา เจนด่านกลาง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑) นางณัฏฐินี เพิ่มพูน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๒) นายสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๓) นายวิชัย รังดี
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๔) นายสายันต์ ปานทอง
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๕) นางพรทิพย์ โพธิ์เอม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๖) นายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๗) นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๘) นางสาวนริศรา สุขมา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑๙) นางปรียาดา จินตศิริกุล
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒๐) นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
ครู
กรรมการ
๒๑) นายคารณ ผึ่งผาย
ครู
กรรมการ
๒๒) นางสาวชยมล โลหะชุมพล
ครู
กรรมการ
๒๓) นางสาวธริญา สังขลักษณ์
ครู
กรรมการ
๒๔) นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต
ครู
กรรมการ
๒๕) นางสาวพนิดา นราศรี
ครู
กรรมการ
๒๖) นางสาวทัศนวรรณ นราดิลก
ครู
กรรมการ
๒๗) นางสาวลักษิกา ศรีบรรพต
ครู
กรรมการ
๒๘) นางสาวทิฐินนั ท์ ศูนย์พลอย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒๙) นายพีรวัชร วันดีเรืองไพศาล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓๐) นายนนทชัย บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๑) นางสาวศุภิดา รอดเชื้อ
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๒) นายธวัชชัย แก้ววิลัย
เจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓๓) นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประชุมร่วมกันวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
๒) จัดเก็บข้อมูลแต่ละมาตรฐานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๓) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานและนาส่งข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดทารูปเล่มเพื่อ
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

๓. คณะกรรมการจัดทารูปเล่มรายงานประจาปี ๒๕๖๔
๑) นางสาวจันทรพิมพ์ รังษี
ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายกฤษณะ แก่งาม
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นายอาคม ชาญเดช
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางอรพรรณ ทิมครองธรรม
ครูชานาญการ
กรรมการ
๕) นางสาวจินดา ด้วงเดช
ครูชานาญการ
กรรมการ
๖) นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุข
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗) นายวรพล พันธนียะ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘) นางสาวโสวภา ทองบุตร
ครู
กรรมการ
๙) นางสาวอัญชลี ณ นครพนม
ครู
กรรมการ
๑๐) นายจักรพันธ์ แจ้งใจดี
ครู
กรรมการ
๑๑) นางสาวพนิดา นราศรี
ครู
กรรมการ
๑๒) นางสาวพัทธนันท์ ศึกษิต
ครู
กรรมการ
๑๓) นางสาวทัศนวรรณ นราดิลก
ครู
กรรมการ
๑๔) นายจิรศักดิ์ สันทาลุนัย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๕) นางสาวทิฐินนั ท์ ศูนย์พลอย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๖) นางสาวกิตติวรา เพ็ญพานิช
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตฐานจากหัวหน้ามาตรฐาน
๒) สังเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน
๓) จัดทารูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดตามกาหนดเวลาและเผยแพร่แก่สาธารณชน
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รัยการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายวรรณชัย รังษี )
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฏร์บารุง

ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ปีการศึกษา 256๔
เพื่อให้การดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
ปีการศึกษา 256๔ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยอาศั ย อ านาจแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔2 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕45 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห าร
การศึกษาที่ต้องดาเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัต
นราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 256๔ ดังต่อไปนี้
1. นายวรรณชัย
รังษี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
2. นายมณเฑียร
สุดฮะ
ผู้อานวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา
3. นายปรเมศวร์
พันธ์วิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
4. นายพลวัฒน์
รุจยากรกุล
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
5. นางสาวณัฐการ
บุญรักษา
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. นายสุรพัชร
อยู่คง
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
7. นายประเสริฐ
สุวรรณยุคบดิน ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
8. นางสาวจันทรพิมพ์ รังษี
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
๙. นายกฤษณะ
แก่งาม
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรีย นรัตนราษฎร์บารุง ปีการศึกษา 256๔
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
กัลยาณมิตร เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณชัย รังษี)
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง

ภาพการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนรัตนราษฏร์บารุง
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

